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 المقدمة
ها أن تضع بين تهتم دائما بطالبها يسر  والتيحرصا من إدارة كلية الزراعة جامعة قناة السويس 

هذا الدليل ليضع لك تصور مبسط عن نشأة الكلية ورؤيتها الدراسات العليا  طالب عزيزي يديك 

دكتوراه(  –ماجستير  –لوم وبرامج الدراسات العليا )دب بها ورسالتها وأهدافها واألقسام العلمية

 باإلضافةوالتخصصات العلمية لكل درجة وإجراءات التسجيل للطالب المصريين والوافدين 

 فيبداية التفكير من طالب الدراسات العليا  نتمنى أن تعاون  التيت للعديد من المعلوما

 الدراسات العليا المختلفة وحتى المناقشة والحصول شهادة الدرجة العلمية. بمراحلالتسجيل 

عليم واالعتماد بتاريخ من الهيئة القومية لضمان جودة الت االعتمادكلية على شهادة الحصلت 

23/5/2016. 

 .3/4/2012بتاريخ   ISO 9001:2008األيزوكما أن الكلية قد حصلت على شهادة 

     والنجاح واالنجاز.ونسأل هللا تعالى أن يكون هذا الدليل عونا لكم على الدراسة والتحصيل 
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 جامعة قناة السويس  –لكلية الزراعة   ىالموقع الجغراف
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  ناصر سعيد مندور  /كلمة السيد األستاذ الدكتور
        عميد الكلية

                                                     
 
   

جامعة قناة السويس أتمنى لكم  -طالب الدراسات العليا بكلية الزراعة  وأخوتي أبنائي

من تاريخ  ادرين على مواكبة المرحلة الحاليهجمعيا التوفيق فى دراستكم بالكلية لكى تكونوا ق

فى  المختلفةمصر والتى تستلزم منا جمعيا العمل الجاد لرفعه شأن األمة بالعمل لحل المشاكل 

 م قناة السويس الذى يعتبر مستقبل مصر. فى أقلي وخاصة الزراعيالمجال 

 بالنجاح والتوفيق. أمنياتيمع خالص 
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 أميرة محمد محمد الخولى  /األستاذ الدكتور ةكلمة السيد

 والبحوث وكيل الكلية للدراسات العليا
 
 

 
انطالقا من االيمان العميق يعتبر قطاع الدراسات العليا بالكلية من أهم القطاعات 

مشيا مع رؤية و ت . بأهمية دور البحث العلمي للمساهمة في تطوير وازدهار المجتمع المحلى
رسالة الكلية في السعي الدائم الى التميز في المجال الزراعي و البحث العلمي بما يخدم 

جامعة قناة السويس ان تقدم العديد من برامج  - لهذا فأنه يسعد كلية الزراعة، المجتمع و البيئة 
فلسفة في العلوم الزراعية الماجستير و كذلك دكتوراه الدرجات الدبلوم و الدراسات العليا متمثلة في 

طالب الدراسات العليا  والطالب الوافدين  من متسمة بالتنوع و العمق بما يفي اكساب الدارسين
تخريج اجيال ريادية متميزة للعمل في و  قدرات متميزة و متطورة و تنمية ملكة االبداع و االبتكار

وخارجيا ولإلسهام في  داخلياللمنافسة في سوق العمل  ومؤهلة مجاالت وتخصصات متنوعة
اتمنى من هللا تعالى لكم التوفيق بمرحلة الدراسات  .خدمة المجتمع الزراعي المحلى واإلقليمي

 كما أتمنى لكليتنا مزيدا من االرتقاء .الدراسات العليا لطالبالعليا وأن يكون هذا الدليل عونا 
للنهوض بالبحث العلمي في شتى المجاالت الزراعية لخدمة بلدنا الحبيبة مصر و رفع  الرفعةو 

 قيمة جامعتنا على المستوى المحلى و اإلقليمي و الدولي.
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 (                                                                         كلية الزراعة2019/2020دليل الدراسات العليا  )

(6 ) 

 
 

 التواصل مع الكلية

بريديا على مكتب السيد ا.د عميد  - http://www.agri.scuegypt.edu.eg اإلليكترونيالموقع 

 064/ 3201793تليفون مكتب/ فاكس ا.د/ عميد الكلية: – 41522الكلية ص.ب 

 Graduate_aff@agr.suez.edu.eg وكيل الكلية للدراسات العليا لمكتب اإلليكترونيالبريد 
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 نشأة الكلية
 

تعتبر كلية الزراعة باإلسماعيلية جزءاً هاماا مان تااريا جامعاة قنااة الساويس حياث كانات مان 

 عاة قنااة الساويس باإلساماعيليةأوائل الكليات التى أنشئت بمجرد صادور القارار الجمهاوري بانشااء جام

 تخااريج الطااالبب 1977/1978 الجااامعيثاام باادأت الدراسااة بالكليااة فااى العااام  1976 لساانة 93باارقم 

 – الحيااوانياإلنتاااج  –فااى أربااع مجاااالت زراعيااة فقااط وهااى اإلنتاااج النباااتي  )مرحلااة البكااالوريوس(

وتم تحويلهاا إلاى أقساام علمياة  الصناعات الغذائية واأللبان ثم تطورت هذه البرامج –األراضي والمياه 

وبداياة مان ذلال التااريا  2006/ 2005 إلاى 1982خالل الفترة من عام  بالتدريس لعشرة برامجتقوم 

 2008 الدراساايتاام إنشاااء برنااامج الهندسااة الزراعيااة ويعماال بنظااام الساااعات المعتماادة  وفااى العااام 

/2009  ً   تمادةفى برنامج إدارة األعمال الزراعية ويعمل أيضا بنظام السااعات المع بدأت الدراسة فعليا

وهاو  المعتمادةثم بادأت الدراساة ببرناامج ساالمة الغاذاء وهاو احاد البارامج التاى تعمال بنظاام السااعات 

  يدرس باللغة االنجليزية 

وفاى عاام للدراساات العلياا  التقليادي النظااموقد بادأت الكلياة مناذ إنشاائها فاى الدراساات العلياا ب

تام إدخاال  2013تم تعديل الئحة الدراساات العلياا لتصابح بنظاام السااعات المعتمادة  وفاى عاام  2008

برنامج ماجستير الحماية المستدامة للمحاصيل ضمن برامج الكلية للدراسات العليا وهو برناامج يادرس 

عاين  –)المنصاورة  جامعاات مصارية أخار  6باللغة االنجليزية ويشترل فيه مع جامعة قنااة الساويس 

جامعات ومعاهاد تعليمياة  4( باإلضافة إلى الواديجنوب  –أسيوط  –كفر الشيا  –الزقازيق  –شمس 

جامعااة ليياادا  - URL-IARTAمركااز  – بايطاليااا)مركااز التطااوير واألبااداة جامعااة تورينااو  أوربيااة

 األوربايالمقدماة مان االتحااد  ( ضامن مشاروعات التمابسبايطالياامعهد وقاية النباات باار   – باسبانيا

لتتوافااق مااع الاانظم  ECTSلتطااوير التعلاايم فااى مصاار مااع تطبيااق نظااام الوحاادات األوربيااة المعتماادة 

، األمر الذ  يسمح بتخريج كوادر بحثية متميزة فى مجال أمراض النبات ويشامل هاذا والمعايير الدولية

كاذلل الكلياة    ة النباات )أماراض النباات(فى مجال حمايا مهنيودبلوم  ومهنيالبرنامج ماجستير بحثى 

المساتدامة و األمان  الزراعاةفاى تغيار المناا    التكاامليبرناامج الماجساتير  تام ادخاال  2019في عاام 

  يهاادف البرنااامج الااي األوروبااي لالتحااادالغااذائي ممااول بالتعاااون مااع برنااامج اراسااموس بلااس التااابع 
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فااي القطاعااات الزراعيااه المختلفااة  عماال متمياازهتخااريج متخصصااين باااحثين و مهنيااين لشااغل مواقااع 

فاي  الغاذائيلتحقياق االمان  الزراعياةو  البيئياةالمساتدامة للماوارد  باإلدارةالتي تهتم ا  الدوليةالمحليه و 

  2018/2019الثاني  الدراسي الفصل  بدايةظل تغير المنا   تم تطبيق البرنامج مع 

 
 

 رؤية الكلية
 

"تتطلع كلية الزراعة إلى أن تتباوأ مكاناه مرموقاة ومتميازة باين كلياات الزراعاة بالجامعاات  المصارية 

واإلقليمية والعالمية وهى تطماح أن تحقاق هاذه المكاناة مان خاالل برامجهاا التعليمياة وأنشاطتها البحثياة 

 وخدماتها المجتمعية والبيئية كجزء من رؤية جامعة قناة السويس المستقبلية"

 
 رسالة الكلية

 
إلعاداد وتخاريج مهنياين وبااحثين زراعياين  المتمياز تلتزم كلية الزراعة بتقاديم فارص للاتعلم والتعلايم" 

قادرين على المنافسة واإلسهام بالبحوث فى تطاوير قطااة الزراعاة ماع التركياز علاى مشااكل المجتماع 

 "المهنة واالحتفاظ بهويتنا يحقق التنمية المستدامة مع مراعاة أخالقيات والبيئة المحيطة بما

 

 للكلية االستراتيجية واألهداف الغايات
 

 القومي واإلقليميتقدمها الكلية لترتبط بسوق العمل  التيتطوير البرامج الدراسية الغاية االولى: 
 المنافسة.ليصبحوا قادرين على  والدولي

 االستراتيجية فاألهدا
برامج دراسية مميزة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا تفي باحتياجات السوق  تفعيل -1

 واإلقليمي والدولي.القومي 
  .تطوير البيئة التعليمية بالكلية بما يتناسب مع اداء رسالتها -2

 ودةوفقا لمعايير الج واالكاديمي اإلداري التطوير المستمر لرفع كفاءة أداء الجهاز الغاية الثانية: 



 

 

 

 

 

 

 

 (                                                                         كلية الزراعة2019/2020دليل الدراسات العليا  )

(12 ) 

 االستراتيجية فاألهدا
 تعزيز القدرات االدارية والتنظيمية وتطويرها.-3  
 تعزيز القدرات االكاديمية  والتنظيمية وتطويرها-4  

فى قطاع الزراعة والبيئة  الفعالةوتنمية المشاركة  العلميرفع كفاءة وفاعلية البحث الغاية الثالثة: 
  المحيطة.

 االستراتيجية فاألهدا
فرق بحثية بما يتواكب مع التطورات الحديثة لمواجهة المشاكل اإلقليمية والتحديات  إعداد-5

 .المعاصرة
تعظيم دور الوحدات ذات الطابع الخاص ورفع مستوى الخدمات التى تقدمها الكلية الغاية الرابعة: 

 .للمجتمع
 االستراتيجية فاألهدا

 .للمجتمع الخارجيتوسيع نطاق االستفادة من أنشطة وخدمات الكلية -6
 .فى انشطة الكلية وإدماجهمتطوير آليات التواصل مع األطراف المجتمعية -7

 .ملتزم بالقيم والمبادئ واخالقيات المهنة جامعيتوفير مناخ الغاية الخامسة: 
 االستراتيجية فاألهدا 
ملتزم بالقيم والمبادئ  جامعيتفعيل اجراءات على مستوى المؤسسة لخلق مناخ -8

 .المهنةواخالقيات 
 

 القيم الحاكمة للعمل بالكلية 
 (2013ديسمبر )مجلس الكلية 

   التعامل مع الزمالء فياالحترام   1

  المؤسس األمانة والشفافية والتكامل     2

   نوالتعاوالشراكة     3

   العمل بروح الفريق    4
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   المبادرة واإلبداة    5

 االكاديمي التميز     6

   الحفاظ على حقوق اآلخرين    7

   الحرية األكاديمية والبحثية المسئولة    8

   العدالة والمساواة وعدم التحيز    9

  األداء ومتابعة النتائج فيلمسئولية ا    10

برناامج  22برناامج ماجساتير +  22برامج دبلوم +  4يبلغ عدد برامج الدراسات العليا بالكلية 

+ برناامج ماجساتير تغيار  برنامج ماجستير الحماية المستدامة للمحاصايل باللغاة االنجليزياة + دكتوراه 

ج للدراساات العلياا وكلهاا تعمال بنظاام مبرناا 50 بأجمااليالمنا  و الرزراعة المستدامة واألمن الغاذائي 

ماجسااتير  والئحااة برنااامج (2008بالكليااة )اصاادار الساااعات المعتماادة طبقااا لالئحااة الدراسااات العليااا 

تغياار المنااا  و الرزراعااة  والئحااة برنااامج ماجسااتير (2013الحمايااة المسااتدامة للمحاصاايل )اصاادار 

   2019اصدار  المستدامة واألمن الغذائي

 

  (2008بالكلية )اصدار الدراسات العليا  ملخص الهم محتويات لالئحة وفيما يلى

  

 
 الباب األول

 بالكلية فروعهاو األقسام العلمية
 

 تخصصيذات كيان  (: تشمل الكلية عشرة أقسام علمية ويتكون معظمها من عدد من الفروة1) مادة
 ( 1جدول رقم ) متميز

 

(: تمااانح جامعاااة قنااااة الساااويس بنااااء علاااى طلاااب مجلاااس كلياااة الزراعاااة الشاااهادات العلياااا 2) ماااادة
التخصصاااات العلمياااة ل قساااام  التالياااة لماااا بعاااد شاااهادة درجاااة البكاااالوريوس، وذلااال فاااى

 وفروعها:
  ت العلياأوال: دبلوم الدراسا

 فى العلوم الزراعية  ثانيا: درجة الماجستير
 ثالثا: درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية 

 
 " التخصصات الزراعية المختلفة لـ دبلوم الدراسات العليا 2(: يبين جدول رقم "3) مادة
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"الماجستير" و "دكتاور الفلسافة  لدرجتيخصصات الزراعية المختلفة " الت3(: يبين جدول رقم "4) مادة
 فى العلوم الزراعية" 

 

 دراساايمقاارر سااية لتحديااد وزن (: الساااعة المعتماادة )الوحاادة التدريسااية( هااى وحاادة قياااس درا5) مااادة
   -:خالل فصل دراسى كامل وهى كالتالىبالنسبة إلى المقررات األخر  

  تطبيقيمحاضرة نظرية مدتها ساعة فى األسبوة أو درس  -1
 فى األسبوة  ينتدريبات معملية لمدة ساعت -2

  الدراسيتدريبات تطبيقية ميدانية لمدة أربع ساعات فى األسبوة خالل الفصل  -3
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 :العلمية للكلية وفروعها(: األقسام 1جدول )
 

 القسم العلمى  م
الرقم 
  الكودى

 القسمب فروع التخصص

1 
  األراضي والمياه

Soil and Water 
01 

 كيمياء زراعية -
 الموارد الطبيعية -
 األرصاد -
 األراضى -

 األلبان وتصنيعها - Dairy 02 انــــاأللب 2

3 
االقتصاد الزراعى واإلرشاد الزراعي 

 والمجتمع الريفى
Agricultural Economics 

03 

 الزراعي االقتصاد -
 الزراعياإلرشاد  -
 الريفيالمجتمع  -

4 
 

 اإلنتاج الحيواني والثروة السمكية
Animal Production and Fish 

Resources 
04 

  الحيوانياإلنتاج  -
 الدواجن -
 الثروة السمكية -

5 
 البساتين

Horticulture 
05 

 الفاكهة -
 الخضر  -
 نباتات الزينة -

6 
 الصناعات الغذائية

Food Technology 
06 

 الصناعات الغذائية -
 إقتصاد منزلى -

7 
 المحاصيل

Agronomy 
07 

 فسيولوجيا وإنتاج المحاصيل  -
 لالمحاصيتربية وتحسين  -

8 
 

 النبات الزراعي
Agricultural Botany 

08 

 النبات الزراعى -
 فسيولوجيا النبات -
 أمراض النبات -
 الوراثة -
 الميكروبيولوجيا الزراعية -

9 
 وقاية النبات

Plant Protection 
09 

 الحيوان الزراعى -
 مبيدات اآلفات -
 الزراعية االقتصاديةالحشرات  -

10 
 الهندسة الزراعية

Agricultural Engineering 
10 

 هندسة اآلالت الزراعية -
 هندسة نظم الر  والصرف -
 هندسة تصنيع المنتجات الزراعية -
 هندسة الطاقة والبيئة -
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 البرامج التعليمية بالكلية

 
 تقدمها الكلية بمرحلة التي مختلفةال والتخصصات البرنامج اول التاليةيوضح الجد

 الدراسات العليا 
 

 (: التخصصات المختلفة لـ "دبلوم الدراسات العليا":2جدول )
 

مدة  تخصص الدبلوم م
 سةالدرا

 العلميالقسم 

 والمياه األراضي عام واحد الصحراوية األراضياستصالح  1

 البساتين عام واحد البيئة وتنسيق الحدائق 2

 واأللبان الصناعات الغذائية عام واحد مراقبة جودة األغذية واأللبان 3

 وقاية النبات عام واحد اآلفات النتشارالمانع  الزراعيالحجر  4
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 " العلوم الزراعية في"الماجستير" و " دكتور الفلسفة  درجتي(: تخصصات 3جدول )
 

 الدرجة القسم العلمى م

 األراضى األراضى والمياه 1

 األلبان األلبان 2

3 
 االقتصاد د الزراعى

 

 الزراعي االقتصاد

 اإلرشاد الزراعى

 المجتمع الريفى

4 

 

 اإلنتاج الحيوانى والثروة السمكية

 

 اإلنتاج الحيوانى

 إنتاج الدواجن

 إنتاج األسمال

5 
 البساتين

 

 الفاكهة

 الخضر

 الزينة

 الصناعات الغذائية لصناعات الغذائيةا 6

 المحاصيل المحاصيل 7

8 

 

 النبات الزراعى

 

 أمراض النبات

 النبات الزراعى

 وراثة

 نبات فسيولوجي 

 ميكروبيولوجيا

 

9 

 

 وقاية النبات

 الحشرات

 اآلفاتمبيدات 

 الحيوان الزراعى

 الهندسة الزراعية الهندسة الزراعية 10
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 الباب الثاني
 دبلوم الدراسات العليا

 

 (: طبيعة الدراسة:6مادة )
الدراسااات العليااا مقااررات علميااة ذات طبيعااة تطبيقيااة، ماادتها عااام  تتناااول الدراسااة لاادبلومات

جااامعي واحااد فصاالين دراساايين أو أكثاار وهااي فصاال الخريااف يباادأ ماان األساابوة الثالااث ماان 
وفصاال الصاايف ويباادأ ماان  –وفصاال الربيااع يباادأ ماان األساابوة الثاااني ماان فبراياار  –ساابتمبر 

أسبوعاّ ومدة الفصال  15(  مدة الفصل األول والثاني هي اختيارياألسبوة األول من يوليو )
  أسابيع 8 االختياري

 

 (: شروط القبول:7مادة )
كلياات الزراعاة أو المعاهاد العليااا  إحاد لحاصالين علاي درجاة البكااالوريوس مان للقياد ايقبال 

   الزراعية، أو الحاصلين علي الدرجات الجامعية المعادلة
 

 (: تاريخ التقدم:8مادة )
، حيث يكاون القياد لادورة سبتمبر من كل عام 15أغسطس إلي  15يتقدم الطالب في الفترة من 

 واحدة كل عام جامعي وهي دورة أكتوبر  
 

 (: مواعيد الدراسة:9مادة )
  لما يحدده مجلس الكليةطبقا الدراسة للدبلومات إما صباحية أو مسائية 

 

 (: األوراق المطلوبة:10مادة )
 يتقدم الطالب باألوراق التاليـة :

  "7شهادة البكالوريوس أو الدرجة العلمية الجامعية المعادلة تبعاّ لنص المادة رقم " -أ
موافقة جهة العمل علي الدراسة للمتقدمين العاملين بالحكومة أو قطاعي األعمال العام   -ب

  بالدراسة انتظامهمأما الذين ال يعلمون فيتقدمون باقرار يفيد   والخاص
ما يثبت تأديته للخدمة العسكرية )أو موافقة إدارة التدريب والتنظيم بالقوات المسلحة علي  -ج

مدة الدراسة للدبلوم المتقدم  األدنىالدراسة(، أو ما يفيد تأجيل الخدمة العسكرية لمدة حدها 
 له 

 الىيحولها  د الكلية الذ بالملحق( الى عمي 1)استمارة رقم  ان يتقدم الطالب باستمارة القيد -د
  الرأي إلبداء المختص مسمجلس الق

 

 (: الرسوم الدراسية:11مادة )
  بتسديد الرسوم الدراسية المقررةبعد قبول الطالب للقيد بدبلوم الدراسات العليا يقوم 

 

 :واالمتحان(: نظام الدراسة 12مادة )
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 الساااعات المعتماادة لكاال مقاارر وعاادد ررات الدراسااية لكاال دبلااوم ومحتواهااا العلماايـ( المقاا1)
 )يرجع إلى قسم الدراسات العليا (  

 18ساااعة معتماادة شاااملة  30( يقااوم الطالااب المقيااد بالاادبلوم بدراسااة مقااررات دراسااية بواقااع 2)
ساااعة  12ساااعة معتماادة ماان المقااررات الدراسااية اإلجباريااة المحااددة بكاال جاادول دبلااوم و

التي يختارها الطالب من قائمة مقررات كل دبلاوم  تياريةاالخمعتمدة من المقررات الدراسية 
بمعرفااة القساام العلمااي المخااتص وبموافقااة مجلااس الكليااة، هااذا باإلضافااـة إلااي تأديااـة الطالااب 

ساعات معتمادة( وذلال تحات إشاراف  3ساعات عملية ) 6تدريب ميداني أسبوعياّ تحسب له 
 القسم المختص 

ّ سي بعدد ( يحسب المقرر الدرا3)   ساعات تدريسية أسبوعيا
( يحدد وزن المقرر الواحد في الدبلوم بثالث سااعات معتمادة وزمان اإلمتحاان التحرياري لكال 4)

 موزعة كاألتي:درجة  100مقرر ساعتين والنهاية العظمي لكل مقرر 
  درجة لالمتحان التحريري النهائي 60
  درجة لالمتحانات التطبيقية والعملية 20
  ان الشفوي النهائيدرجة لالمتح 10
 درجة ألعمال فصلية دورية  10

من المقرر الدراسي بعد القيد له وذلال قبال نهاياة األسابوة الساادس  باالنسحاب( يسمح للطالب 5)
( 7)اسااتمارة رقاام  بااذلل  الخاصااة االسااتمارة اسااتيفاءماان بدايااة الفصاال الدراسااي وذلاال بعااد 

  المقرر وبعد موافقة مجلس الكلية  وموافقة أستاذ
 باحتسااب( يسمح للطالب بعد موافقة مجلس الكلية وبناء علي إقتاراح مجلاس القسام المخاتص 6)

ساابق لااه أن درسااها فااي جامعااة أخااري أو فااي كليااـة  التااى نتيجااة عاادد المقااررات الدراسااية
يكون قاد نجاح أخري علي أن تكون من بين المقررات المطلوبة للحصول علي الدبلوم وأن 

 %30أال يزياد مجماوة ساعاـات هاـذه المقاررات عان  )جيد( بشرط عن فيها بتقدير ال يقل
   من مجموة ساعات المقررات الدراسية الالزمة للحصـول علـي الدبلوم

ألسااباب قهريااة يقبلهااا ( /Iغياار مكماال) (Incomplete( الطالااب الااذي يحصاال علااي تقاادير )7)

الفصال  امتحاانمان متطلباات المقارر علاي األقال علياه أداء  %75مجلس الكلية، وقد أدي 
 متطلبات المقرر في الفصل الدراسي التالي المذكور  استكمالالدراسي التالي مع 

فاي حسااب متوساط نقااط ن ( ال يادخالIغيار مكمال/(، )/Wمنساحب مان المقارر( التقديران )8)
  (12بند  12( )مادة GPA) Grade point Averageالتقدير 

المقارر المعااد يحساب  Repeating course (s)( في حالة إعاادة الطالاب دراساة مقارر ماا 9)
وتظهار تقاديرات هاذا المقارر فاي  GPAكمقرر إضافي عند حسااب متوساط نقااط التقادير 

 الدراسي  الطالب سجل
ال يحساب هاذا المقارر لااه  (/Cجيادأقال مان )( الطالاب الاذي يحصال فاي مقارر علاي تقادير 10)

ضمن السااعات المطلوباـة للحصاول علاي الدرجاة، ولكناه يادخل فاي حسااب متوساط نقااط 
 GPA.التقديـر 

( عليااه اإلعااادة فااي المقاارر إذا كااان C/جيااد( الطالااب الااذي يحصاال علااي تقاادير أقاال ماان )11)
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 اسااتبدالهفيمكنااه إعااادة القيااد فااي ذات المقاارر أو  االختياريااةإجبارياااّ أمااا بالنساابة للمقااررات 
 أخر  اختياريبمقرر 

مان هاذه الالئحاة ويحساب  (13( يتم تقييم المقررات الدراسية وفقاّ لما هو مبين فاي الماادة )12)
للطالاب المعادل الفصاالي وكاذلل المتوساط التراكمااي لنقااط التقادير الساانوي فاي نهاياة العااام 

 Cumulative Grade Points Average متوساط نقااط التقاديرالجاامعي طبقااّ لنظاام 

(CGPA )  

 
 
 
 

  :اآلتيةمتوسط نقاط التقدير للطالب ( وفقاّ للمعادلة GPA (يتم حساب 

 
Sum of points of credit hours in all courses fulfilled by the student 

GPA = –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Sum of number of credit hours of all courses 

 
 
 

 الساعات الدراسية للمقررات التى درسها(× مجموع )نقاط تقدير المقررات التى أكملها الطالب 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––= متوسط نقاط التقدير

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التى درسها
 

 
 (: قواعد تقييم المقرر:13مادة )

ياة المشاار إليهاا يقدر نجاح الطالب في كل مقرر من مقررات الادبلوم بأحاد التقاديرات اللفظ
كماا يمكان أن ياتم تقيايم المقارر للطالاب وفقااّ لنظاام السااعات المعتمادة  ،4في الجدول رقام 

  أن كل ساعة دراسية تكافئ أربعة نقاط اعتباروذلل علي 
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الساعات (: قواعد تقييم المقررات الدراسية )بالتقديرات اللفظية أو وفقا لنظام 4جدول )
 المعتمدة(

 

 

 
 

 الحـالة
  اطـالنق

Points 

 التقـدير

Grade 

 الـدرجة

Degree 

التقدير 

 اللفظى

 عــال

Very high graduate 

caliber 

4.000 A  ممتاز 100حتى  95من 

3.666 -A  ممتاز 95ألقل من  90من 

3.333 +B 
 ممتاز 90ألقل من 85من 

 أداء مرض

Satisfactory level 

3.000 B  جيد جدا 85ألقل من  80من 

2.666 -B  جيد جدا 80ألقل من 75من 

2.333 +C  جيد جدا 75ألقل من 70من 

 أداء غير متوقع

Not at the level 

2.000 C  جيد 70ألقل من 65من 

1.666 -C  مقبول 65ألقل من 60من 

1.333 +D  مقبول 60ألقل من 55من 

 أداء غير مرض

( Unsatisfactory level) 
1.000 D  مقبول 55ألقل من 50من 

 ضعيف 50ألقل من 30من  Fail 0 Fراسب      

 غير مكمل لمتطلبات المقرر

Incomplete 
- I  29أقل من  

  - Audit - Lمستمع       

يمنح الطالب عند اجتيازه 

امتحان الرسالة العلمية بنجاح 

 Satisfactory /بتقدير مرض

- S - - 
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 (: قواعد تقييم المقررات الدراسية4جدول )تابع 

 

 : ( : إجراءات المنح14ادة )م
المقاررات المساجل باه بتقادير  لحصول الطالب على دبلاوم الدراساات العلياا يجاب ان يجتااز (1)

ويحسااب التقاادير العااام علااي أساااس حساااب متوسااط نقاااط التقاادير  (جياادعااام ال يقاال عن)
(GPA ويبين تخصص الدراسة وتقدير النجاح في الشهادة )  

( يمكن للطالب الحاصل على أ  من دبلوم الدراساات العلياا بتقادير عاام جياد جادا علاى األقال 2)
التقاادم للتسااجيل لدرجااة الماجسااتير فااى العلااوم الزراعيااة فااى تخصصااات القساام التااابع لااه 

 الدبلوم بالشروط اآلتية:
دلهاا مان أن يكون درجتاه الجامعياة األولاى هاى بكاالوريوس العلاوم الزراعياة أو ماا يعا -أ 

 أحد  الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الزراعية المعترف بها 
 أن ال يقل تقديره العام لدرجة البكالوريوس )المرحلة الجامعية األولى( عن "جيد"  -ب
 تخصص الدبلوم بتخصص درجة الماجستير  ارتباط - ـج

 

 

تعطى عند رسوب  فى 
 مناقشة الرسالة العلمية

Unqualified 
- U 

ليس لها مكان فى  -

 الدبلوم
- 

  إجبارى من المقررمنسحب 

Forced Withdrawer 
- FW - - 

 منسحب من المقرر

Withdrawer 
- W - - 

 In /مستمر فى البحث

Progress 
- IP - - 

تقدم مرض ويستمر فى 
 تسجيل مقرر البحث 
Satisfactory Progress  

- SP - - 

تقدم غير مرض ويبقى هذا 

 /التقدير فى ملف الطالب

Unprogressive 

- UP - - 
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 الباب الثالث

 درجة الماجستير في العلوم الزراعيـــة

Master Degree in Agricultural Sciences  

(M. Sc.) 
 

 (: طبيعة الدراسة:15مادة )
 العلمااي والتاادريب علااي أساالوب البحااثمقااررات دراسااية ومتابعااة التقاادم علااى الدراسااة  تحتااو  

 العلمي واستقراء النتائج وتنتهي تلل الدراسة باعداد رسالة علمية تقبلها لجنة الحكم 
 

 :التسجيل لدرجة الماجستير وإجراءات  (: شروط16مادة )
 :يشترط لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير في العلوم الزراعية ما يلي 

( أن يكااون حاصااالّ علااي درجااة البكااالوريوس فااي العلااوم الزراعيااة ماان إحاادي الجامعااات 1)
المصرية أو علي درجة علمية معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به، بتقدير عام جيد 

فااى متوسااط تقديراتااه خااالل ساانوات الدراسااة وتقاادير جيااد جااداّ علااي األقاال فااي علااى األقاال 
ويقرهااا مجلااس متوسااط مقااررات فاارة التخصااص والتااي يحااددها مجلااس القساام المخااتص 

  الكلية 

( يجااوز قبااول المتقاادمين ماان خريجااي الكليااات والمعاهااد التااي بهااا أقسااام تاارتبط بالمجاااالت 2)
 :اآلتيةالزراعية بمسمي غير بكالوريوس العلوم الزراعية وذلل بالشروط 

للجامعااات )لجنااة قطااة الدراسااات الزراعيااة( وذلال بعااد موافقااة  األعلاىموافقاة المجلااس  -أ 
 الجامعة 

 علي األقل كتقدير عام لدرجة البكالوريوس   "جيد "ب ـ الحصول علي تقدير

المقررات التخصصية للشعبة المعنية )المؤهلة للتسجيل( والحصول علي متوساط  استكمال ج ـ
 جيد جداّ"   "تقديرات ال يقل عن

المساتندات المطلوباة )الماذكورة فاي نهاياة البناد(  واستيفاء( أن يتقدم الطالب بطلبه للتسجيل 3)
إلااي قساام الدراسااات العليااا بالكليااة للعاارض علااي  (2) اسااتمارة رقاام الالزمااة واالسااتمارات

عميد الكلية الذي يحول الطلب والمستندات إلي القسم العلمي المختص إلبداء الرأي وتعياين 
   لجنة اإلشراف علي أن يقوم أحد أعضاء اللجنة بعمل المرشد األكاديمي للطالب

 :هي دات المطلوبةوالمستن
  دة الميالد أو مستخرج رسمي منهاشها -
 س ة البكالوريوشهاد -

  لسجل الدراسي لمرحلة البكالوريوسا -
  لمن تنطبق عليهم هذه الحالة( (المقررات الدراسية استكمالشهادة  -

 شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو موافقة هيئة التنظيم والتدريب بالقوات المسلحة علاي -
  ادنيكحد  الدراسة، أو ما يفيد بتأجيل الخدمة العسكرية لمدة ثالث سنوات
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موافقة جهة العمل للمتقدمين العاملين بالحكوماة أو قطااعي األعماال العاام والخااص،  -
  في الدراسة باالنتظام التزامهمد أما الذين ال يعملون فيتقدمون باقرار يفي

مجلاس القسام وموافقاة مجلاس الكلياة أن يسامح للادارس بالتساجيل  اقتاراحعلاي  اً ( يجوز بناء4)
الطالاب  اجتياازلدرجة الماجستير في تخصص مختلف عان تخصاص البكاالوريوس بشارط 

 لعدد من المقررات الدراسية التكميلية 

( يجااوز قبااول الطااالب الحاصاالين علااي دبلااوم الدراسااات العليااا فااي تخصااص ماارتبط بمجااال 5)
بااه بشاارط سااابق حصااولهم علااي درجااة بكااالوريوس العلااوم الزراعيااة المتقاادمين الدراسااة 

 من هذه الالئحة  " 14"من المادة  2وبالشروط الواردة في البند 

قبااول للمتقاادمين لتحديااد عاادد  امتحااان( ويجااوز لمجلااس القساام بعااد موافقااة مجلااس الكليااة عقااد 6)
  قبولين حسب إمكانياته في كل دورةالم

 

 المقررات التخصصية المؤهلة للتسجيل: استكمال(: 17مادة )
فاي درجاة البكاالوريوس فاناه   تخصصهإذا كان تسجيل الطالب لدرجة الماجستير في غير مجال 

سااعة معتمادة مان مقاررات  18من المقررات الدراسية التكميلية ال تقال عان  ديكلف بدراسة عد
 هيجتاااز هااذ، وأن هالتسااجيل باا مرحلااة البكااالوريوس فااي مجااال التخصااص الجديااد المرغااوب

)تقاادير  درجااة الماجسااتيرللتسااجيل بجيااد جااداّ( علااي األقاال قباال أن يقيااد  (بتقاادير عااام المقااررات
لمرحلاااة  GPA المقاااررات الدراساااية التكميلياااة ال يااادخل فاااي حسااااب متوساااط نقااااط التقااادير

 .الماجستير(
 

 (: نظام الدراسة تبعا لنظام الساعات المعتمدة:18مادة )
لمختلاااف  وكاااذلل محتواهاااا العلماااي االختيارياااةالدراساااية  تباختياااار المقاااررايقاااوم الطالاااب ( 1)

التخصصااات لاادرجتي الماجسااتير ودكتااور الفلساافة وفقاااّ ل قسااام العلميااة، والتااي تتبااع كااود القساام 
  )يرجع فى ذلل إلى قسم شئون الدراسات العليا واألقسام العلمية( العلمي المختص

 اقتراحيقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية يوافق عليها ويعتمدها مجلس الكلية بناء علي  (2)
  لجنة اإلشراف أو المرشد األكاديمي وموافقة مجلس القسم المختص

 

 :موزعة كاألتيمن مقررات الدراسات العليا و 
 

 إجبارية:مقررات عامة  أوال:
ساااعات عملااي  4بالماجسااتير بواقااع للبحااث الخاااص  (ساااعة عمليااة 16معتماادة ) اتساااع 8

 أسبوعياّ وعلي مدي أربع فصول دراسية 

 سااعة تطبيقياة 2للمناقشاات الخاصاة بالماجساتير بواقاع  سااعة تطبيقياة( 6ساعات معتمدة ) 3
 مدي ثالث فصول دراسية  أسبوعياّ وعلي

 ساعة معتمدة لمقرر منهجية البحث العلمي  2

 معتمدة لمقرر دراسات خاصة في علوم التخصص المعني بالدراسة )ماجستير(  اتساع 3
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سااعات عملاي  10للدراساات الميدانياة الصايفية بواقاع  ساعات عملياة( 10ساعات معتمدة ) 5
 أسبوعياّ صيفياّ لمدة ثمان أسابيع وعلي مدي عامين لكل طالب 

سااية تختااار بواسااطة المرشااد اعات معتماادة لدراسااة مقااررين ماان مقااررات العلااوم األساساا 6
 حسب ما قررته لجنة قطاة الدراسات الزراعية(  (األكاديمي أو لجنة اإلشراف

 
تخصصااية فااي فاارة التخصااص  اختياريااةماان مقااررات  اختياريااةساااعة معتماادة  21 : ثانيااا  

والمقااررات المرتبطااة بااه بحيااث ال يقاال عاادد ساااعات المقااررات المرتبطااة بدراسااة الطالااب ماان 
علاي  جياد جاداّ ""النجااح بمتوساط تقادير  معتمادة ويكاونخارج القسم العلمي عان سات سااعات 

  األقل في هذه المقررات
 
  ي:هذا باإلضافة إل :ثا  ثال

 تي:الكلية وهي كاآل تستوفى متطلباتأن يقوم الطالب المسجل لدرجة الماجستير بدراسة مقررات 
   ـةمقرر اللغة اإلنجليزيـ -

  ـيمقرر الحاسـب اآلل -
موزعاة فاي أرباع   In Progress (IP)( يقياد الطالاب وحادات مقارر البحاث تحات مصاطلح 3)

تقيايم وحادات مقارر البحاث علاي أسااس فصول دراسية ويجوز أن تكون غيار متتالياة، وياتم 
 (UP) ( أو تقااادم غيااار مااارضSP)  Satisfactory Progress تقااادم مااارض

Unprogressive   طبقاااّ لتقرياار المتابعااة المعتمااد ماان عضااوين ماان لجنااة اإلشااراف علااي

  األقل

 من هذه الالئحة  ) 13) ( تقييم المقررات الدراسية يتم وفقاّ لما هو مبين في المادة4)

مجلااس القساام المخااتص أن موافقااة لجنااة اإلشااراف و اقتااراحعلااي  اً ( يجااوز لمجلااس الكليااة بناااء5)
يكلف الطالب بدراسة مقررات في تخصصات أخري داخل الكلية في مرحلة البكالوريوس ال 

 تحتسب ضمن الساعات المطلوبة 

فاي المتوساط علاي األقال  حصاوله علاي متوساط تقادير جياد جاداّ  ( ينذر الطالب في حالة عدم6)
العااام لمقااررات الدراسااات العليااا التااي كلااف بدراسااتها، أو يقااوم بدراسااة مقااررات دراسااية 

 أخري إضافية حتى يحصل علي التقدير المطلوب 

 باحتساابالقسام العلماي المخاتص يسامح للطالاب  اقتراحعلي  اً ( بعد موافقة مجلس الكلية وبناء7)
، بحياث يكاون قاد نجاح بتقادير ال يقال عان  دراسية سبق دراستها في جامعة أخاري مقررات

ماان مجمااوة  %30يزيااد مجمااوة ساااعات هااذه المقااررات عاان  ( وعلااي أالB-جيااد جااـداّ )

 الدرجة  ساعات المقررات الالزمـة للحصـول علـي
مجلااس القساام المخااتص أن موافقااة لجنااة اإلشااراف و اقتااراحعلااي  اً ( يجااوز لمجلااس الكليااة بناااء8)

مقررات خارج الكلية أو خارج الجامعة تتفق لوائحها مع الئحاة الكلياة يكلف الطالب بدراسة 
  رات وعدم وجودها بالئحة الكليةفي حالة ضرورة دراسة تلل المقر

 

 (: مدة الدراسة:19مادة )
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تشكيل لجناة الحكام(،  قبل(هذه الدرجة عن سنتين  للحصول على ال يجوز أن تقل المدة الالزمة

ويجوز مدها حتاي أرباع سانوات، وفاي حااالت الضارورة  يمكان الماد حتاي عاام ساادس يلغاي 
بعدها تسجيل الطالب إذا لم يكن قد أتم دراسته، وتتم إجراءات المد بناء علاي تقريار المشارفين 

 وموافقة مجلسي القسم والكلية 
 

 العلوم الزراعية: (: شروط منح درجة الماجستير فى20مادة )
   الدراسة والبحث الطالب أن يتابع (1)

لجنااة  علااي إقتااراح اً باااجراء بحااث فااي موضااوة يقااره مجلااس الكليااة بناااءالطالااب أن يقااوم  (2)
مجلس القسم المختص، ويجوز لمجلاس الكلياة بنااء علاي توصاية مجلاس موافقة االشراف و

القساام العلمااي المخااتص أن يساامح للطالااب باااجراء بعااض النقاااط الخاصااة ببحثااه فااي معهااد 
 علمي أخر أو جهه أخري تحقق المتطلبات الخاصة بالبحث ومعترف بها 

جاداّ  علاي األقال بنتاائج أن يقدم الطالب بعد نجاحه في المقررات الدراسية بتقدير عام جيد   (3)
بحثااه فااي رسااالة تقبلهااا لجنااة الحكاام بعااد مناقشااته فيهااا وأن يساابق ذلاال نشااره لبحااث واحااد 
مستخلص من الرسالة علي األقل، يستمر الطالب في دراسته حتى عام ساادس وأخيار )فاى 
حاالت الضرورة( وذلل مان خاالل دراساة مقاررات  إضاافية عوضااّ عان المقاررات التاي 

اسااتها خمااس ساانوات منااذ إعااالن نتيجتهااا وحتااى االنتهاااء ماان إعااداد الرسااالة ماار علااي در
 وتشكيل لجنة الحكم 

( )الماجسااتير( ماان أحااد مراكااز TOEFL) ( يتقاادم الطالااب بشااهادة اجتياااز اللغااة اإلنجليزيااة4)

اللغااااة التابعااااة للجامعااااة أو ماااان الجامعااااات المناااااظرة، واجتياااااز شااااهادة قيااااادة للحاسااااب 
كاال المتطلباين وفقااّ للقواعاد  عمااً باأنشكيل لجنة الحكم علي الرساالة تقبل   (ICDL)اآللي

 المنظمة لذلل  من قبل الجامعة 
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 الباب الرابـــع
 درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعيـة

Doctor of Philosophy in Agric. Sci. Degree 

(Ph. D.) 
 

 ( طبيعة الدراسة:21مادة )
علياا باإلضاافة  دراساات علي البحث المبتكر ومتابعاة التقادم العلماي ودراساة مقارراتتقوم أساساّ 

الفرعي والعلاوم المرتبطاة  والمجال تأهيلي في الخلفية العلمية الزراعية في التخصص امتحانإلي 
 لمدة ال تقل عن سنتين تنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم 

 

 دكتور الفلسفة:(: شروط التسجيل لدرجة 22مادة )
 :يشترط في الطالب للتسجيل لدرجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية ما يلي

( أن يكون حاصالّ علي درجة الماجستير في العلوم الزراعياة مان أحادي الجامعاات المصارية 1)
أو علي درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف باه علاي أن يكاون متوساط التقاديرات 

عفاء الطالب الوافدين مان شارط إي األقل في مقررات درجة الماجستير، ويجوز جيد جداّ عل
 التقدير 

  الحاصل عليه الماجستير ( أن يكون التخصص المتقدم للتسجيل فيه هو نفس التخصص2)

( يجوز قبول الحاصالين علاي درجاة الماجساتير مان الكلياات والمعاهاد التاي بهاا أقساام تارتبط 3)
شاروط التاي يضاعها المجلاس األعلاي للجامعاات )لجناة ال طابقاةوذلل بمالمجاالت الزراعية ب

 قطاة الدراسات الزراعية( بعد موافقة مجلس الجامعة 
 

 (: إجراءات التسجيل لدرجة دكتور الفلسفة:23مادة )
 باب التسجيل لدرجة دكتور الفلسفة وفقاّ للمواعيد المبينة في هذه الالئحة  ( يفتح1)

)اساتمارة  الالزماة واالساتماراتالمساتندات المطلوباة  واستيفاءيتقدم الطالب بطلبه للتسجيل   (2)
إلي قسم الدراسات العليا بالكلياة للعارض علاي عمياد الكلياة الاذي يحاول ملاف الطالاب  (2 رقم

إلااي القساام العلمااي المخااتص إلبااداء الاارأي وتعيااين لجنااة اإلشااراف علااي أن يقااوم أحااد أعضاااء 
 المرشد األكاديمي للطالب  اللجنة بعمل

  :والمستندات المطلوبة هـي 
 شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها   -
 شهـادة الماجستيــر  -

 السجل الدراسي لمقررات الماجستير  -

شاهادة تأديااة الخدمااة العسااكرية، أو موافقااة هيئااة التنظاايم والتاادريب بااالقوات المساالحة علااي  -
 الدراسة 

خطاب توصية من لجنة اإلشراف علي رسالة الماجستير بأهلياة الطالاب وكفاءتاه للتساجيل  -
لدرجة دكتاور الفلسافة فاي العلاوم الزراعياة فاي التخصاص الاذي حصال فياه علاي درجاة 
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 الماجستير 
موافقة جهاة العمال للمتقادمين العااملين بالحكوماة أو قطااعي األعماال العاام والخااص، أماا  -

 في الدراسة  باالنتظامون فيتقدمون باقرار يفيد التزامهم الذين ال يعمل
غااة العربيااة واللغااة لبال 3)اسااتمارة رقاام ( تقااوم لجنااة اإلشااراف باعااداد خطااة دراسااية مبتكاارة3)

لخطااة إضااافة  علميااة مسااتحدثة تطبيقاااّ للمااادة علااى ان تكااون ل ( 4يااة اسااتمارة رقاام اإلنجليز
مان قااانون تنظايم الجامعااات ويعتبار تاااريا موافقااة مجلاس الكليااة هاو تاااريا التسااجيل  (178)

  نائب رئيس الجامعـة للدراسـات العليـا والبحوث لها اعتمادوذلل بعد 
 

 (: نظام الدراسة تبعا لنظام الساعات المعتمدة:24مادة )
لجنااة  اقتااراح( يقااوم الطالااب بدراسااة مقااررات دراسااية يوافااق عليهااا مجلااس الكليااة بناااء علااي 1)

 :كاالتيمجلس الكلية موزعة  واعتماداإلشراف وموافقة مجلس القسم العلمي المختص 
 

 :اآلتيمقررات عامة إجبارية تتضمن   :أوال  
سااعات عملاي  4الدكتوراه بواقاع للبحث الخاص برسالة  ساعة عملية( 16معتمدة ) اتساع 8

 أسبوعياّ وعلي مدي أربع فصول دراسية 

سااعة   2للمناقشاات الخاصاة برساالة الادكتوراه بواقاع  (سااعة تطبيقياة 8سااعات معتمادة ) 4
 تطبيقية أسبوعياّ وعلي مدي أربع فصول دراسية 

إذا لام يكان قاد ساعة معتمدة لمقرر منهجية البحاث العلماي فاي التخصاص المعناي بالدراساة  2
 درسها الطالب في الماجستير 

ساعات معتمدة لمقرر دراسات خاصة في علوم التخصص المعني بالدراسة خاصاة برساالة  6
 الدكتوراه 

الخاصااة برسااالة  (للدراسااات الميدانيااة الصاايفية ساااعات عمليااة( 10ساااعات معتماادة ) 5

ان أساابيع وعلاي مادي عاامين لكال ساعات عملي أسبوعياّ صيفياّ لمدة ثم 10الدكتوراه( بواقع 
 طالب 

ساااعات معتماادة لدراسااة مقااررين ماان مقااررات العلااوم األساسااية تختااار بواسااطة المرشااد  6
 األكاديمي أو لجنة اإلشراف حسب ما أقرته لجنة قطاة الدراسات الزراعية 

 

التخصصية في فرة التخصص والمقررات  االختياريةمن المقررات  :ساعة معتمدة 24 :ثانيا  

المرتبطة به بحيث ال يقل عدد وحادات المقاررات المرتبطاة بدراساة الطالاب مان خاارج القسام 
العلمي عن ست ساعات معتمادة ويكاون النجااح فيهاا بتقادير جياد جاداّ علاي األقال فاي متوساط 

ر اللغااة اإلنجليزيااة التقااديرات باإلضااافة إلااي دراسااة مقااررات تابعااة إلدارة الكليااة وهااي مقاار
 )والمتخصصة في المجال الزراعي( 

فااي أربعااة  فصااول  In Progress( IP( يقيااد الطالااب لوحاادات مقاارر البحااث تحاات مصااطلح )2)

 دراساااية متتالياااة علاااي األقااال، وياااتم تقيااايم وحااادات مقااارر البحاااث علاااي أسااااس تقااادم مااارض

Satisfactory Progress (SPأو تقدم غير مرض )/ Unprogressive (UP طبقااّ لتقريار )
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المتابعااة المعتمااد ماان عضااوين ماان لجنااة اإلشااراف علااي األقاال، وإذا لاام يحصاال الطالااب علااي 
الدرجة العلمية المسجل بها خالل المدة المنصوص عليها بالالئحة يساتمر فاي قياد البحاث وحتاي 

تقادير لاي من إعداد الرسالة وتشكيل لجنة الحكم والموافقة علاي مانح الدرجاة ليحصال ع االنتهاء
 Satisfactory (S ) ىمرض

 ( من هذه الالئحة 13) ( تقييم المقررات الدراسية يتم وفقاّ لما هو مبين في المادة3)
 ( ينذر الطالب في حالة عدم حصوله علي متوسط تقدير جيد جاداّ علاي األقال فاي المتوساط العاام4)

علاي  أخاري حتاي يحصال لمقررات الدراسات العلياا ويقاوم الطالاب بدراساة مقاررات دراساية
التقادير المطلاوب، ويكااون ذلال بناااء علاي طلااب لجناة اإلشااراف وموافقاة مجلااس القسام ولجنااة 

جياد العليا والبحوث ومجلس الكلية بحد أقصي مرتين لتحسين المتوساط ورفعاه إلاي  الدراسات
  جدا

 باحتسااابلاب القسام العلمااي المخاتص يسامح للطا اقتاراح( بعاد موافقاة مجلاس الكلياة وبناااء علاي 5)
جياد دراسية سبق دراستها في جامعة أخري، بحيث يكون قد نجح بتقدير ال يقل عـن  مقـررات

مااان مجماااوة سااااعات   %30مجماااوة سااااعات هاااذه المقاااررات عااان  وعلاااي أال يزياااـد جااادا
 المقررات الالزمة للحصول علي الدرجة 

لقسام المخاتص أن يكلاف مان لجناة اإلشاراف ومجلاس ا اقتاراحيجوز لمجلاس الكلياة بنااء علاي  (6)
  الطالب بدراسة مقررات خارج الكلية أو خارج الجامعة تتفق لوائحها مع الئحة الكلية

 

 :التأهيل االمتحان(: 25مادة )
التاأهيلي الشافهي مان سابعة أعضااء )أربعاة لماواد التخصاص وثالثاة  االمتحان( تشكل لجنة 1) 

للمواد المرتبطة بالتخصص من خارج القسم العلمي( مان الساادة  األسااتذة مان بيانهم أثناين 
مرة واحادة فقاط بعاد  امتحانه من المشرفين، وإذا لم يحصل الطالب علي موافقة اللجنة يعاد

التاأهيلي الشافهي األول  االمتحانأشهر من تاريا عقد مدة تحددها اللجنة وال تقل عن ثالثة 
 للمرة الثانية يشطب تسجيله من الدراسات العليا  لالمتحانالطالب  اجتيازوفي حالة عدم 

التأهيلي بكل من مجلاس القسام ولجناة الدراساات العلياا  االمتحان( يتم إقرار نتيجة الطالب في 2)
 الكلية  والبحوث ومجلس

 

 الدراسة: (: مدة26مادة )
ال يجااوز أن تقاال ماادة دراسااة الطالااب للحصااول علااي درجااة دكتااور الفلساافة عاان ساانتين )قباال 

، وفاااي حااااالت (6)اساااتمارة رقااام  تشاااكيل لجناااة الحكااام( ويجاااوز مااادها حتاااي خماااس سااانوات
الضرورة يمكن المد لعامين تاليين يلغي بعدها تسجيل الطالب إذا لم يكن قاد أتام دراساته، وتاتم 

 بناء علي تقرير المشرفين وموافقة مجلسي القسم والكليــة إجراءات المد 
 

 (: شروط منح درجة دكتور الفلسفة فى العلوم الزراعية:27مادة )
 عن سنتين من تاريا التسجيل   لال تق( أن يتابع الطالب الدراسة والبحث لمدة 1)
مجلاس  اقتاراح( أن يقوم الطالب باجراء بحث في موضوة مبتكر يقره مجلس الكلية بناء علاي 2)

، ويجوز لمجلس الكلية بناء علي توصية مجلس القسام العلماي المخاتص القسم العلمي المختص
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خار فاي جهاة أخاري لتحقياق آبعض أجزاء من بحثه في معهد علمي أن يسمح للدارس باجراء 
 اصة بالبحث بعض المتطلبات الخ

 واجتياااز( علااي األقال B-( الطالاب بعاد نجاحااة فاي المقاررات الدراسااية بتقادير عااام جياد جاداّ )3)

ته فيهاا وأن يتقدم بنتائج بحثه في رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد  مناقش - التأهيلي بشقيه االمتحان
علي األقل مستخلص من الرسالة  وإذا لم يحصل الطالب علي درجاة  ينلبحثيسبق ذلل نشره  

ساته مان خاالل دكتور الفلسفة خالل خمس  سنوات من تاريا تساجيله، يساتمر الطالاب فاي درا
  دراسة مقررات إضافية

فاي  اجتياازه( وذلال خاالف ماا سابق TOEFLاللغاة اإلنجليزياة ) اجتياز( يتقدم الطالب بشهادة 4)

دراسة الطالب للماجستير من أحد مراكز اللغاة التابعاة للجامعاة أو مان الجامعاات  الحكومياة 
التأهيلي، كما يقوم الطالب أيضااّ بتقاديم  االمتحانوفقاّ لما يقرره مجلس الجامعة قبل  األخر 
)شاهادة قياادة الحاساب اآللاي( )إذا لام يتقادم بهاا عناد دراساته للماجساتير( مان  ICDLشهادة 

 أحد المراكز المعتمدة من الجامعة 

 

 الباب الخامس

 أحكام مشتركة لدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة
 

 :التقدم للتسجيل والفصول الدراسيةتواريخ (: 28مادة )

يفتح باب التسجيل لدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة بصافة عاماة مارتين سانوياّ )األولاي: مان 
يناااير( الدراسااة تكااون بنظااام الفصااول الدراسااية  15إلااي  1أغسااطس، الثانيااة: ماان  15 إلااي 1

ساعات البحاث والمناقشاة  استيفاء( ويركز فيها علي اختياريصيفي ) –ربيعي –الثالث خريفي
  والدراسات الميدانية الصيفية

 

 الماجستير ودكتور الفلسفة: لدرجتيالشروط العامة وإجراءات التسجيل (: 29مادة )

( يجااب أال يزيااد عاادد أعضاااء لجنااة اإلشااراف عاان ثالثااة بالنساابة للجااان طااالب الماجسااتير 1)
  وأربعة بالنسبة لطالب درجة دكتور الفلسفة

  التسجيل المرشد األكاديمي من بين لجنة اإلشراف استمارة( يحدد في 2)
المدرس للمعاونة في اإلشراف باإلضافة إلي لجنة اإلشاراف بشارط أال تقال  اشترال( يجوز 3)

  أقدميته في الوظيفة عن سنتين
( يلزم أن يكون موضوة الدراسة متمشياّ مع الخطة العلمياة للقسام ماع إرفااق خطاة الدراساة 4)

 مع أوراق الطالب 
لمقترحاااة ويقاااوم ( فاااي موضاااوة الدراساااة اSeminars( يقاااوم الطالاااب باعاااداد مناقشاااات )5)

بعرضااها أمااام القساام المخااتص بشاارط جااودة األداء، ويضاااف علااي ذلاال للطالااب المتقاادم 
عاان دراسااته  Article Reviewللتسااجيل لدرجااة دكتااور الفلساافة أن يعااد ورقااة مرجعيااة 

 المقترحة 
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 الماجستير ودكتور الفلسفة: لدرجتي دراسيفى قواعد دراسة مقرر  :(30مادة )

( يحسب المقرر الدراسي بعدد ساعات تدريسه أسبوعياّ ويقوم الطالاب بقياد المقاررات الماراد 1)
  األسبوة الثاني من بدأ الفصل الدراسي األول أو الثاني انتهاءدراستها قبل 

مان  % 60تحريري نهائي ال تقل الدرجات المخصصاة لاه عان  امتحان( لكل مقرر دراسي 2)
العملياة  االمتحانااتعلاي  األخر مجموة الدراجات الكلية للمقرر وتوزيع األربعين درجة 

فصلية ولكل منهما عشار األعمال ال وامتحانالشفهي،  واالمتحاندرجة(،  20أو التطبيقية )
درجااة لمسااتوي الطالااب فااي إلقاااء  75درجااة ) 100يم مقاارر المناقشااات بااـ ويقاا  درجااات

درجاة لحضاور الطالاب وتفاعلاه فاي  25وكاذلل  Seminarsالمناقشات الخاصاة برساالته 

يااتم تقياايم الطالااب فااي هااذا المقاارر ماان خااالل   حلقااات المناقشااة داخاال القساام المسااجل بااه(
 واعتماادهالمشرفين وأعضاء هيئة التدريس بالقسام وموافقاة رئايس مجلاس القسام المخاتص 

  وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوثمن 

مااان المقااارر الدراساااي بعاااد القياااد وذلااال قبااال نهاياااة األسااابوة  باالنساااحاب( يسااامح للطالاااب 3)
الثالاااث فاااي الفصااال  الساااادس مااان بداياااة الفصااال الدراساااي األول والثااااني وقبااال األسااابوة

)اسااااتمارة  الخاصااااة بااااذلل االسااااتمارة اسااااتيفاء( وذلاااال بعااااد االختياااااري) الدراسااااي الثالااااث
  (7رقم 

( إال Prerequisiteخار قبلاه )آد لمقرر دراساي يتطلاب دراساة مقارر ( ال يسمح للطالب بالقي4)

  هذا المقرر والنجاح فيه بعد دراسة
لدراسااية اماان الساااعات  %75النهااائي إال بعااد حضااور  االمتحااان( ال يساامح للطالااب باادخول 5)

الطالااب منسااحباّ إجبارياااّ ماان المقاارر لمقاارر وفااي حالااة عاادم حضااوره هااذه النساابة يعتباار 
  (FWويظهر في شهادته تقدير )

  GPA( ال يدخال في حساب متوسط نقاط التقدير I) ( وW( التقديران )6)
 رتقادير المقاريحساب  Repeating course( s( في حالة إعادة الطالاب دراساة مقارر ماا )7)

 ههاذوتظهار جمياع تقاديرات  GPAعند حساب متوسط نقاط التقادير  المعاد كمقرر إضافي

 في سجله الدراسي  اتالمقرر
( فااي أي مقاارر ضاامن الساااعات C( ال يحسااب للطالااب الااذي يحصاال علااي تقاادير أقاال ماان )8)

  GPAولكنه يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير  الدرجة،علي  المطلوبة للحصول
( عليااه اإلعااادة فااي المقاارر إذا كااان المقاارر C( الطالااب الااذي يحصاال علااي تقاادير أقاال ماان )9)

 اساتبدالهفيمكنه إعادة التسجيل في ذات المقارر أو  االختياريةإجبارياّ أما بالنسبة للمقررات 
  أخر اختياريبمقرر 

( أو ماا يتعلاق باه فاي ساجله الدراساي S( تعامل ساعات قيد مقرر البحاث للطالاب بتقادير )10)
  GPAوال يدخل في حساب متوسط نقاط التقدير 

  وفقاّ للمعادلة المبينة سلفاّ في هذه الالئحة CPA( يتم حساب متوسط نقاط التقدير 11)
أي مقرر قبل نهاياة األسابوة الثااني مان  Drop/Add( يحق للطالب أن يحذف أو يضيف 12)

الخاصاة  االساتمارات اساتيفاءل بمعرفاة المرشاد األكااديمي ماع بداية الفصال الدراساي وذلا
  بذلل، وفي الوقت المسموح فيه بالحذف واإلضافة
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، وذلال بعاد موافقاة أساتاذ Audit( يجوز للطالب أن يقيد لحضور مقرراّ أو أكثر كمساتمع 13)

 يه ف االمتحانالمقرر وبموافقة المرشد األكاديمي ودون أن يكلف بتطبيقاته أو أداء 
 

( لاادرجتى دراساايالمقااررات الدراسااية )عاادد الساااعات الدراسااية بكاال فصاال  اختيااار (:31مااادة )

 الماجستير ودكتور الفلسفة:
  معتمدة في الفصل الدراسي الواحدساعات  3للتسجيل  األدنىالحد  -1
  ة في الفصل الدراسي الواحدساعة معتمد 12للتسجيل  األقصىالحد  -2

دراساة بعاض  مجلاس القسام المخاتص اقتاراحعلي  اً بموافقة مجلس الكلية بناء –يحق للطالب -3
أو  ةأو الكلياعات دراساية معتمادة خاارج القسام ساا 6وبما ال يزيد عان  –المقررات الدراسية

ذلال جازءاّ مان  باعتباارالجامعة التابع لها سواء داخل الاوطن أو خارجاه )إشاراف مشاترل( 
نه للحصول علي الدرجة إذا كان ذلل يفيد البحاث علاي أن يقاوم المرشاد الساعات المطلوبة م

  األكاديمي بمتابعة الطالب خالل دراسته للمقررات التي يدرسها خارج القسم المسجل به

القيد للمقررات إجباري للطالب لكي يسمح له بحضور المقررات الدراسية الالزماة لحصاوله  -4
 علي الدرجة 

ال يحاق للطالااب الااذي ال يقااوم بالقيااد للمقااررات قبال نهايااة األساابوة الثاااني ماان بدايااة الفصاال  -5
ً  االمتحاانالدراسي الحضور للمحاضرات، وال يحق له أداء  عان الدراساة  فياه ويعتبار متغيباا

 إذا لم يقم باجراءات وقف القيد 
 

 فى نظام اإلشراف وتعديل لجنة اإلشراف: (:32مادة )
كماا ال يزيد عدد الطالب المسجلين مع كل عضو بلجاان اإلشاراف )أنصابه اإلشاراف( ( 1)

 :يلي
 
عضو بلجنة اإلشراف مان جهاة عمال الطالاب ومان غيار أعضااء هيئاة التادريس  اشترال( في حالة 2)

أال تقال  أستاذ علييلزم أن تكون وظيفته تعادل مدرس أو أستاذ مساعد أو  –بالجامعات المصرية 
  أقدميته في الوظيفة عن سنتان إذا كان يعادل مدرس

عرضااها ومناقشااتها بالقساام العلمااي  ( تقاادم لجنااة اإلشااراف والطالااب الخطااة البحثيااة التفصاايلية بعااد3)
 هي مجلاس القسام العلماي المخاتص لرفعاالمختص وتقدم اللجنة في نهاية كل عام جامعي تقريراّ إلا

  الطالب م الطالب في بحثه، ويحفظ بملفإلي لجنة الدراسات العليا والبحوث عن مدي تقد

 الوظيفــــــــة
النصاب في اإلشراف علي كال  من درجتي الماجستير 

 ودكتور الفلسفة

 15 أستـــــاذ

 12 أستاذ مساعــــد

 10 مـــدرس
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ضاوء الكلية إلغااء تساجيل الطالاب علاي  مجلس اقتراح( لمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي 4)
لجنة اإلشراف وموافقة مجلس القسم عليهاا فاي حالاة عادم تقادم الطالاب فاي دراساته وعادم  اقتراح
  (8 )استمارة رقم انتظامه

إذا حدث خالف في الرأي بين أعضاء لجنة اإلشراف في أي شاأن يخاص ساير البحاث واإلشاراف  (5)
إلي مجلس القسم العلمي المختص بناء علي إقتاراح مقادم مان  وتشكيل لجنة الحكم يرفع الموضوة

أحد أعضاء لجناة اإلشاراف للبات فياه ويعتبار قارار مجلاس القسام العلماي المخاتص علاي مساتوي 
  في هذه الحالة ملزماّ للجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية األساتذة

األعضاء( للخارج أو إيفااده فاي مهماة  ( في حالة سفر أحد المشرفين خالف المشرف الرئيسي )أقدم 6)
، إلى مجلاس القسام يا سفرهالمشرف بتقرير واف عن سير بحث الطالب حتي تارهذا علمية يتقدم 

في حالاة إعاارة المشارف ينطبق هذا ايضا و  عام علي سفره مروربعد  من اإلشراف اسمهويرفع 
اإلشاراف  أن يقاوم القسام المخاتص باعاادة النظار فاي لجناة علي أقدم األعضاء( للخارجالرئيسي )

   وتحديد المشرف الرئيسي
فااي لجنااة اإلشااراف لفتاارة تزيااد عاان ساانه جميااع حقوقااه  اشااتراكهبعااد  يتااوفى( يحفااظ للمشاارف الااذي 7)

   المادية واألدبية حتي ينال الطالب الدرجة العلمية المسجل لها
الرسااالة أو سااافر لماادة أكثاار ماان عااام يسااتوجب األماار رفااع ذلاال  ( إذا تااوفي المشاارف الوحيااد علااي8)

  خر أو لجنة إشرافآلمجلس القسم للنظر في ترشيح مشرف 

( ال يجوز إجراء أي تعديل في لجناة اإلشاراف علاي الرساالة فاي حالاة مارور سانتين علاي التساجيل 9)
  ما ورد في البنود السابقة باستثناءالماجستير وثالث سنوات لدرجة دكتور الفلسفة لدرجة 

التاأهيلي لطالاب دكتاور  االمتحانأو لجنة مشرف جديد ال تشكل لجنة الحكم ) ( في حالة إضافة أي10)
  اإلضافة اعتمادالفلسفة( قبل مضي عام من 

 

 فى تعديل موضوع الرسالة: (:33مادة )
التساجيل للطالاب بشارط  يسمح باجراء تغيير جوهري لموضوة الرسالة لمرة واحدة فقط خالل مادة 

  (9)استمارة رقم أال يسمح بتشكيل لجنة الحكم في هذه الحالة إال بعد عامين
 

 صالحية الرسالة للعرض والمناقشة وتشكيل لجنة الحكم على الرسالة:ى ف (:34مادة )
ماان إعاادادها إلااي مجلااس القساام العلمااي  االنتهاااء( تقاادم لجنااة اإلشااراف علااي الرسااالة بعااد 1)

تشاكيل لجناة  باقتراحالمختص تقرير صالحية الرسالة للعرض علي لجنة الحكم ، مشفوعاّ 
نائاب رئايس مان  االعتماادتمهيداّ للعرض علاي مجلاس الكلياة ثام  (10 استمارة رقم) الحكم

  لجامعة للدراسات العليا والبحوثا
( ال تقاال وظيفااة أي ماان أعضاااء لجنااة الحكاام عاان أسااتاذ مساااعد أو مااا يعادلهااا بحيااث ال تقاال 2)

  يناألستاذ المساعد عن سنتهذا  أقدمية
القساام العلمااي  مجلااس  اقتااراحم علااي الرسااالة بناااء علااي ( يشااكل مجلااس الكليااة لجنااة الحكاا3)

المخااتص ماان ثالثااة أعضاااء أحاادهم المشاارف علااي الرسااالة والعضااوان اآلخااران ماان بااين 
األساااتذة واألساااتذة المساااعدين بالجامعااات أو مااا يعااادل ذلاال فااي المراكااز البحثيااة، ويكااون 
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(34 ) 

جميااع  اشااترالمقاارر اللجنااة هااو عضااو لجنااة اإلشااراف الممثاال فااي لجنااة الحكاام ويجااوز 
ة بصااوت واحااد علااي أال يكااون ماان بياانهم الماادرس المعاااون فااي المشاارفين فااي المناقشاا

 اإلشراف إن وجد 
خااارجي فااي التخصااص المطلااوب ( يشااترط أن يكااون أحااد األعضاااء علااي األقاال )ممااتحن 4)

 ( من خارج الجامعة للرسالة
نائااب رئاايس الجامعااة  اعتماااد( تكااون ماادة صااالحية تشااكيل اللجنااة سااتة أشااهر ماان تاااريا 5)

للدراسات العليا والبحوث للتشكيل تتم خاللها مناقشاة الطالاب ويحاق للمشارف طلاب تجدياد 
 صالحيتها لظروف قهرية بشرط عدم تجاوز الفترة القانونية للدراسة 

 

 مناقشة الرسائل العلمية والتقارير عنها: (:35مادة )
 القاعاات المعتمادة مان الكلياة لهاذا الغارض وأن باحد ( يراعي أن تتم مناقشة الرسائل عالنية 1)

 خااالل أوقاااات العماال الرسااامية ويقاادم كااال عضااو مااان أعضاااء لجناااة الحكااام ّ المناقشاااة تمتاا
عاان الرسالااـة  عاان الرسااالة وتقاادم اللجنااة مجتمعااه تقريااراّ مفصااالّ )جماعياااّ( منفاارداً راً ّتقرياا

خااتص تمهيااـداّ مجلااس القساام العلمااي الم وتعاارض جميااع التقااارير علااي ونتيجااـة المناقشااـة
  الدراسات العليا والبحوث ثم مجلس الكلية لعرضها علـي لجنـة

( في حالة تأجيل موعد المناقشة لظروف خارجاة عان اإلرادة يقاوم ممثال لجناـة اإلشاراف فاـي 2)
 دراساات العلياا والبحاوث عاـن طرياقلجنة الحكم علي الرسالة باخطار وكيل الكلية لشئون ال

  رئيس مجلس القسم العلمي المختص بموعد المناقشة الجديد
لجنة الحكم علي الرسالة وموافقاة مجلاس القسام العلماي  اقتراح( يجوز لمجلس الكلية بناء علي 3)

اللجناة مان  اقترحتاهماا  اساتكمالالمختص في أن يرخص للطالب في إعادة تقديم رسالته بعد 
  هور علي األقل من تاريا قرار اللجنة السابقإضافة أو حذف أو تعديل في خالل ستة ش

 

 إيقاف التسجيل:(: 36مادة )
 (علي توصية لجنـة اإلشراف وموافقـة مجلاس القسام العلماـي المخاتص اً بناء) يحق لمجلس الكلية

يوقااف تسااجيل الطالااب إذا تقاادم الطالااب بعااـذر مقبااول يمنعااه ماان مواصاالة دراسااته وماادعماّ  نأ
وتسااقط ماادة اإليقاااف ماان المااـدة المحااددة للدراسااـة علااي أن يتقاادم   بالمسااتندات الدالااة علااي ذلاال

الطالب بطلـب بايقاف التسجيل في مدة ال تتجاوز ثالثة شهور من بدء العذر ويادخل فاي األعاذار 
 ة ما يلي:المقبول

  ( التجنيــد1)
  ( مرافقـة الزوج أو الزوجة2)
  ( السفر إلي الخارج في منحه تدريبية أو علمية3)
  ( المـرض الطويل4)
  ( رعاية الطفل5)
 

 فى إلغاء التسجيل: (:37مادة )
 يتم إلغاء تسجيل الطالب لدرجتي الماجستير أو دكتور الفلسفة في الحاالت التالية:
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(35 ) 

 

( GPAيحصاال الطالااب علااي مسااتوي جيااد جااداّ فااي المعاادل التراكمااي لنقاااط التقاادير )إذا لاام  (1)

  للمقررات الدراسية وتجاوز المدة التي تسمح له بدراسة مقررات لتحسين التقدير
( إذا لم يحصل علي الدرجة المسجل لها من خالل المدة المحددة ورفضات لجناة اإلشاراف الماد 2)

يقره مجلاس القسام العلماي قديم تقرير مفصل عن حالة الطالب للطالب لفترة زمنية أخري مع ت
  لجنة الدراسات العليا والبحوث ويوافق عليه مجلس الكلية المختص و

  ( إذا رفضت لجنة الحكم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليين3)
  (  في أكثر من مقرر واحدD( إذا حصل علي تقدير )4)
  من مرة في أحد المقررات الدراسية( في أكثر F( إذا تكرر رسوبه )5)

  بدون عذر مقبول االمتحانات( إذا تغيب عن حضور أكثر من مقرر وعدم دخول 6)
( عدم سداد الرسوم ومقابل الخدمات التعليمية ودعم البحوث المقررة وفقاّ للقواعاد المعماول بهاا 7)

 وااللتزامااته الرساوم في الجامعة رغم إناذاره باذلل مارتين علاي األقال ويساتثني مان أداء هاذ
  المعيدين والمدرسين المساعدين األخر المالية 

  ( إذا أخل بالمثل والتقاليد الجامعية وحسن السير والسلول وفقاّ للتحقيق الذي يجري معه8)
  التأهيلي لدرجة دكتور الفلسفة االمتحان( إذا رسب مرتين في 9)
مجلاس الكلياة نتيجاة  مااداعتل سانتين مان تااريا التاأهيلي خاال االمتحاان( إذا لم يؤدي الطالب 10)

  خر مقرر دراسيآل اجتيازه
( إذا تقاادم المرشااد األكاااديمي أو لجنااة اإلشااراف بتقرياار يفيااد عاادم جديااة الطالااب فااي الدراسااة 11)

وبموافقة مجلس القسم العلماي المخاتص ومجلاس الكلياة علاي ذلال بعاد الرجاوة إلاي التقاارير 
 السنوية الخاصة بالطالب 

  الث مرات خالل البرنامج الدراسي( ثC( إذا حصل الطالب علي تقدير أقل من )12)
 

 الماجستير ودكتور الفلسفة: لدرجتيفى إعادة التسجيل  (:38مادة )

  ( يجوز إعادة تسجيل الطالب إذا كان إلغاء التسجيل السابق بناء علي طلبه1)
( يجوز إعادة تسجيل الطالب إذا لم يكن إلغاء التسجيل السابق بسبب قصور فـي أداء الطالاب 2)

  أو سوء سلوكه انتظامهأو عدم 
  ( يحدد مجلس الكلية أي شروط أخري إلعادة التسجيل تبعاّ لظروف كل حالة3)
لاي األقاـل ماـن ( يشترط أن تتم بعد مضي عـام ميالدي ع 2،1( إعادة التسجيل في الحالتين )4)

  إلغاء التسجيل السابق
 

 فى اإلنذارات: (:39مادة )
  :يتم إنذار الطالب المسجل بدرجتي الماجستير أو دكتور الفلسفة في الحاالت األتية

 د قرريـن في الفصل الدراسي الواح( في م Cإذا حصل الطالب علي تقدير أقل من ) -

  التأهيلي للمرة األولي االمتحانعند الرسوب في  -
 

 فى منح الدرجة العلمية:(: 40مادة )
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(36 ) 

، ويباين فاي شاهادة أي مان ياة هاو تااريا موافقاة مجلاس الجامعاةيعتبر تاريا منح الدرجة العلم
  ي العلوم الزراعية تخصص الدراسةدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة ف

 

 الباب السادس
 والعامة االنتقاليةاألحكام 

 
 (:41)مادة 

فيما لم يرد في شأنه نص خاص في قانون تنظيم الجامعات أو بهذه الالئحة يراعاي تطبياق القواعاد 
  المعمول بها والواردة في قرارات رئيس الجامعة المنظمة للعمل بالدراسات العليا بالجامعة

 

 (:42مادة )
الطالب الذين يتقدمون للقيد أو التسجيل بالدراسات العليا من العام  تطبق أحكام هذه الالئحة علي

، أما الطالب المقيدون قبل هذا هذه الالئحة باعتمادالجامعي التالي لصدور القرار الوزاري 
  التاريا فتسري عليهم الالئحة الداخلية المعمول بها وقت قيدهم أو تسجيلهم
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(37 ) 

 
 الباب السابـع

 التعليــم المستمـــر
 

 (:43مادة )
يجوز لمجلس الكلياة بعاد أخاذ رأي مجاالس األقساام المختلفاة أن يانظم دورات تدريبياة أو دراساات 

 واساتمراريةتخصصية أو مقررات دراسية تستهدف تحديث ورفع المستوي العلمي وكاذلل تنشايط 
الاادرجات الجامعيااة الالزمااة والمعتاارف بهااا  تعلاايم الخريجااون أو المتخصصااون الحاصاالون علااي

ويجااوز مشاااركة الجمعيااات العلميااة والمؤسسااات والهيئااات المعنيااة فااي تنظاايم هااذه الاادورات أو 
   الدراسات

وتماانح هااذه الاادورات شااهادات مشاااركة وال تماانح أي درجااات جامعيااة وأن كااان ماان الممكاان عقااد 
جاح، وذلال نظيار رساوم بن باجتيازهافي نهايتها ويمنح الدارسون لبعض المقررات إفادة  امتحانات
 ة خاص
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(38 ) 

 فى الدراسات العليا تتعلق بالتسجيلقواعد 
 

التساجيل لدرجاة فاى مرحلاة البكاالوريوس يجوز للطالب الحاصلين على تقادير مقباول  -1

بعد موافقة مجلس القسم المعنى ويشاترط فاى هاذ الحالاة أماا أن يقاوم الماجستير بالكلية 

الطالااب بدراسااة اربعااة مقااررات دراسااية ماان مرحلااة البكااالوريوس وأن يحصاال علااى 

أو أن يحصاال الطالااب علااى دبلااوم فااى فااى متوسااط تقاادير هااذه المقااررات تقاادير جيااد 

  التسجيل عليها بتقدير جيد فى تخصص مرتبط بالدرجة التى يرغب

الحاصل على بكالوريوس زراعة فى تخصص ماا  )برناامج( أن يساجل  بيجوز للطال -2

للبرناامج  اساتكمالماجستير فى تخصص آخر )برنامج آخر( بشرط دراساته لمقاررات 

قباال قبااول أوراقااه  -ساااعة معتماادة  18الااذ  يرغااب فااى التسااجيل بااه )ياادرس الطالااب 

المقااررات حتااى يمكنااه ويجااب أن يحصاال علااى تقاادير جيااد جااداً فااى هااذه  -للتسااجيل

 التسجيل( 

يجب أن فالطالب  آخر شهادة جامعية حصل عليهاسنوات على  10إذا مضى أكثر من  -3

ً  الحديثة يدرس عدد من المقررات التنشيطية  المعنى  العلمى ما يقرره القسمل طبقا

يدرس ستة مقاررات بتقدير جيد  2004خريجى معهد التعاون الزراعى دفعات ما قبل  -4

دراسية من مرحلة البكالوريوس محددة من المجلس األعلى للجامعاات لمعادلاة الشاهادة 

 على متوسط تقدير جيد للتسجيل لدرجة الماجستير   حصولهويشترط 

( يعادلاهيجوز للطالب الحاصالين علاى بكاالوريوس غيار بكاالوريوس الزراعاة )أو ماا  -5

 التسجيل لدرجة الدبلوم 

مقاررات دراساية مان مرحلاة  عشارةالكفاية اإلنتاجية بتقدير جيد يادرس معهد  خريجى -6

 حصاولهالبكالوريوس محددة من المجلس األعلاى للجامعاات لمعادلاة الشاهادة ويشاترط 

 على متوسط تقدير جيد للتسجيل لدرجة الماجستير 
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(39 ) 

ماجساتير  –)دبلاوم  ال يجوز لخريجى التعليم المفتوح التسجيل بمرحلة الدراسات العليا -7

  دكتوراه( –

 التسجيل من كليات أخر  غير كليات الزراعة أو ما يعادلها:  -8

يجوز للطالب الحاصالين علاى بكاالوريوس غيار بكاالوريوس الزراعاة )أو ماا يعادلاة(  -

بالكلية بشرط موافقة لجنة قطاة التعليم الزراعى بعد موافقة  تسجيل لدرجة الماجستيرال

 على ذلل  ومجلس دراسات الجامعة كلية مجلس القسم المعنى ومجلس ال

 

 للماجستير والدكتوراه تسجيلهأثناء فترة  الطالب قواعد تتعلق بمتابعة

 )ملف االنجاز(

يااتم متابعااة الطالااب فااى تقدمااه لدراسااة الماجسااتير أو الاادكتوراه وتاادون إجااراءات هااذه  

ملف خاص يطلق عليه "ملف االنجاز" وذلل من خاالل التجمياع للماادة العلمياة  المتابعة فى

ة( قبل وبعاد حلقات النقاشيال) Seminarsوما يدرسه الطالب من مقررات وتقديم وحضور 

التسجيل للدرجة العلمياة وإجاراء التجاارب وكتاباة رساالته  ويمكان تلخايص أهام محتوياات 

    ملف االنجاز فيما يلى:

 بيانات الطالب استمارة  -1

 استمارة قيد الطالب   -2

 استمارة التسجيل  -3

 الخطة البحثية للطالب )عربي وانجليزي(  -4

( الذي قدمه الطالب قبل التسجيل ونتيجة تقييمه من قبل Seminarsحلقة المناقشة ) -5

 السادة أعضاء هيئة التدريس بالقسم واعتماد مجلس القسم للنتيجة 

 كتوراه ومقرراته )مشترل  لجميع الطالب( توصيف برنامج الماجستير أو الد -6
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 طلبات دراسة المقررات التي يقدمها الطالب  -7

 نتيجة الطالب في المقررات التي درسها  -8

استمارة خاصة )مرفق( بحضور الطالب محاضرات كل مقرر يدرسه موقعاة مناه  -9

أماام كاال محاضاارة وكااذلل توقياع القااائم بالتاادريس علااى كال محاضاارة وتعتمااد فااي 

الفصل الدراسي من رئيس مجلس القسم مع حساب نسبة الغياب وفقااً لالئحاة نهاية 

 الكلية 

التااي قاادمها خااالل تسااجيله  (Seminarsتقياايم الطالااب فااي حلقااات المناقشااة ) -10

 للدرجة العلمية واعتماد مجلس القسم لها  

( التااي تعقااد داخاال Seminarsسااجل معتمااد لحضااور الطالااب ومشاااركته فااي ) -11

 القسم  

معتماادة بحضااور مااؤتمرات أو ورأ عماال أو ناادوات أو دورات أو اسااتمارة  -12

 محاضرات عامة أو أنشطة خدمة عامة 

التقارير المقدمة من السادة أعضاء هيئة التدريس المشرفين علاى الطالاب  كال  -13

ستة شهور عن مد  تقدم الطالب في مرحلتاي الماجساتير والادكتوراه )مرفاق طياه 

الب الدراسات العليا( مع التوصية فاي نهاياة نموذج بتقرير متابعة نصف سنوي لط

التقرير بالمد للطالاب )تقريار ايجاابي( أو إلغااء التساجيل )تقريار سالبي( وعلاى أن 

 يعتمد التقرير من مجلس القسم 

 أي أنشطة أخر  للطالب )تدريب ميداني     الا(  -14

 

م كماا يوضع ملف االنجاز لكل طالب لد  السيد األستاذ الدكتور رئيس مجلس القس

( لضامان 9أن دخول الطالب امتحان المقرر الدراسي الذي يحضره مرتبط بالبند رقم )
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 لدراسات العليا احسن انتظامه في حضور محاضرات 
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 سجالت حضور حماضرات طالب دراسات عليا 
 : امس الطالب

 اترخي التسجيل:

 اترخي القيد: 

 يعتمد

 رئيس القسم

توقيع  عنوان احملارضة مقرر درايس التارخي م

 الطالب

توقيع 

 معيل نظري احملارض

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       
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 نصف سنوي لطالب الدراسات العليا تقرير متابعة

            

                                                                                                                                                                                         
 

 كلية –جامعة قناة السويس 

 الدراسات العليانموذج التقييم األكاديمي لطالب 

  )تقريـر علمى نصف سـنوى(
 الى / عن الفترة من               (20/     20    لعام الجامعي  ا) 

 بيــانات الطالـــــــــب أوالً:

 الرقم القومى:        إسم الطالب:

 دكتوراه  ماجستير   دبلوم الدرجة العلمية المسجل عليها: 

 20تاريخ التسجيل:       /       /         20/       /         تاريخ القيد:   

  5 4 3 2 1   تقرير رقم: 

 التخصص الدقيق:     القسم:   الكلية:

 البريد اإللكتروني:    تليفون:   جهة العمل:

 ة:ــــعنوان الرسالة باللغة العربي
............................................................................................................................................................................

.......... 
............................................................................................................................................................................

.......... 

 عنوان الرسالة باللغة االنجليزية:
............................................................................................................................................................................

.......... 
............................................................................................................................................................................

.......... 

 كود الخطة البحثية: )            (

 الدراســـــيةالحـالة  ثانيـاً:

   إيقاف التسجيل   مستمر في الدراسة
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 إلغاء قيد        إنذار ثاني إنذار أول                                   

 الفصل الدراسي األول() تقرير بالساعات/ النقاط المعتمدة التى حصل عليها الطالب ثالثـاً:
 

 

 التقدير المعتمدة للمقرر عددالساعات اسم المقرر كود المقرر

    

    

    

    

    

    
 

   المعدل التراكمي للفصل الدراسي  -

 )الفصل الدراسي الثاني(

كود 

 المقرر
 اسم المقرر

عددالساعات المعتمدة 

 للمقرر
 التقدير

    

    

    

    

    

    

   المعدل التراكمي للفصل الدراسي  -

 لجنة اإلشرافتقيــيم  رابعـاً:

 تحديد مدى تقدم الطالب في كل مرحلة  مراجعة العمل في الرسالة

قطع شوطا  بدأ

 محدوداً 

أوشك على 

 االنتهاء

انتهى من 

 الجميع

     المناسبةجمع المادة العلمية 

     / الميدانييلمتنفيذ الجزء الع
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     النتائج  تجميع

      التحليل اإلحصائى

     مناقشة النتائج

     النتائج تقييم

االستجابة لتوجيهات لجنة 

 اإلشراف

    

  (ممتاز( / **** انتهى: )جيد جداً ( / *** أوشك على االنتهاء: )جيد( / ** قطع شوطاً محدوداً: )مقبولبدأ: )           * 

 

 

 مالحظات أخرى للسادة المشرفين   
.............................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 

 جيد جدا        جيد          ممتاز  خالصة أداء الطالب خالل الفترة السابقة:  
               ضعيف/سلبي   

 : رأي السادة المشرفين   

  إلغاء تسجيل        وضع الطالب تحت المالحظة      مد تسجيل الطالب  استمرار تسجيل الطالب

                لطالبا 
 

: المعوقات التي واجهت إجراء البحث وكيف تم عالجها

........................................................................................... 

..................................................................................................................................................................

........................... 

............................................................................................................................................................

................................. 

 أسماء السادة المشرفون:   

 

 التوقيع األسم م

1   

2   

3   
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4   

5   
 

  (    توقيع الطالب: )

 مجلس القسم: اعتماد

 م201تم اعتماد التقرير األكاديمي للطالب باعتباره تقريراً )إيجابي / سالبي( بتاريخ    /    /   

 رئيس مجلس القسم                                                                  

 ((                               /)أ.د)                                                           

 لجنة الدراسات العليا: اعتماد -

 م201تم إعتماد التقرير األكاديمي للطالب باعتباره تقريراً )إيجابي / سالبي( بتاريخ    /    /   

 وكيل الكلية للدراسات العليا                                                    

 (أ.د/                               ())                                                          

 مجلس الكلية: اعتماد -

 م201بتاريخ    /    /    تم إعتماد التقرير األكاديمي للطالب باعتباره تقريراً )إيجابي / سالبي(

 الكلية  عميد

 ((                               /)أ.د)                                                                      

 
 

 عدم دخول امتحانات المقررات الدراسية العذر المرضى عن
 

من تاريا االمتحان بشهادة طبية يتم إعتمادها من يمكن التقدم بعذر مرضى خالل شهر  

 اللجنة الطبية بمستشفى الجامعة 

 

 )ماجستير/ دكتوراه( التسجيلإيقاف 

بحد أقصى  تسجيلهيجوز لطالب الدراسات العليا )ماجستير أو دكتوراه فقط( إيقاف 

عامين بناء على طلب مسبب بعد موافقة مجلس القسم المعنى ولجنة الدراسات العليا ومجلس 

الكلية على أن يسدد الطالب المصروفات الدراسية عن هذه المدة وال تحسب هذه المدة من فترة 

  تسجيل الطالب للدرجة العلمية
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 لتعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانا

 
يحق للطالب التقدم بطلب يتظلم فيه من نتيجة امتحان مقرر أو أكثر مقابل دفع رسوم قدرها   -

 وذلك كدعم لعدالة تقييم الطالب. ( لكل مقررمصريا   جنيها مائهجنيه ) 100
أسدددبوع مدددن تددداريخ  هدددور  غايتدددهيتقددددم الطالدددب بطلدددب إلدددى إدارة الدراسدددات العليدددا فدددي موعدددد   -

 ي وفقا لنموذج تظلمات الطالب.النتيجة في الفصل الدراس
يقدددوم أ.د / وكيدددل الكليدددة للدراسدددات العليدددا بتوجيددده طلبدددات التظلمدددات إلدددى السددديد أ.د/ رئددديس   -

 الكنترول لفحص األوراق.
 لكنترول.( من أعضاء ا2يادته وعضوية عدد )يشكل أ.د/ رئيس الكنترول لجنة برئاسة س  -
يددتم مراجعددة درجددات الطالددب الخارجيددة ومطابقتهددا مددع الدددرجات الداخليددة بورقددة اإلجابددة و رفددع  -

تقرير مكتدوب معتمدد مدن أ.د/ رئديس الكنتدرول إلدى أ.د/ وكيدل الكليدة للدراسدات العليدا ويدتم إبدال  
وذلدك كددعم  بنتيجة فحص التظلم في موعد غايته أسبوع من وصول نتيجة الدتظلم كتابياالطالب 

 دالة تقييم الطالب.لع
 خاصة باالمتحانات أحكام عامة

مثدددل المدددرض والدددوالدة أو  االمتحدددانيجدددوز لمدددن لددده عدددذر شدددرعي يمندددع مدددن الحضدددور لقاعدددة  -1
وفدي هدذه الحالدة تقدوم الكليدة ب عدداد المراقبدة المطلوبدة أ نداء  لالمتحانالسجن أن يطلب الجلوس 

 لعدالة تقييم الطالب وضمان عدم التمييز.وذلك كدعم  االمتحانوتحديد مكان  االمتحانتأدية 

يجدددوز لمدددن ال يقددددر علدددى الكتابدددة مدددن المرضدددى مدددن الطدددالب أن يطلدددب مدددن لجندددة النظدددام  -2
والمراقبدة تعيدين مدن يقددوم بكتابدة األجوبدة لده بندداء  علدى إمالئده علدى أن يكددون فدي مسدتوى علمددي 

 م التمييز.وذلك كدعم لعدالة تقييم الطالب وضمان عد االمتحانأقل من مستوى 

 

 للدكتوراه التأهيلي االمتحانالماجستير أو  امتحانبيانات دخول  استمارة
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 (1)نموذج رقم 

 تشااكيل لجنااة الحكاام والمناقشااة بعااد موافقااة مجلااس الكليااة علااى تماا   اسااتمارةوهااى  

للادكتوراه وياتم الحصاول عليهاا مان مكتاب الدراساات  التأهيلي االمتحانالماجستير أو  المتحان

)ومنهاا  اإلنجليزياةاللغة الطالب باللغة العربية و باسمم  بيانات خاصة فيها العليا بالكلية  ويتم 

تااريا المايالد ومحال المايالد و( الدرجاة العلمياة الحصاول علاى بشاهادة الخاصاة البيانات تكتب

الطالاب نفساه ويوقاع عليهاا وأن تكاون مطابقاة لبياناات ويجب أن تم  بواساطة بيانات أخر  و

  الميالد الموجودة بسجالت الكلية  شهادة
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                                                                                                          ( 1)منوذج رقم           جامعة قناة السويس     

     الدراسات العليامراقبة 
 ........................................لكية:............................                                         

 بياانت عن دخول امتحان س نة:...................................                                      

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 :       ابللغة العربية......................................................................................امس الطالب و لقبه ابخلط النسخ

 ابللغة الاروبية....................................................................................                                          

 .....................امس الوادل.................................  ) ولو اكن متوفيًا (.............................................................

 .....................اترخي امليالد..............................  ) ابلتقومي الإفرجني ( ..........................................................

 . حمافظة ...........................حمل امليالد .................................           قرية ....................مركز ...................

 .................رمق بطاقة اخلدمة الوطنية العسكرية ...........................................................................................

 ......................................................................هجة صدورها .................................................................

 ......................اترخي الإصدار ...............................................................................................................

 ...............................................................................................................القسم اذلي يؤدي الامتحان فيه 

 ...................التخصص الفرعي ...............................................................................................................

 ...............عدد مرات التقدم اإىل الامتحان ................................................................................................

 ...............................س نة الالتحاق ابللكية .............................................................................................

 ..................عنوان الطالب اخلاص ..........................................................................................................

 اترخيه ...........................................صدورها وهجة ..............................و رمق البطاقة .................................

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 توقيع الطالب خبط واحض                                                                                    

 ابللغة العربية...................................................................................                                          

 .......................................................................ابللغة الاروبية............                                              

 البياانت املذكورة هبذه الاس امترة متت مراجعهتا مبعرفيت ومطابقة بشهادة ميالد الطالب بسجالت اللكية روجع ووجد حصيحًا ،

 يعمتد ،،     رئيس ادلراسات العليا                                                 

 معيد اللكية                                                                                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 التنبيه:

  .س امترة مبعرفة الطالب و مراجعهتا قبل دخول الامتحانيراعى ملئ هذه الا -1

ذا ثبت أ ن هذه البياانت غري مطابقة لشهادة امليالد أ و مس تخرج الرمسي فال ميكن تصحيحها أ و تغيري الشهادة -2   .اإ

  .جيب كتابة هذه الاس امترة ابخلط الواحض -3

   .حيرر هذا المنوذج من ثالث نسخ -4

 
 العلمية األوراق المطلوبة لمنح الدرجة

  
 التقارير الفردية والجماعية للجنة الحكم والمناقشة  -1
 نسا مجلدة من الرسالة  5 -2
  PDFعليها الرسالة كاملة  CDأثنين أسطوانة مضغوطة  -3

  وإنجليزي عربيكلمة  100نسا ملخص  10 -4
  وإنجليزي عربي Summary نسا من ملخص الرسالة 8 -5

 )دكتوراه( نشر أو قبول بحث )ماجستير( أو بحثين  -6

 (    أربعة صفحات – نموذج تجميع بيانات )من الدراسات العليا استكمال -7

 
 

 الشهادات استخراجوشروط متطلبات 
 

بعد صدور قارار مانح الدرجاة مان السايد األساتاذ الادكتور رئايس  يحصل الطالب
جنيهاا  35.5الشهادة المؤقتة  قيمة -على أربعة شهادات تخرج مؤقتة )بحد أدنى  الجامعة

الجامعاة )الادبلوم والماجساتير تصادرها  التايمصرياً/ شهادة( باإلضافة للشاهادة األصالية 
/ شاهادة حديثاة   ويقادم صاورة شخصايةجنيها مصرياً( 85جنيها مصرياً والدكتوراه  55

 مؤقتة 
التدريبياة  دوراتالا عادد مان حصاول الطالاب علاىالشهادات  الستخراجويشترط 

وذلاال  بالجامعااة تكنولوجيااا المعلوماااتماان مركااز  (العلماايللبحااث والنشاار  تؤهلااه التااي)
  2015دورة فبراير  منابتداء الجديدة للتسجيالت 
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 الئحة جزاءات مخالفات االمتحانات
 من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  125إعماال للمادة ** 

 نوع المخالفة

 الجزاء
السلطة 
 التأديبية

العقوبة  ميعاد الطعن جهة الطعن
 األصلية

العقوبة 
 التكميلية

  أوال : اإلخالل بنظام االمتحان 

إلغاء االمتحان  ( اإلخالل البسيط 1) 
 في مقرر 

إعالن 
العقوبة 

عميد الكلية  ( 1)
 أو المعهد

رئيس 
 الجامعة

أسبوعان من 
الحرمان من  ( اإلخالل الجسيم2)  توقيع العقوبة

االمتحان في 
 فصل دراسي 

إعالن 
 العقوبة

  ثانيا : الغش أو الشروع فيه في االمتحان األصلي 

( الغش أو الشروع للمرة 1) 
 األولى

إلغاء االمتحان 
في ثالثة 
 ( 3مقررات )

إعالن 
 العقوبة 

مجلس 
التأديب 

 االبتدائي 

مجلس 
التأديب 

 أالستئنافي 

يوما من  15
 العلم بقرار

مجلس التأديب 
 االبتدائي

( الغش أو الشروع في  2) 
 (4حالة العودة )

إلغاء االمتحان 
في فصل 

 دراسي 

إعالن 
 العقوبة

مجلس 
التأديب 
 االبتدائي

مجلس 
 التأديب

 أالستئنافي 

 

 

 ويالحظ ان:

الكليدة اإلعالن عن العقوبة بمثابة جزاء تكميلي جدوازي تقدرره السدلطة التأديبيدة ويدتم داخدل   -1 
 . وذلك كدعم لعدالة تقييم الطالب وضمان عدم التمييز من الالئحة ( 126أو المعهد ) م 
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مددددن الالئحددددة التنفيذيددددة لقددددانون تنظدددديم  126معنددددى اإلخددددالل الجسدددديم وفقددددا للمددددادة  ينصددددرف -2
الجامعددات إلددى كددل إخددالل يددنجم عنددة أو يخشددى منددة عدددم انتظددام االمتحددان. كددل مددا يخددال  

 ذلك يعتبر إخالل بسيطا.
: تحقيقددا لر ددر الددذي ارة ممددا يترتددب عليهددا رسددوب الطالددبيشددترأ أن تكددون المقددررات المختدد-3  

مدددن الالئحدددة وهدددو  125اه المشدددروع مدددن العقددداب علددى العددده أو الشدددروع فيددده فددي المدددادة تبندد
رسوب الطالب. بما مفاده أال يكون من بين المقررات التي تلعدى امتحدان مقدرر مدن مقدررات 

 المتطلبات الجامعية. 
في حالة العود يكون على جهة التحقيق بالكلية أو المعهد ضم جميدع محاضدر التحقيدق فدي  -4

خالفات العه أو الشدروع فيده التدي ارتكبهدا الطالدب نفسده ليفصدل فيهدا مجلدس التأديدب معدا م
 وإعماال لذلك يتوجب أن تنعقد مجالس التأديب بعد انتهاء االمتحانات. 

 

 ( من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات  125ضوابط تطبيق المادة ) 
مددن الالئحدددة التنفيذيددة لقددانون تنظددديم  125المددادة ينصددرف معنددى االمتحددان وفدددق أحكددام    -1 

الجامعات إلى كل اختبار تجربة الكلية سواء كان كتابيا أو شفهيا أو عمليا ويقصد بده زمنيدا 
 الفترة التي تبدأ من دخول الطالب لجنة االمتحان حتى خروجه منها.

ل في ذلك كدل مدا ويدخ االمتحانيحظر على الطالب أي فعل أو قول أو سلوك يخل بنظام  -2
  ممارسة شعب يخل بنظام االمتحان.يوص  بأنه 

أي مدادة علميدة أو وسديلة أو  االمتحدانال يجوز ألي طالب أن يكون معه في زمدان ومكدان  -3
يقصد بالعه في مفهدوم الدنص أيضدا هدو . و آلة يستفيد منها إال ما توافق عليه لجنة المراقبة

والمسداطر  ة االمتحدان مدن أي أداة ماديدة ) كداألوراققيام الطالب بنقدل معلومدات تتعلدق بمداد
( إلدددى كراسدددة اإلجابدددة أو التخاطدددب مدددع زمالئددده بشدددان مدددادة .... ( أو إلكترونيدددة )كالموبايدددل

بدددأ الطالددب  فمعندداهاالمتحددان بصددرف النظددر عددن قدددر مددا تددم نقلددة. أمددا الشددروع فددي العدده 
لك ومثله أن يضبط أ ناء إخراج أوراق ب خراج أداة العه أو تهيئتها للنقل منها دون أن يتم ذ
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وذلك كدعم لعدالة تقييم الطالب  من جيبه أو حقيبته تتعلق بمادة االمتحان تمهيدا للنقل منها
 . وضمان عدم التمييز

احددد معددايير ضددمان عدددم التمييددز ضددد الطددالب هددو اعتبددار القددرار الجزائددي غيددر مشددروع فددي  -4
 الحاالت اآلتية. 

 قام ضابط الواقعة ب خراج أداة العه بنفسه من حقيبة أو مالبس الطالب.  إذا -أ
إذا لددم يوقددع محضددر العدده رئدديس اللجنددة تأسيسددا علددى أن توقيددع رئدديس اللجنددة يعتبددر  -ب

 ضمانا جوهريا بالنسبة للطالب. 
إذا خدددال ملددد  التحقيدددق مدددن تقريدددر أسدددتاذ المدددادة بشدددأن مددددى اسدددتفادة الطالدددب مدددن أداة  -ج

  العه.
ال يجوز تفتيه حقائدب الطدالب ومالبسدهم إلخدراج أي أداة غده منهدا قبدل أن يقدوم الطالدب  -5

ب خراجها بنفسه. أو وجود دالئل قوية تقطع بارتكابه واقعة العه كظهور سماعة األذن التي 
 . ذلك كدعم لعدالة تقييم الطالب وضمان عدم التمييزو  الموبايليتم توصيلها بجهاز 

تبار األوراق الملقاة تحت مقاعد الطالب أو في الممرات الموازيدة للطالدب بمثابدة ال يجوز اع -6
أداة غدده تثبددت بهددا واقعددة العدده طالمددا لددم يتأكددد يقينددا أن هددذه األوراق تخددص الطالددب نفسدده 

معددايير ضددمان عدددم  كأحددداسددتعملها بالنقددل منهددا أو شددرع فددي ذلددك فددي كراسددة إجابتدده  وأندده
 التمييز ضد الطالب. 

ينتهددي التحقيددق فددي واقعددة العدده أو الشددروع فيدده بعددد سددماع أقددوال الطالددب وتمحدديص األدلددة  -7
 وسماع شهود اإل بات والنفي بأحد أمور  ال ة: 

ا( حفددا التحقيددق وفددى هددذه الحالددة صدددور قددرار الحفددا مددن عميددد الكليددة يأخددذ ذلددك حكددم العددذر 
ادة فدددي المواعيدددد المحدددددة المقبدددول بالنسدددبة للطالدددب ممدددا يتدددين لددده دخدددول امتحدددان ذات المددد

 المتحانات التخل . 
ب( توقيع جزاء اإلخالل بنظام االمتحان وذلك بقرار عميد الكليدة وفدق الئحدة جدزاءات مخالفدة 
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 االمتحانات المرافقة. 
ج( إحالددة الطالددب لمجلددس التأديددب وفددى تبرئددة الطالددب بقددرار مجلددس االبتدددائي أو أالسددتئنافي 

 مادة مع مواد التخل  بعذر مقبول. يحق له دخول امتحان ذات ال
ال يجدددوز أن يضدددم تشدددكيل مجدددالس التأديدددب )االبتددددائي أم أالسدددتئنافي( أحدددد أعضددداء هيئددددة  -8

التدريس ممن بلد  سدن السدتين أو ممدن أنتددب للتحقيدق فدي الواقعدة التدي يفصدل فيهدا المجلدس )م 
   من الالئحة(. 128

 

 اإلخالل باالمتحاناتشأن مكافحة أعمال قرار رئيس الجمهورية 
 

، فدددي شدددأن مكافحدددة 2015لسدددنة  (101)رقدددم  عبدددد الفتددداح السيسدددي الدددرئيسالسددديد قدددرار 
 أعمال اإلخالل باالمتحانات.

اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص  متنص المادة األولى من القرار على التالي: "مع عد
عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبعرامة ال تقل عدن عشدرين ألد  

ن العقدوبتين، كدل مدن طبدع أو نشدر أو أذاع، جنيه وال تجاوز خمسين ألد  جنيده، أو ب حددى هداتي
أو روج بأيددددة وسدددديلة، أسددددئلة أو أجوبددددة امتحانددددات تتعلددددق بمراحددددل التعلدددديم المختلفددددة، العامددددة أو 
الخاصددددة، وكددددان ذلددددك أ ندددداء عقددددد لجددددان االمتحانددددات، بقصددددد العدددده أو اإلخددددالل بالنظددددام العددددام 

 ا".لالمتحان، سواء تمت الجريمة داخل لجان االمتحان أو خارجه
ع ميدداب تلددك الجددرائم، وفددي ج"يعاقددب بددذات العقوبددة كددل مددن سدداهم بأيددة وسدديلة فددي ارتكددو

 األحوال يحكم بمصادرة األشياء المضبوطة محل الجريمة".

 

 2017( لسنة 73قانون رقم )
فى شأن مكافحة أعنال  2015لسنة  (101)تعديل بعض أحكام القرار رقم ب

 اإلخالل باالمتحانات
 

http://www.masrawy.com/News/Tag-search/23163/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A#bodykeywords
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فى شأن مكافحة  2015( لسنة 101يستبدل بنص المادة األولى من القرار بقانون رقم )
 :اآلتيأعمال اإلخالل باالمتحانات النص 

 )المادة األولى(
يعاقددب بددالحبس مدددة ال تقددل عددن سددنتين وال تزيددد علددى سددبع سددنوات وبعرامددة ال تقددل عددن 

وسديلة  بدأيالد  جنيدة كدل مدن طبدع أو نشدر أو أذاع أو روج  مدائتيمائة ال  جنية وال تزيد عدن 
أسدددئلة االمتحاندددات أو أجوبتهدددا فدددى جميدددع المراحدددل، وكدددان ذلدددك قبدددل عقدددد لجدددان االمتحاندددات أو 

، بقصدددد العددده أو االخدددالل بالنظدددام العدددام لالمتحاندددات سدددواء وقعدددت الجريمدددة داخدددل لجدددان أ ناهدددا
 االمتحان أو خارجها.

 هذه الجريمة.  ارتكابوسيلة فى  بأيكل من اشترك  ويعاقب بالعقوبة ذاتها
أى فعدددل مدددن األفعدددال المنصدددوص عليهدددا فدددى الفقدددرة  ارتكدددابفدددى ويعاقدددب علدددى الشدددروع 

األولى بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبعرامة ال تقل عن عشرة آالف جنية وال تزيد على خمسدين 
 ألفال جنية أو ب حدى العقوبتين.

مصدددادرة األشدددياء المضدددبوطة، وبحرمدددان الطالدددب مدددن أداء وفدددى جميدددع األحدددوال، يحكدددم ب
 ويعتبر راسبا  فى جميع المواد.االمتحان فى الدور الذى يؤديه والدور الذى يليه من العام ذاته، 

 
 

 )المادة الثانية(
 تضاف مادة جديدة برقم )األولى مكرر( إلى القانون المشار إليه، نصها اآلتى:

مددن لجدان االمتحانددات أ نداء انعقادهدا، أيددا كاندت صددفته، دون  كدل مددن حداز بدأى يعاقدب 
مقتضى أيا من أجهزة التليفون المحمول أو غيرهدا مدن أجهدزة األتصدال أو اإلرسدال أو األسدتقبال 
السددلكية أو الالسددلكية أو أيددا مددن أجهددزة التقنيددة الحديثددة أو أى وسدديلة أخددرى أيددا كددان نوعهددا مددن 

ب مدن االفعدال النصدوص عليهدا بالمدادة األولدى مدن هدذا القدانون الوسائل التى تسداعد علدى أرتكدا
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آالف جنيددة وتقضددى المحكمددة  مسددة آالف جنيددة وال تزيددد علددى عشددرةعددن خ بعرامددة ال تقددل عددن
 بمصادرة األجهزة المضبوطة.

 
 )المادة الثالثة(

 به من اليوم التالى لتاريخ نشره. ويعملينشر هذا القانون الجريدة الرسمية، 
 هد. 1438رمضان سنة  20  صدر برئاسة الجمهورية فى
   م. 2017يونيه سنة  15   الموافق
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 ملخص إلجـــــــــراءات ومتطلبات التســـــــجيل
 

 الدراسات العليا –كلية الزراعة  –على موقع الجامعة لسحب استمارات التسجيل من 

www.scuegypt.edu.eg 

 

 -2/بماجستير  - 1ب/ م( ) استمارة قيد دبلو 3/أدكتوراه  – 2/أاستمارة تسجيل ماجستير )

 (3/ب دكتوراه

 

 راق المطلــــــوبة للتســـجيلاألو
 

ادلراسات العليا ابللكية للتأ كد يراعي أ ن يمت تقدمي هذه املستندات مبعرفة الطالب نفسه ملكتب 

 من حصهتا واس تكامل وتصحيح بعض املستندات اإذا لزم ال مر.

التقدم بطلب للس يد ال سر تاذ ادلكترور معيرد اللكيرة للقوافقرة عرج التسرجيل ابللكيرة ل رجرة  -1

 القسرم اذل  موحضرا برهالعلقية الىت يرغب ىف التسجيل علهيا )دبلروم  ماجسر تري  دكتروراه( 

ومؤهل الطالب )باكلوريوس  دبلروم  ماجسر تري( وسر نة الصرول عليره  فيهيرغب التسجيل 

 والتقدير العام.

اخلاصررة ابدلرجررة مسرر تال مررن القسررم املعرر  موقعررة مررن   امل ررف   –اسرر امترة التسررجيل  -2

 ومعمتدة من جملس القسم.

ن   امل رف  ومعمتردة اخلاصة ابدلرجة مس تال من القسرم املعر  موقعرة مر  -اس امترة القيد  -3

 من جملس القسم.

 خطة البحث ابللغة العربية موقعة ومعمتدة )ماجس تري  دكتوراه فقط(. -4

 خطة البحث ابللغة الاجنلزيية موقعة ومعمتدة )ماجس تري  دكتوراه فقط(. -5

 تقرير للكشف عن تسجيل رساةل علقية )عدم تكرار موضوع الرساةل(. مرفق منوذج لكتابته. -6

http://www.scuegypt.edu.eg/
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 )ماجس تري( أ و شهادة ماجس تري مؤقتة )دكتوراه(. مؤقترررررررة بكرررررالوريوسشهادة  -7

 ملقررات ماجس تري)دكتوراه(. درايس)ماجس تري( أ و جسل شهادة بيان مقررات أ ربع س نوات  -8

 .خطاب توصية من جلنة الإرشاف عيل رسراةل املاجسر تري بأ هليرة الطالرب وكفالتره للتسرجيل -9

 م الزراعية يف التخصص اذلي حصل فيه عيل درجة املاجسر تريدلرجة دكتور الفلسفة يف العلو 

 )دكتوراه(.

  .شررررررررهادة امليرررررررررررررررررالد -10

  .شرررهادة اخلدمة العســكرية -11

 .موافقررررررررة هجررررررررررة العقرررررررل -12

قرارات التسجيل.  -13  اإ

 شهادة التويفل.  -14

  .صررررررررورة البطاقررررررررررررة -15

  .صررررررررورة شررررررخصيررررررة   4  -16

 )خرامة(. دوسررررريه بالســتيك عادي  2 -17

 يرتب امللفان بأ رقام هذه املتطلبات.  -18

 تسدد املصاريف عقب موافقة جلنة ادلراسات العليا ابللكية وقبل جملس اللكية.  -19

 ة. تقـــدم ال وراق من أ صـــل و صرررررررور -20

 :موعد التسجيل -21

 سبمترب (.  15أ غسطس :  15: مره واحدة س نواًي ) من  ادلبلوم -1          

 يناير(. 15: 1أ غسطس و  15: 1املاجس تري و ادلكتوراه : مرت  س نواًي )  -2              

 تقرير للكشف عن تسجيل رسالة علمية
 الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا ذالسيد األستا

 تحية طيبة         وبعد                       

نتشرف باحاطة سيادتكم علما بأنه قد تم البحث على عنوان أو موضوة رسالة 

الماجستير/ الدكتوراه التي سوف يسجل عليها الطالب/ الطالبة/                                
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 وان:بقسم                                   بالكلية تحت عن

 العنوان باللغة العربية:

 

 العنوان باللغة اإلنجليزية:

 

بموقع اتحاد الجامعات المصرية للرسائل الممنوحة والرسائل قيد البحث ووجد أنه لم تمنح أو 

 تسجل رسالة تحت هذا العنوان بالجامعات المصرية حتى تاريخه 

 

 ملحوظة:

 تكرار هى:فى حالة تكرار الموضوة قيد الدراسة فأن مبررات ال

1- 

2- 

3- 

4- 

   
 لجنة األشراف:

 

1- 

2- 

3- 

4- 

 وتفضلوا بقبول وافر األحرام.
 يعتمد      

 رئيس مجلس القسم
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 العليا للوافدين االلتحاق بالدراسات متطلبات
 

التقدم مباشرة للكلية التى يرغب فى التسجيل للدراسة بها فى إحدى الدرجات الجامعية 

 المستندات التالية: استيفاءدكتوراه( ويلزم  –ماجستير  –)دبلوم 

 .الدارس ببلد المصرية والسفارة أصدرته التي الجهة من موثق الدراسي المؤهل أصل .1

 .موثقة الميالد شهادة أصل .2

 .عليها الحاصل والتقديرات الدرجات كشف .3

 .بالدارس الخاص السفر جواز من كاملة صورة .4

 .صور( 3  + أصل ( بالكلية البيانات استمارة .5

 .)صور+ أصل(  الكلية من المعلومات استمارة .6

 .شخصية (  صور6)   عدد .7

 .أخرى بجامعة مقيد غير بأنه الطالب من إقرار .8

من المجلس األعلى للجامعات بجمهورية مصر  طالبالمعادلة الشهادة الحاصل عليها  .9

  .بأوراقة للمعادلة أو على األقل رسالة من المجلس األعلى للجامعات تفيد بأنه تقدم العربية

التابع لها الطالب بالموافقة على تسجيلة للدرجة العلمية  السفارة من كتاب .10

 وسنة عليها الحصول في يرغب التي العلمية والدرجة الطالب تمويل جهة به موضحو

 .للدرجة القيد

العالي  التعليم لوزارة االلكتروني الموقع طريق عن للدراسة الطالب تقدم إثبات .11

http://mohe-casm.edu.eg/ 

ملحوظة هامة: ال يسمح للطالب الوافدين بالتسجيل أو تحصيل الرسوم  .12

والمصروفات الدراسية المقررة بالعملة األجنبية أو السماح لهم بدخول االمتحانات إال 

 بعد وصول الموافقة النهائية على قبول التسجيل من وزارة التعليم العالى.
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 للجامعات األعلى المجلس الجامعية للوافدين من الشهادةمعادلة  متطلبات

 .العامة الثانوية شهادة من صورة .1

 .البكالوريوس أو الليسانس شهادة من صورة .2

 . البكالوريوس أو لليسانس الدراسية المواد بيان من صورة .3

 .الماجستير رسالة من وملخص الماجستير شهادة من صورة .4

 الدارس بلد سفارة من الصور هذه اعتماد ويتم للماجستير المواد بيان شهادة من صورة .5

 .المصرية والخارجية بالقاهرة

 

 :للوافدين عامة قواعد

 ورود لحين العليا الدراسات مرحلة في المصرية بالجامعات الوافدين الطالب قبول .1

 .قبولهم من شهر بعد األمنية الموافقة

 برد الجامعة تقوم وال بالجامعات التحاقهم من شهر بعد الدراسية الرسوم بدفع لهم السماح .2

 .األمنية الموافقة ترد لم إذا المصروفات هذه

 بقبوله بشكل مسئولية أية ليس لديها الجامعة بأن يفيد إقرار على بالتوقيع الطالب يقوم .3

 استيفاء ويلزم )الدكتوراه – لماجستيرا ة.األمني الموافقة ورود بعد إال نهائي

 :اآلتية المستندات
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بزيادة المصروفات الدراسية في حالة  24/5/2017( بتاريخ 347صدر قرار مجلس الجامعة رقم )
مع كل سنة أو أكثر  %25من أول مد وتزداد هذه النسبة بمعدل  %25المد بطريقة تصاعدية بنسبة 

 على النحو التالي:
 %25أول سنة األصل +  -

 %50 انى سنة األصل +  -

 %75األصل +  الث سنة  -

مع االلتزام بكافة القواعد المنظمة إلجراءات المد وذلك لحث الطالب على االنتهاء من 
   الرسالة في المواعيد المقررة.
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 )دراسات عليا( وافدينالطالب ال
 دكتوراه( –ماجستير  -)دبلوم

التنفيذية لقانون بتعديل بعض أحكام الالئحة  2016لسنة  27قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 
 تنظيم الجامعات

 (2016/2017 الجامعيمن العام  اعتبارا)يطبق على الطالب الملتحقين الجدد 
 

دبلوم 
ماجستير 
 دكتوراه

دوالر  1500مرة   ألولرسم قيد 
 أمريكي

 أمريكيدوالر  5000+ 
 أمريكيدوالر  6500= 

5000 
 أمريكيدوالر  

* الطالب اليمنيين يتم 
من  %30تخصيص 

المصروفات ألغراض البحث 
بين  االتفاقيةالعلمي بناء علي 

حكومة جمهورية مصر العربية 
 وحكومة جمهورية اليمن. 
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 مستلزمات تشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسائل )ماجستير/دكتوراه(
 

للتأكد من استيفاء الطالب لكل متطلبات مراجعة مل  الطالب بمكتب الدراسات العليا  -1
إذا  المناقشة )عنوان الرسالة عربي وإنجليزي وانهاء دراسة المقررات ومدة التسجيل والمد

  لزم األمر, أسماء السادة المشرفين، الدرجة والتخصص الذى سوف تمنن للطالب
 (.ألخ ......

 استمارة تسجيل الطالب.دراسة كل المقررات الدراسية الموجدة في انهاء استكمال  -2

 ابال  نتيجة مقرر المناقشات ومقرر البحث. -3

سنوات  4الموافقة على المد )في حالة تجاوز مدة التسجيل المسموح بها وهى  -4
للماجستير وبحد اقصى ست سنوات بتشكيل لحنة المناقشة والحكم للماجستير والمد 

سابع بتشكيل لجنة خمسه سنوات للدكتوراه وبحد اقصى ست سنوات ومد العام ال
 .المناقشة والحكم(

 معتمد من إدارة الجامعة. Plagiarismخطاب بنسبة االقتباس  -5

 خطاب بصالحية الرسالة للمناقشة موقع من جميع السادة المشرفين. -6

خطاب بموافقة مجلس القسم على مقترح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة المقدم من السادة  -7
 المشرفين.

 يساوى عدد المحكمين + نسخة. عدد من نسخ الرسالة -8

 استمارة تمر بمعرفة الطالب بمكتب الدراسات العليا.  -9
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 ستمارات ا نماذج
 القيد )دبلوم/ ماجستير/ دكتوراه( 

 و
 التسجيل )ماجستير/ دكتوراه(
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 إعداد

  ىلوخلا ةريمأ /د.أ

 و البحوث وكيل الكلية للدراسات العليا
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 نتمنى ألبنائنا الطالب دوام التوفيق

 و

 لمساعدتكمالكلية على استعداد تام 

 

 

 


