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الباب األول
أقسام الكلية والدرجات العلمية والدبلومات
مادة (:)1

تتكون كلية اآلداب بجامعة سوهاج من األقسام التالية:
 -1قسم اللغة العربية وآدابها .
 -2قسم الدراسات اإلسالمية .
 -3قسم اللغات الشرقية وآدابها:
وتتفرع الدراسة به من الفرقة الثانية إلي ثالث شعب هي:
أ -شعبة اللغة الفارسية وآدابها .
ب-شعبة اللغة التركية وآدابها.
ج -شعبة اللغة العبرية وآدابها.
 -4قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها.
 -5قسم اللغة الفرنسية وآدابها .
 -6قسم الدراسات اليونانية والالتينية.
 -7قسم التاريخ.
 -8قسم الجغرافيا.
 -9قسم الفلسفة.
 -11قسم علم النفس .
 -11قسم االجتماع.
 -12قسم اإلعالم.
وتتفرغ الدراسة به من الفرقة الثانية إلي شعبتين هي :
أ -شعبة الصحافة.
ب-شعبة العالقات العامة واإلعالم السياحي.
 -13قسم اآلثار المصرية.
 -14قسم اآلثار اإلسالمية.
 -15قسم الترميم.
-16قسم المكتبات والمعلومات.

مادة (: )2
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تمنح جامعة سوهاج بناء علي طلب كلية اآلداب الدرجات العلمية
والدبلومات اآلتية -:

أ -درجة الليسانس في اآلداب في أحد تخصصات األقسام المبينة في هذه الالئحة.
ب-درجة الماجستير في اآلداب في أحد تخصصات األقسام المبينة في هذه الالئحة.

ج -درجة دكتور في اآلداب في أحد تخصصات األقسام المبينة في هذه الالئحة.
د -درجة دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات اآلتية-:
 -1الترجمة اإلنجليزية من قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها .
 -2الترجمة الفرنسية من قسم اللغة الفرنسية وآدابها.
 -3الترجمة الفارسية والتركية والعبرية من قسم اللغات الشرقية وآدابها.
 -4علم النفس التطبيقي من قسم علم النفس .
 -5االجتماع الصناعي من قسم االجتماع .
 -6التنمية االجتماعية من قسم االجتماع .
 -7ترميم اآلثار من قسم اآلثار .
 -8العالقات العامة واإلعالن من قسم الصحافة.
-9اآلثار اإلسالمية.
-11اآلثار المصرية القديمة.
 -11المكتبات وتوثيق المعلومات من قسم المكتبات والمعلومات .
 -12تحقيق التراث من قسم اللغة العربية وآدابها.
مراحل الدراسة بالكلية
مادة (:)3

تنقسم الدراسة بالكلية إلي مرحلتين:

أ-

مرحلة الدراسة الجامعية األولي في اآلداب وتقوم الدراسة بها علي نظام
الفصلين الدراسيين.

ب-

مرحلة الدراسات العليا في اآلداب.

مادة (:)4

تؤهل مرحلة الدراسة الجامعية األولي بكلية اآلداب من يجتازها بنجاح للحصول علي درجة
الليسانس في اآلداب.

مادة (: )5

تؤهل مرحلة الدراسة الجامعية األولي بكلية اآلداب من يجتازها بنجاح للحصول علي درجتي الماجستير

والدكتوراه ،أو أي دبلومات الدراسات العليا.
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الباب الثاني
مرحلة الليسانس
مادة (:)6

تبين الجداول التالية المقررات التي يدرسها الطالب بأقسام الكلية وعدد الساعات المخصصة أسبوعيا لكل

مقرر في كل فصل دراسي:

أوال :قسم اللغة العربية وآدابها
الفرقة األولي
الفصل الدراسي األول

م
1

المقرر
النقد األدبي  :نشأته وتطوره

عدد الساعات
4

تدريبات
-

3

مصادر التراث العربي

4

-

2
4

النحو والصرف

2

الجزيرة العربية ،جغرافيتها وتاريخه

4

أسس الفلسفة.

4

قبل اإلسالم

5
6

2

4

لغة أوربية حديثة
المجموع

2

22

الفصل الدراسي الثاني
م
1

المقـ ـ ـرر
البالغة العربية ( بيان )

عدد الساعات
4

تدريبات
-

3

علوم القران ()1

4

-

2
4
5
6
7

علم اللغة العام .

4

تاريخ صدر اإلسالم وبني أمية.

4

أدب ما قبل اإلسالم

2

قواعد اإلمالء والخط العربي.

-

2

الحاسب اآللي

2
2

2

المجموع

2
6

24

{ ( )1المستوي األول }

الفرقة الثانية
الفصل الدراسي األول

م

المق ـ ـ ـ ـرر
الشعر في صدر اإلسالم وبني أمية

4

2

2

البالغة العربية ( علم المعاني ).

4

-

3

علم األصوات.

4

-

1

تدريبات

عدد الساعات

4

4

الحديث النبوي وعلومه.

4

-

5

علوم القرآن ( )2

4

-

6

اللغة الشرقية ( فارسي -تركي-

4

2

عبري).
المجموع

6

24
الفصل الدراسي الثاني

عدد الساعات
4

تدريبات
2

م
2

النح ـ ـو والصـ ـ ـرف.

4

2

3

موسيقي الشعـر (البحور العروضية )

4

2

4

مناه ـ ـج البحث العلمـ ـي

4

-

5

تاريخ الدولـ ـة العباسي ـ ـة.

4

-

6

لغة أوربية حديثة ( نصوص متخصصة )

4

-

المجموع

24
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1

المقرر
النثر في ص ـدر اإلسالم وبني أمية.

{ ( )2المستوي الثاني }
{يختار الطالب احدي اللغات الشرقية ويستمر في دراستها إلي الفرقة الرابعة }

مادة (:)7

يحدد مجلس الكلية األقسام التي يجوز فيها االنتساب العام أو االنتساب الموجه.

مادة ( :)8

يكون االمتحان تحريريا في جميع مقررات كل فرقة ومجموع درجات كل امتحان مائة درجة ما
عدا الحاسب اآللي فتحسب درجتها من خمسين.

مادة (:) 9

مدة االمتحان التحريري في أي مقرر ثالث ساعات.
مادة (:) 11

5

ينقل الطالب من الفرقة المقيد بها إلي الفرقة التي تليها إذا نجح في جميع المقررات أو كان
راسبا فيما يزيد عن مقررين من فرقته أو من فرقة أدني.
مادة (:)11

يعقد امتحان في شهر أكتوبر لطالب الفرقة الرابعة فيما ال يزيد عن مقررين من مقررات الدراسة.

مادة (:)12

يقدر نجاح الطالب في المقررات وفي التقدير العام بالتقديرات اآلتية:
الدرجة
%91فأكثر من مجموع الدرجات.

التقدير
ممتاز
جيد جدا

%81إلي أقل من %91من مجموع الدرجات.

جيد

%65إلي أقل من %81من مجموع الدرجات.

مقبول

%51إلي أقل من %65من مجموع الدرجات.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين:
التقدير

ضعيف
ضعيف جدا

الدرجة
من %35إلي أقل من %51من مجموع الدرجات.
أقل من %35من مجموع الدرجات.

مادة (( )13أ ):
يجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة الليسانس في اآلداب والتربية في الفرقة الثالثة بالكلية في
التخصصات المناظرة كطالب منتسبين في األقسام التي يجوز االنتساب بها ،أو منتظمين في األقسام

األخرى ،ويكون قبول هذه الفئات طبقا لألعداد التي يحددها مجلس الكلية بعد أخذ رأي األقسام
المختصة وفقا للشروط اآلتية-:
أ-

أال يقل التقدير العام الحاصل عليه الطالب في درجة الليسانس عن جيد//

ب-

يكلف الطالب بدراسة المواد التي لم يدرسها في الفرقتين األولي والثانية ويدرس جميع

ت-

أن يقدم الطالب موافقة الجهة التي يعمل بها.

الفرقتين الثالثة والرابعة.

مادة (( ) 13ب) :

يجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة الليسـانس فـي اآلداب والتربيـة بالفرقـة األولـي بالكليـة
في التخصصات غيـر المنـاظرة كطـالب منتسـبين فـي األقسـام التـي يجـوز االنتسـاب بهـا أو منتظمـين فـي
األقســام األخــرى ويكــون قبــول هــذه الفئــات طبقــا لألعــداد التــي يحــددها مجلــس الكليــة بعــد أخــذ رأي

األقسام المختصة.

مادة (:) 14
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يجوز قبول الطالب الحاصلين علي درجة ليسانس اآلداب من غير األقسام التي تخرجوا فيها من
الفرقــة األولــي كطــالب منتســبين فــي األقســام التــي يجــوز االنتســاب إليهــا أو منتظمــين فــي األقســام

األخــرى التــي يحــددها مجلــس الكليــة يعــد أخــذ رأي األقســام المختصــة وفقــا للقواعــد التــي ي ــعها
المجلس األعلى للجامعات.
مادة (: )15

يج ــوز قب ــول الط ــالب الحاص ــلين عل ــي م ــؤهالت جامعي ــة أخ ــري ( م ــن غي ــر الحاص ــلين عل ــي
الليسانس في اآلداب والتربية ) في الفرقة األولي كطالب منتسبين في األقسام التي يجوز االنتساب

إليها أو منتظمين في األقسام األخرى ويكون قبول هذه الفئات طبقـا لألعـداد التـي يحـددها مجلـس
الكلية بعد أخذ رأي األقسام المختصة وفقا للقواعد التي ي عها المجلس األعلى للجامعات.
مادة (:)16

يقــوم طــالب الكليـة بــرحالت علميــة داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة وذلــا بالنســبة لألقســام التــي
تتطلــب الدراســة بهــا القيــام بدراســة ميدانيــة  ،وتعتبــر جــزءا مكمــال لدراســتهم النظريــة وذلــا كمــا هــو

موضح بجـداول المـادة ( ، )6ويوافـق مجلـس الكليـة علـي مقترحـات األقسـام علـي خطـط الـرحالت
العلميـة لهـذه األقسـام فــي بدايـة كـل عــام دراسـي لوضـع ميزانيتهـا ومســاهمة الكليـة فيهـا  ،ويجــوز أن
يشترك بعض طالب الدراسات العليا فـي هـذه الـرحالت علـي أن يتحملـوا تكاليفهـا كاملـة مسـتفيدين

بالتخفي ات التي تتيحها الرحالت الجماعية ومن اإلشراف العلمي ألع اء هيئة التدريس بالكلية.

الباب الثالث
الدر اسات العليا
(أ) درجة الماجستير في اآلداب
مادة (: )17

يشــترط لقيــد الطالــب لدرجــة الماجســتير فــي اآلداب أن يكــون حاصــال علــي الليســانس فــي
اآلداب بتقــدير جيــد علــي األقســام مــن احــدي الجامعــات المص ـرية أو علــي درجــة معادلــة لهــا مــن
معهــد علمــي آخــر معتــر بــه مــن المجلــس األعلـى للجامعــات وأن بتــابع الدراســة لمــدة ســنة دراســية
بالقسم الذي تخرج فيـه لمـا هـو مبـين بالمـادة ( )25مـن هـذه الالئحـة  ،ويجـوز لمجـالس األقسـام
المختصة عقد اختبار للطالب المتقدمين.

مادة (:) 18

يسمح للطالب بتأدية امتحان السنة التمهيدية للماجستير مرتين فقط ويعقد هذا االمتحان
خالل شهري يوليو وديسمبر من كل عام وال يعتبر الطالب ناجحا إال حصل في كل مقرر من
مقررات الدراسة علي  %71علي األقل من مجموع درجات المقرر.
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مادة (: )19

يحرم الطالب من دخول امتحان السنة التمهيدية للماجستير إذا قلت نسبة مواظبته علي
ح ور الدروس عن  %71في كل مقرر.

مادة (:) 21

مدة كل امتحان تحريري في أي مقرر من مقررات السنة التمهيدية للماجستير ثالث ساعات.

مادة (( )21أ):

يتقدم الطالب بعد نجاحه في امتحـان السـنة التمهيديـة للماجسـتير وبعـد إجتيـازة بنجـاح دورتـي
اللغة العربية واألجنبية اللذين يحـددها مجلسـا القسـمين المختصـين ومجلـس الكليـة بخطـة مقترحـة
للبحــث الــذي يــود إعــداد رســالة للماجســتير فيــه وتنــاقل الخطــة مناقشــة علنيــة فــي حلقــة مناقشــة
 Seminarيح رها أع اء القسم المختص.

مادة (( )21ب):

يقوم الطالب بعد نجاحه في امتحان السنة التمهيدية للماجستير بالكلية أو أي كلية أخري مناظرة
وفقا لما هو مبين في المادة ( )25من هذه الالئحة وبعد اجتيازه حلقة المناقشة  ،بإعداد رسالة
في موضوع للبحث يقره نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا للبحوث بالجامعة بناء علي موافقة
مجلس الكلية وبعد أخذ رأي مجالس األقسام في مدة ال تقل عن سنة وال تزيد علي أربع سنوات
من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي التسجيل ولمجلس الكلية اإلبقاء علي التسجيل لمدة عام
قابل للتجديد مرة أخري فقط علي تقرير المشرف علي الرسالة وبعد أخذ رأي مجالس األقسام
المختصة.

مادة (: )22

يشترط أن يقيم طالب الماجستير الوافـد بعـد تسـجيل موضـوع رسـالته سـنة دراسـية علـي األقـل
في جمهورية مصر العربية قبل أن يتقدم برسالته إلي لجنة الحكم.

مادة (: )23

تكــون المناقشــة فــي رســالة الماجســتير علنيــة  .يقت ـرح المشــرف تشــكيل لجنــة الحكــم علــي
الرس ــالة ،ويعتم ــد التش ــكيل م ــن نائ ــب رئ ــيس الجامع ــة للدراس ــات العلي ــا والبح ــوث بع ــد أخ ــذ رأي
مجلــس القســم المخــتص وموافقــة مجلــس الكليــة .وتقــوم اللجنــة بمناقشــة الطالــب فــي خــالل ســتة
أشهر من تاريخ موافقة مجلس الكلية.
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مادة (:) 24

يبين في شهادة الماجستير قسم تخصص الطالب وموضوع رسالته ،والتقدير الذي ناله ،ومنح
الماجستير في اآلداب بأحد التقديرات اآلتية:
 الماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز.
 الماجستير في اآلداب بتقدير جيد جدا.
 الماجستير في اآلداب بتقدير جيد.
 الماجستير في اآلداب بتقدير مقبول.

مادة () 25

تبين الجداول اآلتية المقررات الدراسية بالسنة التمهيدية للماجستير في األقسام المختلفة ،وعدد
الساعات المخصصة أسبوعيا لكل مقرر،

الدراسات العليا
قسم :اللغة العربية وآدابها
( أ) شعبة األدب واللغة

م

عدد الساعات

المقـ ـ ـرر
مواد إجبارية:

1

من ـاهـج البحـ ـث في األدب واللغـ ـة.

2

2

اللغـة األوربيـة الحديثة ( نصـوص متخصصـة).

2

3

من ـ ـاهج تحقيـ ـ ـق الـت ـ ـراث.

2

4

اللغـ ـ ـ ـة الش ـ ـ ـرقيـ ـة.

2

مواد اختيارية:
1

موض ـوع فـي األدب العرب ـي القدي ـم

2

2

موض ـوع فـي األدب العربـي الحدي ـث.

2

3

علـ ـ ـ ـم األسلـ ـ ـ ــوب

2

4

موض ـوع فـي علـ ـم األصـ ـوات

2

5

مش ـ ـ ـكالت لغوي ـ ـ ـ ـة

2

9

6

موضـوع خـاص ف ـي الدراسات اإلسالمية

2

7

نظري ـات عل ـم اللغ ـة المع ـاص ـر

2

{ يختار الطالب أربع مواد من المقررات االختيارية }

قسم :الدراسات اإلسالمية

م

المق ـ ـ ـرر
مواد إجبارية:

عدد الساعات

1

مناه ـج البح ـث في الدراسـات اإلسالميـة.

2

2

اللغـة األوربيـة الحديثة ( نصـوص متخصصـة).

2

3

من ـاهـ ـج تحقيـ ـق التـ ـ ـراث.

2

4

اللغ ـ ـ ـ ـة الشرقي ـ ـ ـ ـة.

2

1

مواد اختيارية:

2

2

مناه ـ ـ ـ ـج التفسـ ـ ـ ـير.

2

3

السن ـ ـ ـ ـة النبويـ ـ ـ ـة

2

4

تصـ ـ ـ ـوف إس ـ ـ ــالمي

2

5

عل ـ ـ ـم الك ـ ـ ـ ـ ـالم

2

6

تش ـ ـريع وفقـ ـه إس ـالمـ ـي

2

7

الدعـ ـ ـ ـوة اإلسالمـيـ ـ ـة

2

عقي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدة
{ يختار الطالب أربع مواد من المقررات االختيارية }
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قسم اللغات الشرقية وآدابها

م

المقـ ـ ـ ـرر
مواد إجبارية:

عدد الساعات

1

منـ ـ ـ ـاهج بح ـ ـ ـ ـث

2

2

لغ ـ ـ ـة أوربي ـ ـ ـ ـ ـة

2

3

األدب المقارن بين ( اآلداب اإلسالمية أو اآلداب السامية).

2

4

مص ـادر دراسـ ـة الح ـ ـارة اإلس ـالمية.

2

مواد اختيارية:
مخطوطة فارسي ــة  +بحــث تطبيق ـ ــي.

2

مخطوط ـة تركيـ ـة  +بح ـث تطبيق ـ ـي.

2

نقـوش ونص ـوص عبريـة  +بحـث تطبيقـ ـي.

2

ترجمة من اللغـة الشـرقية إلي العربي ـة والعـكس.

2

النح ـ ـ ـ ـو العرب ـ ـ ـ ـ ـي.

2

{ يمتحن الطالب في المواد اإلجبارية وفي مادتين اختياريتين }

11

قسم  :اللغة اإلنجليزية وآدابه

أوال :يختار الطالب احدي الشعبتين:
(ب )  :شعبة الدراسات اللغوية.

(أ)  :شعبة الدراسات األدبية.

ثانيا :مادة إجبارية للشعبتين وهو الببليوجرافيا ومناهج البحث ساعتان.
ثالثا :يختار الطالب ثالث مواد فقط من المواد االختيارية المقررة لشعبته ولكل منها ساعتان.
رابعا( :أ) المواد االختيارية لشعبة الدراسات األدبية:
م
1

المق ـ ـ ـرر
األدب األمريكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

عدد الساعات
2

2

الروايـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

2

3

الدرامـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا

2

4

األدب المق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارن

2

5

النق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد

2

6

الشع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر

2

(ب) المواد االختيارية لشعبة الدراسات
اللغوية:

عدد الساعات
2

م
1

المق ـ ـ ـ ـرر
نظري ـ ـات علـ ـم اللغ ـ ـ ـة.

2

عل ـ ـ ـم المع ـ ـ ـ ـ ـاني.

2

3

عل ـ ـ ـ ـم األسـ ـ ـ ـاليب.

2
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4

اللغويـ ـ ـ ـات التطبيقي ـ ـ ـة.

2

5

اللغوي ـ ـات المقارن ـ ـ ـ ـ ـة.

2

6

البن ـ ـ ـاء اللغـ ـ ـ ـ ـوي.

2

7

عل ـ ـم اللغ ـ ـة االجتماع ـ ـي.

2

8

عل ـ ـم اللغ ـ ـة النفسـ ـ ـي.

2

9

عل ـ ـم اللغ ـ ـة الوصـ ـ ـفي.

2

م
1

قسم  :اللغة الفرنسية وآدابها
عدد الساعات
المق ـ ـ ـرر
2
منـ ـاهج وأساليب البحـ ـث اللغوي.

2

مناهـ ـج البح ـ ـث األدبـ ـي.

2

3

األدب المقـ ـ ـ ـ ـ ـ ـارن.

2

4

تدريبات علي البحث+بحـث تطبيقـ ـي.

2

5

األدب الفرنسـ ـ ـ ـي الحدي ـث.

2

6

نظريات عل ـ ـم اللغ ـة الحدي ـث.

2
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(أ)
م
1

قسم التاريخ
شعبة التاريخ اليوناني والروماني

عدد الساعات
2

المق ـ ـ ـرر
مناه ـ ـج بح ـ ـث ومص ـ ـادر.

2

اللغـ ـ ـة اليونانيـ ـة ونصـ ـوص.

2

3

اللغـ ـ ـة الالتينيـ ـة ونصـ ـوص.

2

5

عل ـم ال ـبردي أو عل ـم النق ـ ـوش.

2

4

بحـ ـ ـ ـث تطبيقـ ـ ـ ـ ـي.

(ب)

2

شعبة تاريخ العصور الوسطي

م
1

المقـ ـ ـرر
مناه ـ ـ ـج بح ـ ـ ـ ـث.

2

مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر.

بح ـ ـ ـ ـث تطبيق ـ ـ ـي.

2

4

دراسة في وثائق العص ـور الشرقية والغربية.

2

3
5

عدد الساع ـات
2
2

2

اللغـ ـ ـة الالتينيـ ـ ـ ـ ـة.

(ج) شعبة التاريخ اإلسالمي

م
1

المقـ ـ ـ ـ ـرر
مناه ـ ـ ـ ـج بح ـ ـ ـ ـث.

2

3

بح ـ ـ ـ ـث تطبيقـ ـ ـ ـ ـي.

2

2

مص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر.

عدد الساعات
2
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4

لغـ ـ ـ ـة شرقيـ ـ ـ ـ ـ ـة.

2

5

دراس ـ ـ ـ ـة تاريخيـ ـة وثائقيـ ـة.

2

لغـ ـ ـة أوربيـ ـة حديث ـ ـ ـ ـة.

6

2

(د) شعبة التاريخ الحديث

المقـ ـ ـ ـ ـرر

م

عددا لساعات
2

1

مناه ـ ـ ـ ـ ـج بحـ ـ ـ ـث.

3

بح ـ ـ ـ ـ ـث تطبيق ـ ـ ـ ـي.

نصوص تاريخية بلغ ـة أوربيـ ـة حديث ـ ـة.

2

5

دراس ـة تاريخيـ ـة وثائقيـ ـ ـ ـ ـة.

2

2

مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادر.

4

2
2

م
1

قسم الجغرافيا
المقـ ـ ـرر
موض ـ ـوع ف ـي الجغرافيـ ـا الطبيعي ـة.

2

موضـ ـوع ف ـي الجغرافي ـ ـا البشري ـة.

2

3

موضـ ـ ـ ـ ـوع خ ـ ـ ـاص (*) .

2

5

مقـرر اختي ـ ـاري يحـ ـدده القسـ ـم.

2

بحـ ـ ـ ـ ـ ـث ميدانـ ـ ـ ـي .

4

لغ ـة إنجليزي ـ ـة ( نص ـوص متخصصـة ).

6

عدد الساعات
2

2
2

( *) يقدم بحثا تطبيقيا بموافقة مجلس القسم .
قسم الفلسفة
(أ) شعبة الفلسفة القديمة والوسطية
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـ ـرر
م
2
مصـ ـادر الفلس ـ ـفة اليوناني ـ ـ ـة.
1
2

مصـ ـادر الفلسـ ـفة اإلس ـ ـ ـالمية.

2

3

مصـ ـادر الفلسف ـ ـة المسيحي ـ ـ ـة.

2

5

لغ ـ ـ ـ ـ ـة شرقيـ ـ ـ ـ ـة.

2

لغ ـ ـة أوربي ـ ـ ـة حديث ـ ـ ـة.

4

ب-
م
1

2

شعبة الفلسفة الحديثة والمعاصرة
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـرر
2
مص ـ ـادر الفلس ـ ـ ـفة الحديث ـ ـة.
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2

مص ـ ـادر الفلس ـ ـ ـفة المعـاص ـرة.

2

3

مناهـ ـج البح ـ ـث الفلسـ ـ ـف ـي.

2

4

نـ ـص فلسفي ـة بلغ ـة أوربيـ ـة حديثـة.

2

{ يختار الطالب احدي الشعبتين السابقتين } .

م
1

قسم علم النفس
المق ـ ـ ـرر
منـ ـاهج البح ـث في علم النفسي االجتمـاعي.

عدد الساعات
2

2

من ـاهج البح ـث فـي علـم النفس االرتقـائي.

2

3

منـاهج البـحث في علـم النفـس الفيزيولوج ـي.

2

4

استخـدام الحاسب اإللكتروني في البحوث النفسية (*).

2+2

نص ـوص متخصص ـ ـة بلغ ـة أوربيـ ـة.
(*) تدريبات في تصميم البرامج .
م
1

قسم اإلعالم
المق ـ ـ ـرر
من ـاهج البح ـث وكتاب ـة بح ـث متخصص .

عدد الساعات
3

3

إحص ـاء تطبيقـ ـي فـي دراسـات اإلعـالم.

2

4

م ـادة متخصصـ ـة يقـرره ـا القسـ ـم.

3

6

اللغ ـ ـ ـ ـة العربي ـ ـ ـ ـ ـة .

3

2

5

مـ ـادة إعالميـ ـة بلغـ ـة أوربي ـ ـة.

قاع ـ ـ ـ ـة بحـ ـ ـ ـ ـ ـث.

3

3
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م
1

قسم االجتماع
(أ) شعبة علم اجتماع
المق ـ ـ ـرر
مناه ـج وط ـرق البح ـث االجتم ـاع ـي.

2

النظريـ ـ ـات السو سـ ـيولوجيـ ـ ـة.

4

استخدام الحاسب اإللكتروني في البحوث االجتماعـية.

نصـ ـوص اجتماعيـ ـة بلغ ـة أوربيـ ـة.

3

موض ـ ـوع خ ـ ـاص في االجتمـ ـاع.

5

م
1
2

ب -شعبة االنثربولوجيا
المق ـ ـ ـ ـ ـرر
النظـ ـ ـريات األنثروبولوجيا المعاص ـرة.
من ـاهج البح ـث ف ـي األنثروبولوجيــا .

عدد الساعات
2
2
2
2+2
2

عدد الساعات
2
2

3

األنثروبولوجي ــا التطبيقيـ ـ ـ ـ ـة.

2

5

األنثروبولوجي ـ ـ ــا الطبيـ ـ ـ ـة.

2

6

موض ـوع أنثر وبولوجي في المجتم ـع المص ـري.

2

4

7
م
1
2

األنثروبولوجي ـ ــا الثقافي ـ ـ ـ ـة.

نص ـوص متخصص ـ ـة بلغ ـة أوربيـ ـة.
قسم اآلثار المصرية
المق ـ ـ ـرر
تاري ـخ مصـ ـر القديم ـة ومن ـاهج بحث.
اآلث ـ ـار المصريـ ـة القديمـ ـ ـ ـة.

2

2
عدد الساعات
2
2

3

لغ ـ ـة مصريـ ـ ـة قديمـ ـ ـ ـة.

2

4

نصـ ـ ـ ـ ـوص هيراطيقي ـ ـ ـة.

2
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5

نص ـوص ديموطيقي ـ ـ ـة أو قبطيـ ـة.
تدريب وبحث ( أعمال سنة في بحثين أو تدريبات علمية

6

ف ـ ـ ـ ـ ـي مـ ـ ـ ـ ـادتين).

7

نصـ ـ ـوص متخصص ـ ـة بلغ ـة أوربية.

م
1

قسم اآلثار اإلسالمية
المقـ ـ ـ ـ ـرر
عمـ ـارة إسـ ـالمية برسـ ـم معم ـاري.

2
2
2

عدد الساعات
2

2

مناهج بحث ونظريات حديثــة في عل ـم اآلث ـار.

4

مق ـرر اختيـاري ( مسكوكات إسالمية  /كتابات أثرية/

5

موض ـوع خ ـاص في الت ـاريخ اإلس ـالمي.

2

6

نصـ ـوص متخصص ـة بلغ ـة أوربيـ ـة.

2

فنـ ـ ـ ـ ـون إسالميـ ـ ـ ـ ـة.

3

تصويـ ـر إسالم ـي /ت ـاريخ ف ـن ).

7
م
1
2

نص ـوص متخصصـ ـة بلغ ـة عربيـ ـة.
قسم الترميم
المق ـ ـ ـ ـ ـرر
موضوع ـات في صيانـة اآلثـار الغـير ع وية (*).
موضوعات في صيان ـة اآلث ـار الع وي ـة (* ) .

2
2
2

2
عدد الساعات
3
3

3

تطبيق ـات التكنولوجي ـا الحديثـة في حقل اآلثار.

2

5

دراس ـة حقلي ـة فـي ترمي ـم اآلث ـار (. )2

2

6

نص ـوص متخصصـ ـة بلغـ ـة أوربيـ ـة.

2

4

الوسـائل العلمي ـة لتسجي ـل اآلثـ ـار (. )1

2

(*) دراسة ومناهج بحث ( )1دراسة وبحث (  )2أعمال سنة في مادتين .
قسم المكتبات والمعلومات
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـرر
م
2
منـاهج البح ـث في عل ـوم المكتبات والمعلومات.
1
2

استخدام الحاسب اإللكتروني في علوم المكتبات (

2

3

متقدم المؤسسـات الدولي ـة للمكتبـات والمعلوم ـات.

)*( 2+2

4

االتجاه ـات الحديثـة في االخـتزان واالسـترجاع.

2
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5

نصـ ـوص متخصص ـة بلغ ـ ـة أوربي ـة.

2

(* ) تصميم برامج .
( يقدم الطالب بحثا تطبيقيا بموافقة مجلس القسم )

ب  -درجة دكتور في اآلداب
مادة (:) 26

يشــترط لقيــد الطالــب لدرجــة دكتــور فــي اآلداب أن يكــون حاصــال علــي درجــة الماجســتير فــي
اآلداب بتقدير جيد علي األقل من احـدي الجامعـات المصـرية أو علـي درجـة معادلـة لهـا مـن معهـد آخـر
معترف به من الجامعة وأن يجتاز حلقة المناقشة  Seminarالتي يح رها أع اء القسم المخـتص،

كما ينبغي علي المتقدم اجتياز مستوي اللغة الذي يحدده مجلس القسم والكلية.

مادة (: ) 27

يقوم طالـب الـدكتوراه بإعـداد بحـث مبتكـر فـي موضـوع يقـره مجلـس الدراسـات العليـا والبحـوث
بعد موافقة مجلس الكلية لمدة سنتين علـي األقـل مـن تـاريخ موافقـة مجلـس الكليـة علـي التسـجيل  ،وال
تزيد مدة التسجيل علي خمس سنوات ولمجلس الكلية أن يمنح الطالب عامين آخرين اسـتثناء ألسـباب

قهرية يقرها مجلس الكلية بناء علي تقرير للمشرف.
مادة (: )28

يشترط أن يقيم طالب الدكتوراه بعد تسجيل موضوع رسالته سنة دراسية علي األقل في
جمهورية مصر العربية قبل أن يتقدم برسالته إلي لجنة الحكم.

مادة (: ) 29

تكون المناقشة في رسالة الدكتوراه علنية مع االلتزام بما جاء في المادة رقم (.) 23
مادة (:) 21

يبين في شهادة الدكتوراه قسم تخصص الطالب وموضوع رسالته ،والتقدير الذي ناله ،وتمنح
درجة دكتور في اآلداب بأحد التقديرات اآلتية:

 دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف األولي.
 دكتور في اآلداب بمرتبة الشرف الثانية.
 دكتور في اآلداب.
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ج -دبلومات الدراسات العليا
مادة

(

:) 21

يش ــترط لقي ــد الطال ــب ب ــأي م ــن دبلوم ــات الدراس ــات العلي ــا أن يك ــون حاص ــال عل ــي درج ــة

الليسانس أو البكالوريوس من احدي الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة لها مـن معهـد معتـرف
به من الجامعة.

مادة ( : ) 22

يشترط للقيد في أي دبلومات الترجمة اإلنجليزية والترجمة الفرنسية ،أن يكـون الطالـب حاصـال
علـي درجــة الليســانس أو البكـالوريوس مــن األقســام المختصـة بهــذه اللغــات بتقـدير جيــد علــي األقــل
ويجتاز بنجاح امتحان قبول يحدده مجلس الكلية بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص.

مادة ( : )22

يشترط في القيد لدبلوم الترجمة في أي من اللغات الشرقية أن يكون الطالب :
أ -حاصال علي درجة الليسانس أو البكالوريوس بتقدير عام ( جيد ) علي األقل من قسم اللغات
الشرقية.

ب-حاصال علي تقدير ( جيد جدا ) في مادة األساليب الحديثة في مرحلة الليسانس.
ج_ أن يجتاز بنجاح امتحان القبول الشفوي الذي يعقد قبل القيد للدراسة.
مادة (: ) 24

يشــترط فــي القيــد لــدبلومات علــم الــنفس التطبيقــي النجــاح فــي امتحــان مســابقة ،ويتقــدم لهــذا

االمتحان الحاصلون علـي درجـة الليسـانس فـي اآلداب فـي علـم الـنفس ويجـوز لمجلـس الكليـة بنـاء
علـي اقتـراح مجلــس القسـم اإلعفــاء مــن امتحــان المسـابقة للحاصــلين علــي تقـدير ( جيــد ) فــي هــذه
الدرجة.
مادة (:) 25
يشــترط فــي القيــد لــدبلوم االجتمــاع الصــناعي علــي درجــة الليســانس بتقــدير ( جيــد ) علــي
األقل في كل من التقدير العام ومادة علم االجتماع الصناعي ويجوز قبول عـدد محـدود مـن خريجـي

كليات الهندسية والتجارة واالقتصاد والعلوم السياسية بشرط حصولهم علـي تقـدير جيـد علـي األقـل
في التقدير العام وبشرط نجاحهم غي امتحان مسابقة.
مادة (: )26
يشـترط للقيـد لـدبلوم التنميـة االجتماعيـة حصــول الطالـب علـي درجـة الليسـانس فــي اآلداب
من قسم االجتمـاع بتقـدير عـام (جيـد ) علـي األقـل أو حصـوله علـي بكـالوريوس الخدمـة االجتماعيـة

بتقدير عام ( جيد ) علي األقل من احدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها وأن يجتاز امتحان قبول
يعقده القسم المختص.

مادة (: ) 27
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يشترط في القيد لدبلوم ترميم اآلثار بشعبتيه أن يكون الطالب حاصال علي ليسانس اآلثـار مـن
احدي الجامعات المصرية أو ما يعادلها بتقدير عام جيد علي األقل ولمجلس الكلية إعفاء العـاملين
فــي حقــل اآلثــار مــن شــرط ( جيــد )  .ويقبــل الطــالب الحاصــلين علــي بكــالوريوس الهندســة قســم
العمارة أو كلية الفنون الجميلة أو ما يعادلها من شعبة الترميم المعماري  .ويقبل الطالب الحاصـلون

علي بكالوريوس العلوم قسم الكيمياء شعبة الترميم الدقيق  .يحدد مجلس الكلية كل عـام بنـاء علـي
اقتراح مجلس القسم عدد من يقبلون من المتقـدمين لنيـل درجـة الـدبلوم ولمجلـس الكليـة المفاضـلة
بين المتقدمين علي أساس مجموع الدرجات أو بعد إجراء مسابقة قبول.
مادة ( :) 28
يشــترط فــي القيــد لــدبلوم العالقــات العامــة واإلعــالن والعالقــات العامــة واإلعــالم الســياحي أن
يكــون الطالــب حاصــال علــي درجــة الليســانس أو البكــالوريوس مــن احــدي الجامعــات المصـرية أو مــا

يعادلها.

أن يجتاز بنجاح االمتحانات المقررة للقبول وذلا في المواد التي يحددها مجلس الكلية بناء علي
اقتراح مجلس القسم المختص  .ويحدد مجلس الكلية األعداد المطلوبة كل عام بناء علي اقتراح
مجلس القسم.
مادة (:) 29
يشـترط لقيــد الطالـب لنيــل دبلــوم الدراسـة فــي اآلثـار المصـرية أن يكــون حاصـال علــي درجــة

الليسانس أو البكالوريوس من احدي الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة لها بتقدير

( جيد ) علي األقل  ،ولمجلس الكلية إعفاء العاملين في حقل اآلثار من شرط ( جيد ).
ويحدد مجلس الكلية كل عام بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص عدد مـن يقبلـون مـن المتقـدمين.

وإذا زاد عدد المتقدمين ،فلمجلس الكلية المفاضلة بين المتقدمين علي أساس مجموع الدرجات.
مادة ( :)41
مــدة الدراســة لنيــل درجــة الــدبلوم ســنتان جامعيتــان .والطالــب الــذي يرســب فــي مــادة أو أكثــر فــي
امتحان مقررات الدبلوم بالسنة األولي أو الثانية يعتبر راسبا في جميع المواد.

مادة ( :) 41
تعقــد االمتحانــات لســنتي الدراســة ف ــي الــدبلوم م ـرتين كــل ع ــام ،أوالهمــا فــي الســنة الجامعي ــة
واألخــرى فــي بدايــة الســنة التاليــة فــي الموعــد الــذي يحــدده مجلــس الكليــة بنــاء علــي اقتـراح مجلــس
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القسم المختص ،وللطالب أن يتقدم ألي من االمتحانين أو كليهما وال يجوز التقدم الواحد أكثر من
مرتين ويجوز أن يمنح طلبة السنة الثانية فرصة استثنائية واحدة وذلا بقرار من مجلس الكلية.
مادة (: ) 42
يشترط للسماح للطالب بدخول االمتحـان أال تقـل نسـبة ح ـوره فـي كـل مقـرر عـن  %75مـن
الساعات المحددة لكل مقرر وذلا في السنة الدراسية التي يتقدم فيها لالمتحان .
مادة ( :) 42
درجة الدبلوم في اآلثار اإلسالمية بالشروط الواردة بالمادة (.) 39
مادة (: ) 44
درجة الدبلوم في تحقيق التراث  :ويشترط في القيد لهذا الدبلوم أن يكون الطالب:
(أ )

حاصال علي درجة الليسانس بتقدير عام جيد علي األقل من أحد أقسام اللغة العربية

بكليات اآلداب والتربية ودار العلوم والدراسات العربية.
(ب)

اجتياز اختبار القبول الذي يحدده مجلس الكلية بناء علي اقتراح قسم اللغة العربية

وآدابها.

(ج ) في حالة كثرة األعداد المتقدمة يجري التفاضل بينهم علي أساس مجموع الدرجات.
مادة (:) 45
تبين الجداول التالية المقررات الدراسية في كل دبلوم وعدد الساعات المقررة أسبوعيا لكل
مقرر دراسي:

دبلوم الترجمة الفارسية ( الترجمة الفورية )
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م
1
2

الفرقة األولي
المقـ ـ ـرر
الترجم ـة الفوري ـة من الفارسي ـة إلي العربيـة.
الترجمـة الفوري ـة من العربي ـة إلي الفارسي ـة.

عدد الساعات
3
3

3

الترجمـ ـ ـة العلميـ ـة إلي الفارسي ـ ـة.

2

5

نصوص أدبي ـة مقارن ـة بين األدب الفارسـ ـي

2

الترجمـ ـ ـة العلمي ـ ـة إلي العربي ـ ـة.

4

والتركـ ـ ـ ـي والعرب ـ ـ ـ ـ ـي
تدريبـ ـ ـ ـ ـات لغويـ ـ ـ ـ ـة

6

2

2

المجمـ ـ ـ ــوع
{ يقدم الطالب بحثا باللغة الفارسية فيما ال يقل عن عشر صفحات ويحسب له خمسون درجة
14

تمثل أعمال السنة للطالب }
الفرقة الثانية
المقـ ـ ـ ـرر

م
1

أساليب فارسية حديثة.

نصوص لغوية مقارنة بين الفارسية والعربية والتركية.

2

3

الترجمة األدبية.

2

4

الترجمة الفورية من الفارسية إلي العربية.

3

2

5

الترجمة الفورية من العربية إلي الفارسية.

6

عدد الساعات
2

3
2

المجم ـ ـ ـ ـوع
{ يقدم الطالب بحثا باللغة الفارسية فيما ال يقل عن عشرين صفحة ويحسب له خمسون درجة
14

تمثل أعمال السنة للطالب }
دبلوم الترجمة التركية ( الترجمة الفورية )
الفرقة األولي
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـرر
م
3
الترجمة الفورية من التركية العثماني ـة إلي العربي ـة
1
2

الترجمة الفورية م ـن العربيـ ـة إلي العثمانيـ ـة

3

3

الترجمـ ـ ـة العلمي ـ ـة إلي التركي ـ ـة

2
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4

الترجم ـ ـ ـة العلمي ـ ـة إلي العربيـ ـة

5

نصوص أدبي ـة مقارن ـة بين األب التركي والفارسي

6

تدريبـ ـ ـ ـ ـات لغويـ ـ ـ ـ ـة

واآلدب العرب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي

2
2
2

المجمـ ـ ـ ـ ـوع
{ يقدم الطالب بحثا باللغة التركية فيما ال يقل عن عشر صفحات ويحسب له خمسون درجة تمثل
14

أعمال السنة للطالب}
الفرقة الثانية
المقرر

م

عدد الساعات

1

أساليب تركي ـ ـة حديثـ ـ ـ ـ ـ ـة

2

2

نصوص لغوي ـة مقارنة بين التركية والعربية والفارسية

2

3

الترجم ـ ـ ـ ـة األدبي ـ ـ ـ ـ ـة

2

4

الترجمة الفورية من التركية الالتينيـة إلي العربيـ ـة

2

5

الترجم ـة الفوريـة من العربي ـة إلي التركية الالتينية

3

6

نص ـوص صحفيـ ـ ـة بالتركيـ ـ ـ ـة

2

المجم ـ ـ ـ ـوع
{ يقدم الطالب بحثا باللغة التركية فيما ال يقل عن عشرين صفحة ويحسب له خمسون درجة تمثل
14

أعمال السنة للطالب}

م
1

دبلوم الترجمة الفورية
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـ ـرر
3
الترجم ـة الفوري ـة من العبري ـة إلي العربي ـة.

2

الترجمة الفوريـ ـة من العربي ـة إلي العبريـ ـة.

3

4

الترجمـ ـة العلمي ـ ـة من العبري ـ ـ ـة

2

3

الترجم ـ ـة العلمي ـ ـة إلي العبريـ ـ ـة.

2
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5

نصوص أدبية مقارنة بين األدب العبري واألدب العربي.

2

6

تدريب ـ ـ ـات لغويـ ـ ـ ـ ـ ـة.

2

المجمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوع

41

{يقدم الطالب بحثا باللغة العبرية فيما ال يقل عن عشر صفحات ويحسب له خمسون درجة تمثل
أعمال السنة للطالب }.

م
1

الفرقة الثانية
المقـ ـ ـ ـ ـ ـرر
3
الترجمة التتبعية والفورية من العبرية إلي العربية.

2

الترجمة التتبعية والفورية من العربية إلي العبرية

3

3

نصوص صحفية بالعبرية

2

5

نصوص لغوية مقارنة.

2

4
6

الترجمة األدبية

أساليب عبرية ( اختبارات ومصطلحات )

عدد الساعات

2
2

41
المجمـ ـ ـ ـوع
{يقدم الطالب بحثا باللغة العبرية فيما ال يقل عن عشرين صفحة ويحسب له خمسون درجة تمثل
أعمال السنة للطالب }.

م
1
2
3
4

دبلوم الترجمة اإلنجليزية
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـرر
2
نظري ـ ـ ـ ـات الترجمـ ـ ـ ـة.
دراسة المعاجـم اإلنجليزيـ ـة والعربي ـ ـة.

2

الترجمـ ـة األدبيـ ـة من اإلنجليزي ـ ـة .

2

الترجمـ ـة األدبيـ ـة إلي اإلنجليزي ـة (.)2

2

تدريبات
-
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5

الترجمـ ـة العلمي ـة من اإلنجليزيـ ـ ـة.

2

-

6

الترجم ـ ـة العلمي ـ ـة إلي اإلنجليزي ـة.

2

2

الترجمة المنظورة وشبه التتبعيـة من والي اإلنجليزية.

-

2

7
8

تدريبات لغويـة في اإلنجليزي ـة ( فهم وتعبير )

-

2

9

-

تدري ـبات لغويـة في العربي ـة ( فهم وتعبير )
الفرقة الثانية
عدد الساعات
المق ـ ـ ــرر
1
الترجمـ ـة األدبي ـ ـة من اإلنجليزيـ ـة.

2

م
1

تدريبات
2

2

الترجم ـ ـة األدبيـ ـة إلي اإلنجليزيـ ـة.

الترجمـة العلمية من اإلنجليزيـ ـة واليـ ـها.

2

4

تحليل الكالم (دراسة مقارنة بين اإلنجليزية والعربية)

2

-

6

نصوص ومصطلحات قانونية وسياسية واقتصاديـة.

2

-

7

األدب المقـ ـارن ( عـ ـربي  /إنجليـزي )

2

-

3

الترجم ـة الفوري ـة مـن اإلنجليزيـة واليـها.

5

م
1

2

2

2

دبلوم الترجمة الفرنسية
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـرر
2
نظريـ ـ ـة الترجمـ ـ ـ ـة.

2
2

تدريبات
2

2

النحو المقـارن ( بين الفرنسية والعربيـة ).

2

2

3

الترجم ـة األدبي ـة من الفرنسيـ ـة.

2

2

4

الترجم ـة األدبي ـة إلي الفرنسيـ ـة.

2

2

5

الترجم ـة العلمي ـة من الفرنسي ـة.

2

2

6

الترجم ـة العلميـ ـة إلي الفرنسي ـة.

2

2
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الترجمة المنظورة وشبه التتبعيـ ـة من والي

7

-

2

الفرنسيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
تدريبات لغوي ـة في الفرنسيـة وفي العربية (

8

2

2

المعاجـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم )
مصطلح ـات علميـ ـة وأدبيـ ـة.
الفرقة الثانية
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـرر
2
الترجمـ ـة األدبي ـة من الفرنسي ـة.

9

2

م
1

تدريبات
2

2

الترجم ـة األدبي ـة إلي الفرنسيـ ـة.

2

2

3

الترجم ـة العلمي ـة من الفرنسية واليها.

2

2

4

النحو المقارن ( بين الفرنسي ـة والعربية ).

2

2

5

الترجمة الفوريـ ـة ( من الفرنسي ـة ).

2

-

6

الترجمة الفوريـ ـة ( إلي الفرنسي ـة ).

2

-

7

نصوص ومصطلحات قانونية وسياسي ـة

2

-

واقتصادي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة.
تدريبات لغوية في الفرنسي ـة والعربي ـة ( نحـ ـ ـ ـو

8

2

2+2

وتعبي ـ ـ ـر ).

م
1

دبلوم االجتماع الصناعي
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـرر
2
عل ـ ـم االجتمـ ـاع الصناع ـ ـي

2

تنظيـم وإدارة المشروع ـات الصناعيـ ـة.

2

3

نص ـوص اجتماعي ـة باللغة األوربية الحديثة

2

4

التشريعات الصناعي ـ ـة والعمالي ـ ـة

2

5

أمراض العم ـل والصحـ ـة المهنيـ ـة.

2

6

الخدمـ ـات االجتماعي ـة للعم ـ ـال

2
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م
1

المجم ـ ـ ـوع
الفرقة الثانية
المق ـ ـ ـرر
مشكـ ـالت البيئـ ـة الصناعي ـ ـة

12
عدد الساعات
2

2

تخطيـ ـط القـ ـ ـوي العاملـ ـة.

2

3

عل ـ ـم االجتم ـ ـاع المهـ ـني.

2

4

العالقـ ـ ـات الصناعيـ ـ ـ ـة.

2

5

النقابات العمالية وحركـة التصنيع في مص ـر

2

6

تصميم البحوث في المجـ ـال الصنـ ـاعي.

2

المجم ـ ــوع

م

12

دبلوم التنمية االجتماعية
الفرقة األولي
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـرر

4

اإلحصــــاء االجتمـــاعـــي

2

2

علــــم اجتمـــاع التنميـــة

2

3

التنميـــة السياسيــــــــة.

2

1

نصوص اجتماعية بلغـة أوربيـــة

2

6

اقتصاديـــات التنميـــــــة

2

7

مشكـــــالت المجتمــــــع

2

5

8

مناهــج البحـــث االجتماعــي

التنميــــــة الريفيــــــة

2

2
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م

الفرقة الثانية
المق ـ ـ ـ ـرر

4

استخدام الحاسب اآللي في البحوث االجتماعية.

2
3
1
5
6
7
8
9

م

عدد الساعات
2

نصــوص اجتماعيــة بلغـة أوربية.

2

قاعـــــــة البحـــــــث.

2

تصميــم البحــوث االجتماعيـــة.

2

التنميــــــة الحضريــــــة.

2

أسالـــيب التخطيــط للتنميــة .

2

خبــرة التخطيـط والتنمية في مصر.

2

موضــــــوع خــــــاص.

2

التغيــر االجتماعــي والتنميـــة.

2

دبلوم العالقات العامة واإلعالن
الفرقة األولي
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـرر

تدريبات

4

فلسفــــة اإلعـــالم ونظرياتـه.

2

-

2

مناهج بحث وكتابــة بحث متخصص.

2

-

3

إحصاء تطبيقــي في دراسات اإلعالم.

2

-

1

تشريعـــــات إعالميــــــة.

2

-

5

إعــــــــــــــــالن.

2

4

6

عالقــــــات عامــــــة.

إنتــاج مــــواد إعالميــــة.

2
2

4

8

مـــادة إعالميــة بلغـة أوربية.

2

-

9

علــــم نفس اجتماعـــــي.
الفرقة الثانية

2

-

7

4
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عدد الساعات

تدريبات

م
4

اإلعـــــــالم الدولــــــي.

2

-

2

اإلعــــــــــــــــالن.

العالقـــــات العامـــــــة.

2
3

2

1

اإلعـــــالم والتنميـــــــة.

2

-

5

الرأي العــــام والدعايـــــة

2

-

6

قاعـــــــة بحــــــث .

3

-

7

مادة إعالمية بلغة أوربية وترجمـة .

3

-

8

إدارة المؤسســـات اإلعالميـــة.

3

-

3

المق ـ ـ ـ ـرر

دبلوم اإلعالم السياحي
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـرر

م

2

تدريبات

4

فلسفــة اإلعــالم ونظرياتـه.

مناهج بحث وكتابة بحث متخصص.

2

3

إنتــاج المــواد السيـــاحية.

2

2

1

اإلعــــــــــــــالن.

العالقـــــات العامـــــة

2
2

-

6

جغرافيــــا سياحيــــــة

2

-

7

تشــــريعات إعالميـــــة

2

-

8

مادة إعالمية بلغة أوربية وترجمة

2

-
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2

م

آثـــار مصريـــة قديمــة
الفرقة الثانية
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـ ـرر

-

4

مادة إعالمية بلغة أوربية وترجمــة

2

5

علــــم نفــس اجتماعــي

9

2

-

2

2

-

2

-

تدريبات
-

31

2
3

العالقات العامة في المجال السياحي
اإلعــــالن التطبيقــــــي.

1

الرأي العـــام والدعايـــــة

6

قاعة بحــث وكتابة بحث متخصص

5
7
8
9

م
4
2
3
1
5
6
7
8

موضــوع خاص في مجال التخصص

اإلعـــــــالم السياحــــي

إدارة المؤسســات اإلعالميـــة.

آثــار مصر اإلســــالمية

2

-

2

2

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

2

-

دبلوم اآلثار المصرية
الفرقة األولي
المقـ ـ ـ ـرر
عصور ما قب ـل التاريـ ـ ـخ وبداي ـة األسرات.
تاريخ مصر القديمة حتي نهاية الدول ـة الوسط ـ ـي.
االثار المصرية القديمة حتي نهاية الدولـ ـة الوسط ـي
تاريخ الشرق األدني القديم "العراق/الشام/شبه الجزيرة العربية"
اللغة المصرية القديمة ( قواعــد وتمرينــات ).

نصوص هيراطيقيــــة ( مبــادئ وقـرآت ).

اللغة القبطية " قواعـــد ونصوص بحيريــة ".
تدريب وبحث (أعمال السنة في بحثين أو دراسة

علمية في مادتين) .

عدد الساعات
2
3
3
2
1
2
2
2

{ يقوم الطالب بتطبيقات علمية في المتاحف لمدة خمسين ساعة علي األقل أثناء العام الدراسي }
الفرقة الثانية
المقرر

م

عدد الساعات

4

تاريخ مصر القديمة( في الدولة الحديثـة والعصـور المتأخــرة).

3

2

االثار المصرية القديمة ( في العصور الحديثة والعصور المتأخرة )

3

3

اللغــة المصريــــة القديمــــة ( نصوص مختـــارة)

1
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1
5
6
7
8

2

نصـــــــــــوص هيراطيقيــــــــــــــة

اللغة القبطية " قواعد ونصـــوص صعيديـــة ".

2
2

تاريخ وآثار مصر في العصور البطلميـــة والرومانيـــــة.

2

فنــــــون زخرفيــــة قديمـــــة وقبطيـــــة.

2

تدريب وبحث أعمال السنة في بحثين أو دراسة عملية في مادتين.

{ يقوم الطالب بتطبيقات عملية في المتاحف لمدة خمسين ساعة علي األقل في مناطق اآلثار طوال
العام الدراسي }

دبلوم اآلثار اإلسالمية
الفرقة األولي
م
4

المق ـ ـ ـ ـ ـ ـرر
عمـــارة إسالميــــة( أمـوي-عباسي-فاطمي-أيوبي).

2

فنـــــون إسالميــــة(أموي-عباسي-فاطمي-أيوبي).

3
1
5
6
7
8
9
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عدد الساعات
3

3

تصوير إسالمي ( نشأة التصوير اإلسالمي ومدارسه العربية والغربية.

2

تاريـــــــــــخ فـــــــــــــــــن

2

مسكــــوكـــــات إسالميــــــــــــــة

2

تاريخ إسالمي ( من صدر اإلسالم حتى نهاية العصر العباسي.

2

قـــــــراءات أثريـــــة بلغـــة أوربيـــة

2

مهــــارات أثريــــة (رســـم معمـاري وزخرفي )

2+4

لغــــــة شرقيــــــة ( فارســــي /تركـي).

2

منـــــــــاهج وتدريــــب بحثــــــــي.

2

الفرقة الثانية
م

المق ـ ـ ـ ـرر

عدد الساعات

4

عمــــارة إسالميــــة ( المماليـــك – العثـمانيين ).

3

تصوير إسالمي (المدارس" التيمورية -المغولية الهنديـــة-

2

تاريخ مصــر في العصريــن المملوكــي والعثمـــاني.

2

2

1

فنـــون إسالميــــة(مملوكي وعثماني وما يعاصرهما ).

الصفويـــة – المدارس المحليــة في الهند -التركيــة" .

3
3
2
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5

لغــــــــــــات شرقيـــــــــــــــة

7

فـــن الكتابــــة اإلسالمــــي أو مدن ومواقع أثرية.

6

2

كتابـــــــــــــات أثريـــــــــــــة.

8

2
2

قاعــــــــــة بحـــــــــــــــــث.

9

41

2

2+2

تنقيبـــات أثــريـــة وفــن المتاحــــــــف.

{ يقوم الطالب بالتدريب في المواقع األثرية بواقع خمسون ساعة طوال العام الدراسي }

دبلوم ترميم اآلثار
شعبة الترميم المعماري
الفرقة ا[ولي

عدد الساعات

تدريبات

م
4

تاريـــخ علم الترميم المعماري ونظرياتــه

2

-

3

استخدامات األثــر والحفـــاظ علي اآلثار.

2

-

علــــــــــم الحفائــــــــر.

1

2
1
5
6
7
8
م

المق ـ ـ ـ ـ ـرر
المواد الكيميائيــة(طبيعيــة -صناعيـــة)
تشريعــــات الحفاظ علـــــي اآلثار.

الطرق الكيميائيـــة المستخدمة في الترميم.

ترميم اآلثار المعمارية ( حجر  /معادن  /خشب )
الفرقة الثانية
المقرر

1

تسجيـــل األصوات ( تصوير فوتوغرافـي) .

4
3

علــــــــــم الحفائـــــــــر.

1
5
6

4
1

تاريخ علـــم الترميـــم ونظرياتــــه.

2

4

1

-

7

عدد الساعات تدريبات
2

-

-

1

1

8

تسجيل لآلثار ( رفع معمـاري ) والرســــم.

2

الخدمات والمعادن الجيولوجية والتعرف عليهـا.

4

إنشــــــاءات أساســــــــــات

1

ترميـــــــم اآلـــثار المعماريـــة.

2

1
2

-

33

تابع دبلوم ترميم اآلثار
شعبة الترميم الدقيق
الفرقة األولي
عدد الساعات تدريبات

م

المقـ ـ ـ ـ ـرر

4

تكنولوجيـــا المـــواد غير العضوية.

الطرق الكيميائية المستخدمة لفحص اآلثار.

2
2

2

3

المواد الكيميائية الصناعيــة والطبيعيـة

4

2

1

المستخدمة في عـالج وصيانة اآلثــار.

التصوير والتسجيل واألرشيف العلمــي.

4
3

2

6

عالج اآلثار العضويـــة وصيانتهــا.

2

6

7

استنســــــاخ اآلثـــــــار.

4

-

2

5

م

الفرقة الثانية
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـ ـرر

4

تكنولوجيــــا المــــواد العضويـــة.

3

عالج اآلثار ضد الحشرات واآلفات وصيانتهــا.

2
1
5
6
7

6

تدريبات

4

-

4

2

الطرق الطبيعية المستخدمة في فحص اآلثــار.

4

استنســـــــاخ اآلثــــــــــار.

4

عالج اآلثار غير العضويـــة وصيانتهـــا.

1

تشريعـــات الحفـــاظ علــــي اآلثار.

4

طرق العـــالج وأساليـــب الصيانـــة.

2

3

2
2
6
6

-

34

الدبلوم التأهيلي للمكتبات
الفرقة األولي
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـ ـرر

م
4

الوصـــــف البيلوجرافــــــي

 2+2معملي

2

التصنيــــــــــــــــــف

 2+2معملي

3

المصادر والمراجع العامــة للمعلومــات.

 2+2معملي

5

خدمات المكتبـــات والمعلومــــات.

2

6

مدخـــل الحاســب االلكتــــروني

 2 +2معملي

1

إدارة وتنميــــــة المقتنيـــــات

2

 8+42معملي
الفرقة الثانية
م

المقرر

4

تحسيــــــب المعلومــــــــــات

3

المصادر والمراجع العامـــة للمعلومـــات.

2
1
5
6

نظـــــم المعلومـــات البيلوجرافيـــة

عدد الساعات
2+2معملي
2+2معملي

 2+2معملي

المصادر والمراجع المتخصصة (إنسانيان أو علوم)

 2+2معملي

علــــم اللغــــــة العـــــــام

 2+2معملي

مدخــــــل إلي اإلحصــــــــــاء.

2

 8+42معملي

{ دبلوم خاص ( لمدة عام واحد ) }
ويهدف هذا الدبلوم إلعداد الطالـب فـي مجـال تخصصـي مـن مجـاالت اآلثـار

اإلســالمية مــن خــالل ثمانيــة مقــررات يحــددها القســم ويقرهــا مجلــس الكليــة فــي هــذا
المجال أو ذاك بواقع ساعتين لكل مقرر.
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م

دبلوم علم النفس التطبيقي
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـرر

تدريبات

4

علـــــم النفس اإلكلينيكــي.

2

2

2

فحوص واختبارات إكلينيكيــــة.

2

2

3

مناهج البحث النفسي اإلكلينيكــي.

2

2

1

علم النفس االجتماعي االكلينكــي.

2

-

5

علم النفــــس الطبـــــي.

الطب النفســــي لألطفـــال.

2
2

-

7

التخلـــــف العقلــــــي.

2

2

6

م

-

الفرقة الثانية
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـ ـرر

تدريبات

4

علـــم النفـــس اإلكلينيكـي.

2

2

2

فحوص واختبـارات إكلينيكيـــة.

2

2

3

مناهج البحــث النفسي اإلكلينيكي.

2

2

1

علم النفس االجتماعي االكلينكــي.

2

-

6

الطب النفســـي لألطفــــال.

2

-

7

التخلــــــــف العقلـــي.

2

2

5

علـــــم النفس الطبــــي.

2

-

** يكلف الطالب في هذا الدبلوم ببحث إكلينيكي متوسط الحجم ويعتبر هذا البحث جزاء مكمال
في مادة ( مناهج البحث النفسـي بحيـث تقسـم الدرجـة فـي هـذد المـادة مناصـفة بـين االمتحـان

التحريري في أخر العام وبين هذا البحث.

** تتكون درجة الطالب في هذد المادة في نهاية العام من شقين علي النحو اآلتي:

عشــر درجــات لــألداء العملــي الــذي يكلــف بــه ضــمن برنــامج علمــي محــدد يقــوم بــه طـوال العــام
الدراسي في أقسام الطب النفسي والعصبي بالجامعات وفي عيادات ومستشفيات الصحة وعشر

درجات المتحانات تحريري يؤديه الطالب في نهاية العام.
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دبلوم تحقيق التراث
الفرقة األولي
عدد الساعات
المق ـ ـ ـ ـرر

م

تدريبات

4

مناهــــج تحقيق التــــراث.

2

-

2

علــــــم المخطوطــــات .

2

-

الطـــــرق الكيميائيـــــة المســـــتخدمة فـــــي

3

2

2

ترميـــم المخطوطــــــات
1

بحــــــــــــــث (*) .

الحاسب اآللي وتوظيفه في التحقيق.

2

6

مصادر التراث العربي المخطوطـات.

2

2

7

2

مصادر التراث العربـــي الشفهي.
الفرقة الثانية
عدد الساعات
المقـ ـ ـ ـ ـرر

2

5

م
4

التصنيــــــف والفهرســـــة.

3

لغة أجنبية حديثة ( نصوص متخصصة ).

2
1

الحاسب اآللي وتوظيفه في التحقيـــق.

5

بحـــــــــــــــث (**).

7

مصــــادر التـــراث الشفهـــي.

6
8

مصادر التراث العربــي المخطـــوط.

تدريبات

2
2

-

2

2

2

-

2

-

2

وســائل جمــع التـراث ( التصــوير -التســجيل2 -

النشر... -الخ ) .

2

-

نقـــــد منـــــاهج المحققـــــين للتـــــراث ( عـــــرب2 -

مستشرقين ) .

2

-

-

(*) يقوم الطالب بإعداد بحث يكلف به ويمنح خمسون درجة فـي هـذد المـادة التـي
ال يعقد له فيها امتحان تحريري.
(**) كالسابق .
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الباب الرابع
األحكام االنتقالية
أوال  :مرحلة الليسانس
مادة (: ) 46
تطبــق هــذد الالئحــة مــن العــام الجــامعي الــذي يعقــب اعتمادهــا علــي جميــع
الطالب المقيدين بالفرقة األولي بمرحلـة الليسـانس ث ثـم يتـوالى تطبيقهـا علـي بقيـة
الطالب المقيدين بالفرقة الثانية والثالثة والرابعة عاما بعد عام.

أمــا طــالب الفرقــة الثانيــة والثالثــة والرابعــة المقيــدون عنــد بــدء تطبيــق هــذد الالئحــة

فيستمر العمل معهم بالالئحة السابقة.
مادة (:) 47
تطبق القواعد االنتقالية علي النحو التالي:

أ -الطالب الباقون لإلعادة يعفون من أداء االمتحان في المواد الملغاة وتفرض
عليهم المواد المستحدثة.

ب-

الطالب الراسبون في مـادة شـطرت إلـي شـطرين يمتحنـون فيهـا فيمـا

انشطرت إليه المادة.

ج -الطـــالب الراســـبون فـــي مـــادتين أو عـــدة مـــواد أصـــبحتا أو أصـــبحت مـــادة
واحدة يمتحنون في هذد المادة الواحدة.

د -الطالب المنقولـون إلـي فرقـة أعلـي بمـادة ملغـاد يعفـون مـن أداء االمتحـان
فيها ويعفون من أداء االمتحان في المواد المستحدثة في الفرقة السابقة.
هـ -الطالب المنقولون بمـادة متخلفـة نقلـت إلـي فرقـة أخـري يمتحنـون فـي هـذد
المادة المتخلفة مع طالب الفرقة التي نقلت إليها هذد المادة.

مادة (:) 48
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ال تفتح الدراسة بـأي قسـم إال بعـد تـوفر عـدد مناسـب مـن أعضـاء هيئـة
التدريس وبقرار من مجلس الجامعة بناء علي اقتراح مجلس الكلية.
مادة (: ) 49
ال تنطبق هذد الالئحة علي طالب الفرق1ة الرابعة الراسبين فيمـا ال يزيـد
علي مقررين في دور مايو الذي يسبق هذد الالئحة علي طالب الفرقة الرابعة.
ثانيا :مرحلة الدراسات العليا
مادة ()51
تطبق هذد الالئحة من العام الجـامعي الـذي يعقـب اعتمادهـا فـي منـاهج
السنة التمهيدية للماجستير الواردة في هذد الالئحة.
مادة (:) 51
تطبق هذد الالئحة من العام الجـامعي الـذي يعقـب اعتمادهـا فـي منـاهج
الدبلومات الواردة في هذد الالئحة.
مادة (:) 52
الطـــالب المنقولـــون إلـــي الفرقـــة الثانيـــة مـــن الـــدبلومات ذوات الســـنتين

الدراســيتين يواصــلون دراســتهم وفقــا لالئحــة الســابقة ومــن يرســب مــنهم بعــد

ذلك تنطبق عليهم الالئحة الجديدة.
مادة (:) 52
ال تفتح الدراسة بالسنة التمهيدية أو بأي من الدبلومات بأي قسم إال إذا
وجد بالقسم أسـتاذ مسـاعد كحـد أدنـي أو أسـتاذان مسـاعدان فـي حالـة عـدم

وجود أستاذ.

الباب الثالث :الدراسات العليا
أوال  :درجة الماجستير في العلوم الزراعية
مادة ( :) 46يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في العلوم الزراعية:

 -4أن يكون حاصال علي البكالوريوس في العلوم الزراعية بتقـدير جيـد
علي األقل وتقدير جيد جدا في متوسط مقـررات فـرع التخصـص مـن
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احــدي الجامعــات المصــرية أو علــي درجــة معادلــة لهــا مــن معهــد
علمـي أخـر معتـرف بـه مـن الجامعـة ويجـوز قبـول خريجـي المعاهــد

العليــا الزراعيــة الحاصــلين علــي تقـــدير جيــد جــدا علــي األقــل فـــي
التقـدير العـام وكـذلك فـي متوسـط مقـررات فـرع التخصـص للتحضــير
لدرجـــة الماجســـتير وذلـــك بعـــد أن يســـتكملوا دراســـة المقـــررات التـــي
يحددها مجلس الكلية بشرط أن يحصلوا علي متوسط جيد جدا علي

األقل في امتحاناتهم.
 -2أن يقــدم الطالـــب موافقـــة جهـــة العمـــل إذا كـــان يعمـــل بالحكومـــة أو
القطاع العام مع منحـة التفـرا الـالزم للدراسـة والـذي ينظمـه مجلـس

الكليــةث ويجــوز لمجلــس الكليــة إعفــاء الطالــب مــن شــرط التفــرا إذا
كان من العاملين في أحـد مراكـز ومعاهـد البحـوث المعتـرف بهـا مـن

الجامعة.

 -3يتقــدم الطالــب باســتمارة القيــد إلــي عميــد الكليــة الــذي يحولهــا الــي
مجلــس القســم إلبــداء ال ـرأي ويقــوم مجلــس الكليــة بالبــت فــي طلــب
القيد بناءا علي اقتراح مجلس القسم ويعتبر تاريخ القيـد مـن تـاريخ

موافقة مجلس الكلية عليه.

 -1أن يقدم الطالب خطة لموضـوع بحثـه الـذي سـيتم التسـجيل فيـه بعـد
الموافقــة عليهــا مــن لجنــة اإلش ـرافث ويــتم عمــل ســيمنار يــتم فيــه

مناقشــة الطالــب فــي الموضــوع المقتــرح وبنــاء عليــه تــتم الموافقــة
النهائية لقيد الطالب بمجلس القسم المختص.
مادة (:) 47

يشترط في الطالب لنيل درجة الماجستير في العلوم الزراعية-:

 -4أن يتابع الدراسة وفقا لما هو مبين في ( المادة ) مـن هـذد الالئحـة
وأن يحصل علي مستوي جيد علي األقل في التقدير العـام للمقـررات

الدراسية المطلوبة.
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 -2يقــدم الطالــب مــا يفيــد تعلمــه مهــارات الحاســب اآللــي بأحــد المراكــز
التابعـــة للجامعـــة بـــالمحتوي والمســـتوي العلمـــي الـــذي يقـــرد مجلـــس

الكلية قبل السماح له بتقديم الرسالة.

 -3أن يقــــدم بعــــد نجاحــــة فــــي المقــــررات الدراســــية المطلوبــــة واللغــــة
اإلنجليزية بنتائج بحوثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها.

 -1أن يقــوم ببحــوث فــي الموضــوع الــذي أقــرد مجلــس الدراســات العليــا
والبحــوث بالجامعــة بنــاءا علــي اقت ـراح مجلــس الكليــة لمــدة ســنتين
علي األقل من تاريخ موافقة مجلس الكليـة علـي تسـجيل الموضـوع.

ويجـــوز لمجلـــس الكليـــة بنـــاءا علـــي توصـــية المشـــرف أن يـــرخص
للطالب في القيام ببعض بحوثه فـي معهـد علمـي أخـر أو قسـم فنـي
معترف به من الجامعة.

واذا لم يحصل الطالب علي درجة الماجستير خالل أربع سـنوات مـن
تـــاريخ تســـجيله يســـقط التســـجيل إال إذا رأي مجلـــس الكليـــة اإلبقـــاء
علي التسجيل لمدة أخري يحددها بناءا علي تقرير المشرف.
مادة ( :) 48المقررات الدراسية:

 -4يقوم الطالـب بدراسـة  27سـاعة معتمـدة يحـددها مجلـس الكليـة بنـاء علـي
اقت ـراح المشــرف الرئيســيث وموافقــة مجلــس القســم المخــتص مــن مقــررات
الدراســات العليــا التــي تخــدم موضــوع البحــث ( المــادة ) شــاملة المقــررات

اإلجبارية (  9ساعات معتمدة ) ومقررات التخصـص (  42سـاعة معتمـدة
) إلــي جانــب (  6ســاعات ) معتمــدة مــن خــارج فــرع التخصــص أو القســم
ترتبط بموضوع الدراسة يختارها الطالب ويوافق المشرف الرئيسي عليها.

 -2إذا كان الطالب في غير مجال تخصصه في درجة البكالوريوس فإنه يكلـف
بدراســة  48ســاعة معتمــدة عل ـي األقــل مــن مقــررات مرحلــة البكــالوريوس
والتـــي لـــم يســـبق لـــه دراســـاتها فـــي فـــرع التخصـــص المســـجل بـــه لدرجـــة

الماجستير .وأن ينجح فيها بتقـدير " جيـد " علـي األقـل وفقـا لمـا هـو متبـع
في حساب تقديرات البكالوريوس حتى يتسنى له االستمرار في الدراسة.
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 -3يحسب إعداد الرسالة بواقع  9ساعات معتمدة وبذلك يكون الطالـب قـد أتـم
 36ســاعة معتمــدة علــي األقــل مــن الدراســات العليــا خــالل دراســته لدرجــة
الماجستير.

مادة (:) 49
يبين تخصص الطالب في شهادة درجة الماجسـتير فـي العلـوم الزراعيـة ويـدون بهـا
عنــوان الرســـالة والتخصــص الـــذي يتفــق مـــع التخصصــات العلميـــة داخــل األقســـام

والتقدير العام لدرجة الماجستير.
( ثالثا )  :درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية

تعتمــد الدراســة أساسـاو للحصــول علــي درجــة الــدكتوراد علــي البحــث العلمــي المبتكــر
والتريـــب ومتابعـــة التطـــورات الحديثـــة فـــي المجـــاالت العلميـــةث فضـــالو عـــن دراســـة
مجموعــة مــن المقــررات الدراســية ذات الصــلة الوثيقــة بمجــال الدراســة والبحــثث كمــا
يــتم عقــد امتحــان تــأهيلي للطالــب بعــد نجاحــه فــي تلــك المقــرراتث وال تقــل الفتــرة

الالزمة لحصول الطالب علـي درجـة الـدكتوراد عـن ثـالث سـنوات اعتبـا ارو مـن تـاريخ
تسجيله لهذد الدرجة وتنتهي بتقديم رسالة تقبلها لجنة التحكيم.

مادة ( :) 21يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتـور الفلسـفة فـي العلـوم الزراعيـة مـا
يلي:
 -4أن يكون حاصال علي درجـة البكـالوريوس فـي العلـوم الزراعيـة طبقـاو لـنص
الفقرة ( )4من المادة ( )3من هذد الالئحة.

 -2أن يكــون حاصــال علــي درجــة الماجســتير فــي العلــوم الزراعيــة مــن احــدي
الجامعات المصرية بشرط أال يقل تقديرد العام في المقررات الدراسية لدرجـة
الماجستير عن جيد جـدا أو علـي درجـة معادلـة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر

معترف به من الجامعة.
 -3أن يقــدم الطالــب موافقــة جهــة العمــل إذا كــان يعمــل بالحكومــة أو القطــاع
العام مع منحه التفرا الالزم للدراسـة والـذي ينظمـه مجلـس الكليـةث ويجـوز
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لمجلس الكلية إعفاء الطالب مـن شـرط التفـرا  .إذا كـان مـن العـاملين فـي
أحد مراكز أو معاهد البحوث المعترف بها من الجامعة.

 -1أن يقدم الطالب شهادة من لجنة اإلشراف خالل مرحلة الماجسـتير مـا يفيـد
بأهلية الطالب وكفاءته العلمية والسلوكية للتسجيل لدرجة الدكتوراد.
 -5إذا كـــان الطالـــب ســـيتم تســــجيله فـــي غيـــر مجــــال تخصصـــه فـــي درجــــة
الماجستيرث فإنه يكلف بدراسة  48سـاعة معتمـدة علـي األقـل مـن مقـررات

مرحلة البكالوريوس طبقا لنص الفقرة رقم ( )2مـن المـادة ( ) 48مـن هـذد
الالئحة.

 -6يتقدم الطالب عند التسجيل لدرجة الدكتوراد ببحث منشور أو مقبول للنشـر
من رسالة الماجستير فـي مجلـة علميـة متخصصـة ث وفـي هـذد الحالـة يـتم
حساب ثـالث سـاعات للطالـب معتمـدة إضـافية بتقـدير ممتـاز ( 91درجـة )

عنـد حسـاب متوســط تقـديرات المقــررات التـي اجتازهـا الطالــب أثنـاء دراســته
في مرحلة الماجستير تمهيدا لتسجيله لدرجة الدكتوراد.
 -7يتقدم الطالب باستمارة طلب لدرجة دكتور الفلسفة في العلـوم الزراعيـة إلـي
عميد الكلية الذي يحولها إلي مجلس القسم المخـتص إلبـداء الـرأيث ويقـوم

مجلـــس الكليـــة بالبـــت فـــي طلـــب القيـــد بنـــاءا علـــي اقتـــراح مجلـــس القســـم
المختصث ويعتبر تاريخ موافقة مجلس الكلية هو تاريخ قيد الطالب .
مادة ( ) 24يشترط في الطالب لنيل درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية-:

 -4أن يتابع الدراسة وفقا لما هو مبين جيـد جـدا علـي األقـل فـي التقـدير العـام
للمقررات الدراسية المطلوبة.

 -2يقدم الطالب شهادة تفيد تأهيله في اللغة اإلنجليزية بمستوي Toefl 500
قبل السماح له بأداء االمتحان التأهيلي.

 -3أن يقوم ببحوث مبتكرة في موضوع يقرد مجلس الدراسـات العليـا بالجامعـة بنـاءا
علــي اقتـراح مجلــس الكليــة لمــدة ســنتين علــي األقــل مــن تــاريخ موافقــة مجلــس
الكلية علي تسجيل الموضوع.
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 -1يجوز لمجلس الكلية بناءا علـي توصـية المشـرف أن يـرخص فـي القيـام بـبعض
بحوثه في معهد علمي أخر أو قسم معترف به من الجامعة.
 -5أن يقــدم بعــد نجاحــه فــي االمتحــان التــأهيلي نتــائج بحوثــه رســالة تقبلهــا لجنــة
الحكم وان يناقش فيها وذلك خالل خمس سنوات من تاريخ تسجيله.

 -6واذا لم يحصل الطالب علي درجة دكتور الفلسفة خالل خمس سنوات من تـاريخ
تسجيله يسقط التسجيل -إال إذا رأي مجلس الكليـة اإلبقـاء علـي التسـجيل لمـدة
أخري يحددها بناءا علي تقرير المشرف.
مادة ( ) 22المقررات الدراسية:
 -4يقـــوم الطالـــب بدراســـة مقـــررات محـــددة فـــي فـــرع التخصـــص ومقـــررات المـــواد
األساسية المرتبطة به بواقع  31ساعة معتمدة علي األقل من مقررات الدراسات

العليــا التــي يحــددها مجلــس الكليــة بنــاءا علــي اقتـراح المشــرف وموافقــة مجلــس
القسم المخـتص شـاملة المقـررات اإلجباريـة ( 9سـاعات) ومقـررات التخصـص (
 42ساعة ) إلي جانب (  9ساعات ) معتمدة علي األقـل مـن خـارج التخصـص
أو القســـم علـــي أن تكـــون ذات صـــلة وثيقـــة بموضـــوع الدراســـة ويقـــوم الطالـــب
باختيارهـــا بالتنســـيق مـــع المشـــرف الرئيســـي ( بشـــرط أال يكـــون ســـبق للطالـــب

دراستها من قبل).

 -2يمــنح الطالــب الــذي يتقــدم ببحــث أو أكثــر منشــور أو مقبــول للنشــر مــن رســالة
الــدكتوراد فــي مجلــة علميــة متخصصــة ثــالث ســاعات معتمــدة إضــافية بتقــدير
ممتاز (  91درجـة) عنـد حسـاب متوسـط تقـديرات المقـررات التـي اجتازهـا خـالل
مرحلة الدكتوراد علي أن يكون ذلك قبل االمتحان التأهيلي.

 -3تحسب الرسالة بواقع  42ساعة معتمدة واالمتحان التأهيلي بواقع ثالث ساعات
معتمدة وبذلك يكون مجموع الساعات لدرجة الـدكتوراد  15سـاعة معتمـدة علـي
األقل.
مادة ( -) 23االمتحان ألتأهيلي:
 -4يشــترط فــي الطالــب كــي يتقــدم لالمتحــان ألتــأهيلي أن يكــون حاصــال علــي تقــدير
جيــد جــدا علــي األقــل فــي المتوســط العــام لجميــع المقــررات الدراســية التــي قــام

بدراستها خالل مرحلة الدكتوراد.
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 -2تشــكل لجنــه االمتحــان ألتــأهيلي لطالــب دكتــور الفلســفة فــي العلــوم الزراعيــة مــن
سبعة أعضاء علي األقـل مـن األسـاتذة بيـنهم المشـرف الرئيسـي علـي أن يكـون
ثالثة منهم في مجال التخصص العام للطالب أحدهم من ذات القسم المسجل بـه

الطالــبث كمــا يشــترط أن يكــون مــن بــين اللجنــة عضــوين مــن خــارج الكليــة مــن
المجاالت المرتبطة بالتخصص.
 -3وتقدم اللجنة بعد امتحان الطالب تقري ار برأيه فـي أهليتـه لمتابعـة بحثـه للحصـول
علي درجة دكتور الفلسفةث واذا لم يحصل علي موافقة اللجنة بجماع اآلراء يعاد
امتحان الطالب مرة واحدة بعد ثالثة أشهر علـي األقـلث وفـي حالـة فشـل الطالـب
للمرة الثانية يشطب قيدد من الدراسات العليا .ويقوم الطالـب بتقـديم الرسـالة بعـد

ستة أشهر علي األقل من تاريخ موافقة مجلس الكلية علي نجاحه في االمتحان
التأهيلي.
مادة ( -) 21يبين تخصص الطالب في شهادة درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية
عنـوان الرسـالة والتخصـص الـذي يتفـق مــع التخصصـات العلميـة داخـل األقسـام والتقــدير
العام لدرجة الدكتوراد.

أحكام مشتركة لدرجتي الماجستير ودكتور الفلسفة:
مادة ( ) 25التسجيل:
ال يجوز لطالب الدراسات العليا أن يتم قيدد في دراسة أكثر من دبلـوم أو درجـة عليـا فـي
ذات الوقــت بـــأي مـــن جامعــات ومعاهـــد الجمهوريـــة ث وال يجــوز لمعيـــدين أو المدرســـين

المســاعدين بالكليــة أن يســجلوا لدراســات عليــا علــي درجــة جامعيــة فــي غيــر تخصصــات
أقسامهم  .ويكـون القيـد للحصـول علـي درجـة الماجسـتير ودكتـور الفلسـفة الزراعيـة فـي
أحد التخصصات اآلتية:
 -4علوم األراضي

 -2االقتصاد الزراعي

 -3االجتماع الريفي

 -1اإلرشاد الزراعي

 -5األلبان

 -6اإلنتاج الحيواني

 -7إنتاج دواجن

 -8الفاكهة
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 -9الخضر

 -41الزينة

 -44الصناعات الغذائية

 -42الكيمياء الحيوية الزراعية

 -43الوراثة

 -41أمراض النبات

 -45محاصيل الحقل

 -46الميكروبيولوجيا الزراعية

 -47الحشرات االقتصادية

 -48مبيدات اآلفات

 -49النحل

 -21الحرير

 -24الحيوان الزراعي
مادة ( -) 26مواعيد التسجيل:
يتم تسجيل طالب الدراسـات العليـا لـدرجتي الماجسـتير والـدكتوراد مـرتين فـي العـام وتقـدم
طلبــات القيــد قبــل بــدء دراســة الفصــل الدراســي بشــهر علــي األقــلث ويحــدد مجلــس الكليــة

بناءا علي اقتراح مجـالس األقسـام المختصـة الـذي يقبـل للقيـد سـنوياو  .ويكـون التسـجيل

للدبلومات مرة واحـدة فـي العـام وتقـدم الطلبـات خـالل النصـف األول مـن شـهر أغسـطس
مــن كــل عــامث ويحــدد مجلــس الكليــة بنــاء علــي اقتراحــات مجــالس األقســام عــدد الطــالب
الذين يقبلون للقيد بالدراسات العليا في كل مرة.

مادة ( -) 27تشكل اللجان:
يراعـي عنــد تشــكيل لجــان اإلشـراف واالمتحــان التــأهيلي والحكــم علـي الرســالة عـدم جـواز
الجمع بين األخ وأخيه أو بين الزوج وزوجته أو بين األب وابنه ث كما يراعي عـدم جـواز
إشراف عضو هيئة تـدريس علـي الرسـائل العلميـة المقدمـة مـن أحـد أقاربـه حتـى الدرجـة

الرابعة نسبا وصه ار مع تطبيق ذلـك علـي لجـان االمتحـان التـأهيلي والحكـم علـي الرسـالة
وجمع االمتحانات التحريرية والشفوية ضمانا للحياد واستقالل الرأي واثراء البحث.
مادة ( ) 28فترة السماح بالتسجيل:
يشــترط عنــد تســجيل الطالــب لــدرجتي الماجســتير انقضــاء فتــرة زمنيــة ال تقــل عــن ســنة
ميالديـــة وال تتجـــاوز عشـــر ســـنوات بعـــد حصـــوله علـــي درجـــة البكـــالوريوس فـــي العلـــوم
الزراعيـــة  .ويشـــترط لتجيـــل الطالـــب لدرجـــه دكتـــور الفلســـفة فـــي العلـــوم الزراعيـــة أن ال
تتجاوز الفترة منذ حصوله علي درجة الماجستير عشر سنوات.
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مادة ( :) 29اإلشراف:
 -4يعين مجلس الكلية بنـاء علـي اقتـراح مجلـس القسـم المخـتص مشرفــا رئيســيا (
أستاذ لدرجة الدكتوراد ث وأستاذ مساعد علي األقـل لدرجـة الماجسـتير ) فـي فـرع
التخصص من بـين األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين يشـرف علـي الطالـب واعـداد

الرســـالة ث ويعاونـــه فـــي اإلشـــراف أحـــد أعضـــاء هيئـــة التـــدريس مـــن األســـاتذة
واألساتذة المساعدين -أو أحد المدرسين بشرط أن يكـون قـد مضـي علـي شـغله
لوظيفــة مــدرس ســنة واحــدة علــي األقــل عنــد اإلش ـراف علــي درجــة الماجســتيرث
وثالث سنوات لإلشراف علي درجة دكتور الفلسفة في العلوم الزراعية.
وفي حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعـة يجـوز بموافقـة مجلـس الكليـة أن يعـاون

فــي اإلشـراف مشــرف واحــد مــن خــارج الكليــة أو مــن خــارج الــبالد ممــن تنطبــق عليــه
الشروط المؤهلة لذلك لالسـتفادة بخبرتـه فـي البحـوث المرتبطـة بتخصصـه بنـاء علـي
طلــب المشــرف الرئيســي وموافقــة مجلــس القســم ث وفــي جميــع األح ـوال ال يقــل عــدد
أعضاء لجنة اإلشـراف عـن اثنـين وال يتعـد ثالثـة أعضـاء باسـتثناء إضـافة مشـرف
أجنبي في حالة اإلشراف المشترك.
 -2ال يزيـــد عـــدد الطـــالب المســـجلين مـــع كـــل مشـــرف عـــن عشـــرة طـــالب لـــدرجتي
الماجستير ودكتور الفلسفة في العلوم الزراعية باإلضافة إلي طالب وافد ث بغض

النظر عن عدد المشرفين علي الطالب.
 -3يقــدم المشــرف الرئيســي الخطــة البحثيــة التفصــيلية اســتكماال لــألوراق المطلوبــة
لقبول تسجيل الطالب ث ويقدم في نهايـة كـل عـام تقريـ ار إلـي مجلـس القسـم عـن
مدي تقدم الطالب في بحوثهث ويحفظ بملف الطالب بعد عرض هذا التقرير علـي

مجلس الكلية .ويجوز لمجلس الدراسات العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلـس
الكلية إلغاء قيد الطالب علي ضوء هذد التقارير وبدون سابق إنذار.
 -1تتعــاون إدارة الدراســات العليــا دوريــا مــع المشــرف الرئيســي بمتابعــة اإلج ـراءات
التنظيمية لجميع الطالب وابالا المشرف الرئيسي في الوقت المناسـب خـالل كـل
فترة التسجيل باإلجراءات الواجب اتخاذها والتي تتمشي مع القواعد المعمول بهـا
ضــمانا لمطابقــة حالــة الطالــب مــع األحكــام المعمــول بهــا فــي الئحــة الدراســات

العليا.
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 -5في حالـة إعـارة أحـد المشـرفين علـي الرسـالة إلـي جهـة خـارج الجامعـة أو سـفرد
خارج البالد لمدة تزيد عن عام دراسي يرفـع اسـمه مـن لجنـة اإلشـراف إذا كانـت
مدة اشتراكه في اإلشراف أقل من عامث ويجوز أن يحل محله أحـد أعضـاء هيئـة

التـــدريس ممـــن تنطبـــق علـــيهم شـــروط اإلشـــراف بعـــد موافقـــة مجلـــس القســـم
المختص.
أما إذا زادت فترة اشتراكه في اإلشراف عن عام فعليه أن يقدم إلي مجلس الكلية
تقري ار عن المدي الذي وصل إليه في اإلشراف ويطبق عليه القواعد المتبعـة فـي
حالة االستعانة بمشرف من خارج الـبالد وذلـك بعـد اسـتطالع رأي مجلـس القسـم
المختص .واذا كان المعار مشرفا رئيسيا يتحتم تعيين مشرفا رئيسيا أخر.

 -6يحتفظ المشرف الذي يتوفى بعد اشتراكه في لجنة اإلشراف لفترة تزيـد عـن سـنة
ميالديـــة بجميـــع حقوقـــه الماديـــة واألدبيـــة حتـــي ينـــال الطالـــب الدرجـــة العلميـــة
المسجل لها ث وفي هذد الحالة يجوز بعد موافقة مجلس القسـم المخـتص تعيـين
مشــرف إضــافي باالســتثناء مــن القواعــد المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )4مــن
المادة ( ) 29من هذد الالئحة.
 -7يقدم المشرف أو المشرفون علـي الرسـالة بعـد االنتهـاء مـن إعـدادها تقريـ ار إلـي
مجلس القسم المختص عن مدي صالحيتها للعـرض علـي لجنـة الحكـم مشـفوعا

باقتراح تشكيل لجنة الحكم.
 -8ال يجوز بعد انقضاء المدة األساسية لتسجيل الطالـب إجـراء إيـه تعـديالت بلجنـة
اإلشراف باستثناء ما ذكر بالفقرتين ( )5و (  )6من المادة (. ) 29
مادة ( – ) 31تغيير موضوع البحث ( تغيي ار جوهريا) مرة واحدة فقط خـالل فتـرة قيـد
الطالــب بالدراســات العليــا وذلــك قبــل مضــي عــاميين مــن تــاريخ التســجيلث وفــي هــذد

الحالة يعتبر قيد الطالب من تـاريخ تغييـر موضـوع البحـث .أمـا إذا كـان التغييـر غيـر
جـوهري بمعنــي تغييــر بعـض األلفــاظ دون اإلخــالل بموضـوع البحــث أو اتجاهاتــه بعــد
عرضــه علــي مجلــس القســم المخــتص وموافقـــة مجلــس الكليــة فــال يجــوز مناقشـــة
الرسالة إال بعد مضي ستة أشهر علي األقل من هذا التغيير.
مادة ( – ) 34تقديرات المقررات:

يقدر نجاح الطالب في أي مقرر دراسي كالتالي:
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 ممتاز من  91درجة فأكثر . جيد جدا من  81درجة إلي أقل من .91 -جيد من  71درجة إلي أقل من .81

 مقبول من  61درجة إلي أقل من .71أما رسوب الطالب فيكون بأحد التقديرين التاليين:
 ضعيف من  15درجة إلي أقل من .61 ضعيف جدا أقل من  15درجة.مادة ( : ) 32الرسائل العلمية:
(أ ) -تكتب الرسالة طبقا للقواعد المعمـول بهـا كتابـة الرسـائل العلميـة ث ويسـتخدم ورق

فاخر  81جم مقاس  24× 31( A4سم ) وتكتب األوراق علي الوجهين.

(ب ) – بعد االنتهاء من إعداد الرسالة يقدم المشرف الرئيسي تقري ار إلـي مجلـس القسـم
المختص عن مدي صالحية الرسالة للعرض علي لجنة الحكم ث مشـفوعا بـاقتراح تشـكيل
لجنة الحكم تمهيـدا للعـرض علـي مجلـس الكليـة ( مـادة  ) 31ويقـدم الطالـب نسـخة مـن
الرسالة للحفظ بإدارة الدراسات العليا.
(ج) بعــد قبــول الرســالة مــن لجنــة الحكــم وعمــل التعــديالت الالزمــة بنــاء علــي آراء لجنــة
المناقشة يقدم الطالب أربع نسخ مـن الرسـالة معتمـدة مـن لجنـة الحكـم ث وبهـا الملخـص
 Summaryوالمستخلص  Abstractباللغتين العربية واإلنجليزية.
(د ) يقدم الطالب ( ) Discبالرسالة كاملة بالشكل النهائي المعتمد من لجنة الحكم علي
الرسالة يحفظ بمكتبة الكلية.
مادة (  ) 33لجنة الحكم علي الرسالة:

 -4يشــكل مجلــس الكليــة لجنــة الحكــم علــي الرســالة بنــاء علــي اقت ـراح مــن مجلــس
القســـم مكـــون مـــن ثالثـــة أعضـــاء ث أحـــدهم المشـــرف الرئيســـي علـــي الرســـالة
والعضوان اآلخـران مـن بـين األسـاتذة واألسـاتذة المسـاعدين بالجامعـات فـي ذات
التخصصث ويكون رئيس اللجنة أقدم األسـاتذة ث ويجـوز أن يشـترك عضـو آخـر
مــن لجنــة اإلش ـراف فــي لجنــة الحكــم علــي الرســالة علــي أن يكــون لهمــا صــوتا
واحدا.
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 -2يجــوز أن يكــون أحــد العضــوين أســتاذ مــن داخــل القســم المخــتص أو مــن خــارج
الجامعة ممن في مستواد من أعضاء هيئات البحوث.
 -3يشــترط أن يكــون أحــد األعضــاء علــي األقــل مــن خــارج الكليــة بالنســبة لرســائل
الماجستيرث ومن خارج الجامعة بالنسبة لرسائل الدكتوراة.

 -1تكون مدة صالحية تشكيل اللجنة ستة شهور ينـاقش خاللهـا ث ويحـق للمشـرف
طلــب تجديــد صــالحيتها لظــروف قهريــة لمــرة واحــدة بشــرط عــدم تجــاوز الفتــرة
القانونيــة للدراســة ث واذا تجــاوز الطالــب الفتــرة القانونيــة للدراســة تعــرض حالتــه
علي مجلس الكلية بـاقتراح مـن مجلـس القسـم المخـتص التخـاذ القـرار المناسـب
بشأنه.

مادة ( -) 31مناقشة الرسالة:
يراعــي أن تــتم مناقشــة الرســائل عالنيــةث ويقــدم كــل عضــو مــن أعضــاء لجنــة الحكــم
منفــردا تقري ـ ار علميــا عــن الرســالةث وتقــدم اللجنــة تقري ـ ار علميــا مفصــال عــن الرســالة
ونتيجــة المناقشــة علــي أن يقــوم كــل ممــتحن علــي حــدة بتقيــيم الرســالة والمســتوي
العلمـي للطالـب ث ويلـزم إجمـاع اآلراء علـي نجـاح الطالـب ث ثـم تعـرض النتيجـة علـي
مجلس القسم المختص تمهيدا لعرضها علي مجلس الكلية.

مادة ( ) 35إيقاف القيد:

لمجلس الكلية أن يوافق علي وقـف قيـد الطالـب لمـدة سـنة دراسـية أو أكثـر إذا تقـدم
بعــذر مقبــول يمنعــه مــن مواصــلة دراســتهث وتســقط مــدة اإلبقــاء مــن المــدة المحــددة
للدراسة .علي أن يتقدم الطالب بطلب إيقاف قيدد في مـدة ال تزيـد عـن ثالثـة شـهور
من بدء العذرث األعذار المقبولة كالتالي:

 -4التجنيد.

 -2مرافقة الزوج أو الزوجة.
 -3المرض الطويل.
 -1رعاية الطفل عقب الوضع.
 -5السفر للخارج في منحه تدريبية أو علمية.
مادة (  – )36شطب القيد:

يشطب قيد طالب الدراسات العليا في أحد الحاالت اآلتية:

51

 -4إذا لم يحافظ علي مستوي التقـدير المطلـوب فـي امتحـان المقـررات الدراسـية فـي
فصليين دراسيين متتاليين.
 -2إذا رسب في االمتحان ألتأهيلي لدرجة دكتور الفلسفة مرتين.
 -3إذا كان تقدير المشرف غير مرض خالل مدة القيد.

 -1إذا انقضــت المــدة المقــررة ولــم يقــدم رســالتهث إال إذا رأي مجلــس الكليــة اإلبقــاء
علي التسجيل لمدة أخري يحددها بناءاو علي تقرير المشرف .

 -5انقضــاء الفتــرة المقــررة ولــم يتقــدم الطالــب بالرســالة ث إال إذا رأي مجلــس الكليــة
ـاء علــي تقريــر المشــرف الرئيســي
اإلبقــاء علــي التســجيل لفتــرة زمنيــة يحــددها بنـ و
للرسالة وموافقة مجلس القسم المختص.

 -6عــــدم ســــداد الرســــوم المعتمــــدة طبقــــاو للقواعــــد المنظمــــةث باســــتثناء المعيــــدين
والمدرسين المساعدين.

مادة ( - :) 37ما لم يرد في شأنه نص خاص بهذد الالئحـة تطبـق القواعـد الـواردة
بقانون تنظيم الجامعات والئحتـه التنفيذيـة المعدلـة لـه والقـوانين األخـر ذلـت الصـلة
والمعتمدة من الدولة.
مــادة ( – ) 38تطبــق هــذد الالئحــة علــي الطــالب الــذين يتقــدمون للقيــد بالدراســات
العليا من تاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد هذد الالئحة.

مــادة (  – ) 39تبــين الجــداول المرفقــة مقــررات الدراســة العليــا لــدرجتي الماجســتير
ودكتور الفلسفة موزعة علي التخصصات المختلفة وعدد السـاعات النظريـة والعلميـة
وعدد الوحدات المخصصة لكل مقرر.
ثالثاو :دبلومات الدراسة العليا في العلوم الزراعية

وهـــي دراســـات تتنـــاول مقـــررات ذات طبيعـــة تطبيقيـــة ث حيـــث تعتبـــر عمليـــة علميـــة

للخــرجين مــن كليــات الزراعــة فــي المجــاالت المختلفــة التــي يعملــون بهــا ث والدراســة
للدبلومات مستقلة بذاتها وال تأهل الطالب للتسجيل لدرجتي الماجسـتير  .وتكـون فـي
أحد التخصصات التالية:
 -4استصالح األراضي

 -2المحاصيل السكرية

 -3تربية نحل العسل

 -1تكنولوجيا األلبان

 -5إدارة المشروعات الصغيرة

 -6إنتاج المحاصيل الحقلية
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 -7الحشرات االقتصادية

 -8الزراعة العضوية والحيوية

 -9التسميد الحيوي

 -41التصنيع الغذائي

 -44تربية دودة الحرير

 -42البوتكنولوجيا الزراعية

 -45اإلنتاج الحيواني

 -46إنتاج وتربية الدواجن

 -47الهندسة الو راثية

 -48كيمياء المبيدات

 -49إنتاج الفاكهة

 -21إنتاج زهور القطف

 -24اإلرشاد الزراعي والمجتمع الريفي

 -22أمراض النبات

 -43الزراعات المحمية

 -41النباتات الطبية والعطرية

مادة ( -) 11يشترط في قيد الطالب ألي من دبلومات الدراسة العليا:
 -4أن يكـــون حاصـــال علـــي درجـــة البكـــالوريوس فـــي العلـــوم الزراعيـــة مـــن احـــدي
الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة لهـا مـن معهـد علمـي أخـر معتـرف بـه
من الجامعة.

 -2أن يشــفع طلبــه بموافقــة جهــة العمــل علــي الدراســة وذلــك للعــاملين بالحكومــة
وقطاعي األعمال العام والخاص.
مادة ( – ) 14مدة الدراسة :
 -4مــدة الدراســة لنيــل أي مــن دبلومــات الدراســة العليــا للمتقــدمين للدراســة والــذين
يقبلهم مجلس القسم فصليين دراسيين .

 -2ويكون االمتحان تحريريا أو تحريريا وعمليا في كل مقرر وفقا لما يقـررد مجلـس
الكلية ويعقد االمتحان التحريري النهائي للمقرر في نهاية الفصـل الدراسـي الـذي
ينتهــي تــدريس المقــرر فيــه  .وفــي حالــة رســوب الطالــب فــي واحــد أو أكثــر مــن
المقررات يتم امتحانـه فـي هـذد المقـررات فـي العـام الدراسـي التـالي ث وفـي حالـه
رسوبه مرة ثانية يشطب قيدد للدراسة بهذا الدبلوم.
 -3يقــوم الطالــب المقيــد بــأي مــن دبلومــات الدراســات العليــا بالكليــة بدراســة مقــررات
بواقــع  31ســاعة معتمــدة بنــاء علــي اقت ـراح مجلــس القســم المخــتص وموافقــة
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مجلــس الكليــة (  21ســاعة مقــررات إجباريــة  6 +ســاعات مقــررات اختياريــة )
التي يحددها مجلس القسم المختص لكل دبلوم وموافقة مجلس الكلية.
مــادة ( -) 12تبــين الجــداول المرفقــة توزيــع المقــررات الدراســية لــدبلومات الدراســة
العليــا موزعــة علــي الفصــول الدراســية وعــدد الســاعات النظريــة والعمليــة والـوا حــدات

المخصصة لكل مقرر.
ويقر مجلس الكلية بعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصـة الموضـوعات التـي تـدرس
في كل مقرر.

 -4نظام المصروفات بالدراسات العليا بكلية
التربية بسوهاج

 الدبلومات  351جنيه فقط ثالثمائة وخمسون جنيها ال غير. الماجستير من الخارج  711جنيه فقط سبعمائة جنيه ال غير. الدكتوراد من الخارج  4111جنيه فقط ألف جنيها ال غير. ويعفي المعيدون والمدرسون المساعدون من المصروفات. -2الشهادات التيي تمنحهيا كليية التربيية جامعية
سوهاج من الدراسات العليا:

 شهادة الدبلوم الخاصة في التربية. شهادة الدبلوم العامة في التربية ( نظام العامين ) شهادة الدبلوم العام في التربية ( نظام العام الواحد ) شهادة الدبلوم المهنية ( شعبة التربية الخاصة ) شهادة الدبلوم المهنية ( شعبة تكنولوجيا التعليم ) -درجة الماجستير في التربية  :بقسم أصول التربية

 درجة الماجستير في التربية  :بقسم المناهج وطرق التدريس درجة الماجستير في التربية  :بقسم علم النفس التربوي درجة الماجستير في التربية  :بقسم الصحة النفسية -درجة الماجستير في التربية  :بقسم التربية المقارنة
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 درجة الماجستير في التربية  :بقسم أصول التربية درجة الماجستير في التربية  :بقسم المناهج وطرق التدريس درجة الماجستير في التربية  :بقسم علم النفس التربوي درجة الماجستير في التربية  :بقسم الصحة النفسية درجة الماجستير في التربية  :بقسم التربية المقارنة -3المعا مل ال تي يدرس ب ها طالب الدرا سات العل يا
بالكلية:

 تم الحصول عليها من إدارة المعمل بالكلية -معمل علم النفس " تجارب"

دبلوم نظام العام الواحد

 -معمل علم نفس " اختبارات "

دبلوم نظام العام الواحد

 -معمل الوسائل التعليمية

دبلوم نظام العام الواحد

 -معمل علم النفس " تجارب "

دبلوم عامه نظام العامين أولي

 -معمل علم النفس " اختبارات "

دبلوم عامه نظام العامين أولي

 -معمل علم النفس " تجارب "

دبلومه عامه نظام العامين ثانية

 -معمل الوسائل التعليمية

دبلوم عامه نظام العامين أولي

 -معمل الوسائل التعليمية

دبلوم عامه نظام العامين ثانيه

 -معمل تكنولوجيا التعليم

دبلوم مهنية " شعبة تكنولوجيا تعليم

 -1عدد إصدارات المجلة التربوية بالكلية:

 -إعــداد إصـــدارات المجلــة التربويـــة بكليـــة التربيــة جامعـــة ســـوهاج  23عــدد فقـــط ثالثـــة

وعشرون عدداو.

 -أول نسخة صدرت من المجلة التربوية بكلية التربية جامعة سوهاج.

 -العدد األول في فبراير 4986م جامعة أسيوط " كلية التربية بسوهاج "

 -أخر عدد صدر من المجلة التربوية بكلية التربية العدد "  " 23في يناير 2117م.
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بيان بأعداد الرسائل التي منحت من رسائل
الماجستير والدكتوراه
بكلية التربية بسوهاج من بدء إنشاء الكلية حتى
اآلن

أوال  :المدة من  4975حتى  4978م
ماجستير

دكتوراد

13

8

ثانيا  :المدة من  4988حني 4995م
ماجستير

دكتوراد

48

29

ثالثا  :المدة من  4996حتي 2117م
دكتوراد

دكتوراد

71

61

الدرجات العلمية التي منحت في الفترة من 2112م حتى 2117م ماجستير ودكتوراد
ماجستير

دكتوراد

55

21

55
عدد الرسائل المقيدة والمسجلة من الماجستير والدكتوراد

دكتوراد

ماجستير
قيد

تسجيل

قيد

تسجيل

27

14

41

21

شروط االلتحاق بالدراسات العليا
أوال  :بالنسبة الدبلوم العامة في التربية:

يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم العامة في التربية-:
أ -أن يكـــون حاصـــال علـــي درجـــة الليســـانس أو البكـــالوريوس مـــن احـــدي
الجامعات بجمهورية مصر العربية أو علي درجة معادلة من معهد علمـي
آخر معترف به من الجامعة.

ب-

تشمل الدبلوم نظامين للدراسة  :نظام التفرا الكامل ومدة الدراسـة
سنة جامعيةث ونظام غير المتفرغين ث ومدة الدراسة به عامان دراسيان.

ج -أن يـنجح فيمـا تجريـه الكليـة مـن اختبـارات شخصـية شـفوية أو تحريريــة
للتحقق من حسن استعدادد لمهنة التعليم.

د -يجوز أن يقيد لنيل الدبلوم العامة في التربية ممن يعملون بمهنـة التعلـيم
أو أخصائيين اجتماعيين أو نفسيين بالمدارس.
ثانيا  :الدبلوم المهنية في التربية:

يشــترط فــي قيــد الطالــب لنيــل الــدبلوم المهنيــة فــي التربيــة أن يكــون حاصــل علــي
الــدبلوم العامــة فــي التربيــة أو علــي درجــة الليســانس فــي اآلداب والتربيــة أو علـي درجــة
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البكــالوريوس فــي العلــوم والتربيــة أو علــي درجــة الليســانس قــي اآلداب أو علــي درجــة
معادلة من معهد أخر معترف به من الجامعة.
 مــدة الدراســة لنيــل الــدبلوم المهنيــة ســنة جامعيــة واحــدة ويشــترط للقيــد بالــدبلومالمهنية أن ينجح الدارس فيما تجريه الكلية من اختبارات للقبول.

ثالثا  :الدبلوم الخاصة في التربية:

يشترط في قيد الطالب للدبلوم الخاصة في التربية أن يكون حاصال علي درجة الليسانس
في اآلداب والتربية أو درجة البكالوريوس في العلوم والتربية أو علـي الـدبلوم العامـة فـي
التربية أو الدبلوم المهنية من احدي الجامعات المصرية أو علي درجة معادلة مـن معهـد
علمي أخر معترف به من الجامعة وفي جميـع الحـاالت يجـب أال يقـل تقـديرد العـام عـن "
جيد ".
 مدة الدراسة لنيـل الـدبلوم الخاصـة فـي التربيـة سـنة جامعيـة واحـدة يسـبقها سـنةتكميليــة فــي حالــة حصــول الطالــب علــي الليســانس فــي اآلداب والتربيــة أو درجــة

البكالوريوس في العلوم والتربية أو ما يعادلها.
 يعقــد للـراغبين فــي االلتحــاق بالــدبلوم الخاصــة امتحــان قبــول تحريــري فــي احــدياللغات األجنبية ويحدد مجلس الكلية موعد هذا االمتحان ودرجة النجاح.
رابعا  :بالنسبة لدرجة الماجستير في التربية:

 -يشــترط فــي قيــد الطالــب لدرجــة الماجســتير فــي التربيــة أن يكــون حاص ـالو علــي

الدبلوم الخاصة في التربية مـن احـدي جامعـات جمهوريـة مصـر العربيـة أو علـي
درجة معادلة من معهد أخر معترف به من الجامعة وفي جميع الحـاالت يجـب أال

يقل تقـديرد العـام فـي الدرجـة الجامعيـة األولـي ( الليسـانس والبكـالوريوس ) وفـي
الدبلوم الخاصة عن جيد ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل .
خامسا  :بالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية:

 -يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتوراد الفلسفة في التربية أن يكون حاصالو علي درجـة

الماجستير في التربية في نفس التخصص من احدي جامعات جمهورية مصر العربية أو

علــي درجــة معادلــة لهــا مــن معهــد أخــر معتــرف بــه مــن الجامعــة ن وفــي جميــع الحــاالت
ينبغي أال يقل تقديرد العام عن جيد فـي كـل مـن الدرجـة الجامعيـة األولـي ( الليسـانس أو

البكـــالوريوس ) وفـــي الـــدبلوم الخاصـــة وفـــي الماجســـتير ث ويحـــدد مجلـــس الكليـــة نظـــم
ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل .

