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) فؤاد األول سابقاً(عندما أنشئت كفرع من جامعة القاهرة  ١٩٣٨يرجع تاريخ جامعة اإلسكندرية إلى سنة 
كلية اآلداب، وكلية الحقوق، ثم صدر بعد ذلك مرسوم ملكى فى : وكانت تضم فى البداية كليتين فقط هما

كلية : (األول باإلسكندرية تتكون من سبع كليات هى بإنشاء جامعة فاروق ١٩٤٢الثانى من أغسطس 
  ).كلية التجارة- كلية الزراعة- كلية الهندسة-كلية العلوم- كلية الطب- كلية الحقوق-اآلداب

" تشجيع البحوث العلمية، والعمل على رقى اآلداب والعلوم فى البالد"وتحددت رسالة الجامعة منذ إنشائها فى 
وقد تغير أسم الجامعة بعد عشر سنوات . األدب العربى أول رئيس للجامعةوكان الدكتور طه حسين عميد 

ومنذ ذلك الحين تعاظم . ، ليصبح أسمها جامعة اإلسكندرية١٩٥٢أى بعد قيام ثورة يوليو عام  ؛من إنشائها
دورها من خالل إنشاء كليات وتخصصات جديدة، فقد أنشئت بها كلية الصيدلة، وكلية التمريض، وكلية طب 

  .ألسنان، كلية التربية، كلية السياحة والفنادق، كلية الطب البيطرى بإدفيناا
ضمت الجامعة إليها كليات ومعاهد كانت تتبع جامعة حلوان باإلسكندرية، وهى كلية التربية  ١٩٨٩وفى سنة 

قة سابا باشا، كلية الزراعة بمنطوكلية الفنون الجميلة، والرياضية للبنين، وكلية التربية الرياضية للبنات، 
أما آخر الكليات . كما ضمت لها كلية التربية النوعية وكلية رياض األطفال وكانتا تتبعان وزارة التعليم العالى

، وبذلك ٢٠١٢أنشئت سنة  المستحدثة بالجامعة فهى كلية الدراسات اإلقتصادية والعلوم السياسية والتى
معاهد  ةكلية جامعية، إضافة إلى ثالث ٢٠ية حيث تضم أصبحت جامعة اإلسكندرية من أكبر الجامعات المصر

) ١٩٧١أنشئ سنة (ومعهد البحوث الطبية ) ١٩٦٣أنشئ سنة (للدراسات العليا، وهى معهد الصحة العامة 
، وذلك كله بغرض التوسع فى الدراسات العليا )١٩٧٢ سنة أنشئ(ومعهد الدراسات العليا والبحوث 

  .وم البحته والتطبيقية والتجريبية وغيرهاوالبحوث والتدريب فى مجال العل
من طالب وطالبة  ٢٢,٠٠٠ )٢٠١٨- ٢٠١٧(فى العام الدراسى الدراسات العليا وقد بلغ عدد طالب 

ضو هيئة تدريس ع ٩٧٧١بالتدريس لهم واإلشراف عليهم ويقوم  ،الوافدين الطالب من ٥٥٠٠والمصريين 
درجة  ٢٣٣٠عدد ) ٢٠١٨- ٢٠١٧(فى العام الدراسىمعة منحت الجا كما. ومساعدوهم من الهيئة المعاونة

  .  دكتوراه درجة  ٩٠٠ عددو، ماجستير 
وقد تحملت جامعة اإلسكندرية خالل العقدين السابع والثامن من القرن العشرين مسئولية توسيع دائرة 

م، وكلية التربية فى إنتشار التعليم الجامعى فى المحافظات القريبة منها؛ فقد أنشات كلية الطب، وكلية العلو
مدينة طنطا والتى أصبحت نواة لجامعة طنطا بعد ذلك، كما أنشأت كلية للزراعة فى كفر الشيخ، وأنشات 
كليات لآلداب، والتجارة والتربية والزراعة والطب البيطرى فى دمنهور، وكانت فرعاً لجامعة اإلسكندرية ما 

  .ورلبث أن تحول إلى جامعة مستقلة بإسم جامعة دمنه
فى الساحل الشمالى حيث أنشأت كليات للتربية وللسياحة واآلثار  - غرباً–وقد امتد تأثير جامعة اإلسكندرية 

تابعاً للجامعة ويرأسه نائب  اً، وأصبحت هذه الكليات فرعمرسى مطروح واللغات والتربية الرياضية فى
  .لرئيس الجامعة فى هذه المنطقة النائية فى الصحراء الغربية لمصر

أما خارج مصر، فقد أسهمت جامعة اإلسكندرية بدور كبير فى نشر التعليم فى الوطن العربى من خالل 
، فقد ساندت مصر فكرة إنشاء الجامعة ١٩٦٠دورها التاريخى البارز فى إنشاء جامعة بيروت العربية سنة 
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ط أكاديمى علمى حدده النظام إقتصادياً، وتبنتها جامعة اإلسكندرية أكاديمياً، حيث حدد تلك العالقة ربا
األساسى لجامعة بيروت العربية على نحو ال يمس االستقالل الكامل لها فى شئونها العلمية واإلدارية 
والمالية، وفى سبيل ذلك كانت جامعة اإلسكندرية تمنح الدرجات العلمية لخريجى جامعة بيروت العربية، 

ح الداخلية بكلياتها، واستمرت تلك العالقة على امتداد نحو وتزودها بأعضاء هيئة التدريس، وتعتمد اللوائ
اآلن على تزويدها باألساتذه المتخصصين المعارين والمنتدبين بعد أن  نصف قرن، وأصبحت مقتصرة

  .تكاملت لجامعة بيروت العربية المقومات الجامعية فى التخصصات المختلفة
  

بدولة  - ت فرعاً لها فى مدينة تونجأا كذلك حيث أنشوقد واصلت جامعة اإلسكندرية رسالتها فى أفريقي
وفرعاً . كليات هى الزراعة، والطب البيطرى، والتربية، والتمريض أربعمن  -حالياً- جنوب السودان يتكون

آخر فى مدينة أنجامينا بدولة تشاد، يضم فى الوقت الحاضر كليتين فقط هما كلية الطب البيطرى، وكلية 
اإلسكندرية فى استراتيجيتها التوسع فى كليات هذين الفرعين والتعاون مع دول  وتضع جامعة .الزراعة

لرسالتها وعطائها الدائم فى خدمة العلم  اًأخرى فى المجال األكاديمى، والتعليمى، وذلك كله تحقيق
  .واإلنسانية
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ة ــ متم علميــة مؤسســة ة ســكندر جامعــة تصـبح وتبــادلأن إنتــاج ــ ع قــادرة العلمــي البحــث مجــاالت مختلـف ــ

لإلقتصــاد القـومي التوجــھ ظـل ـ طموحاتــة ومقابلـة املجتمــع يـة رفا مسـتوى ورفــع العلـوم لتقــدم الالزمـة املعرفـة

املعرفة ع  .املب

 

 
 

ا وقضــايا مشــكالت مــع للتعامــل ن ل املــؤ ين ــ املتم ن البــاحث مــن أجيــال ذاتتــوف بحــوث إنتــاج خــالل مــن ملجتمــع

املعرفـة مجـاالت ـ ور ر تطـو ـ م سـا مبتكرة ار أف وتقديم ملشكالتھ املث لول ا لتقديم العم بالواقع عالقة

  .املختلفة

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦   

  



  
  

 
  

 ٧  

 
  

ة سكندر بجامعة س التدر يئة أعضاء ي لزمال أقدم أن ي سعد

ال الدراسات العلياوطالب ا د ومعا امعة ا ليات ب الدراسات(عليا دليل

والبحوث القطاع–) العليا ذا عن امعة ا تصدره امل مت دليل أول و و

ن ب لس اضر ا الوقت امعة ا ا بع ت ال التوثيق سياسة إطار وذلك

حاضراً ة دار و الرسمية امعة ا ذاكرة ع فاظ ا ما أول ن سي رئ

تردومست أسئلة من يدور ما ل ل ودقيقة ة وا إجابات تقديم ما وثان ، قبالً

والبحوث العليا الدراسات قطاع مع ن املتعامل ان هللا. أذ إرادة شاءت وقد

وذلك امعة ل املا يل اليو إطار امعة ا ا أصدر أخري وأدلة لوثائق إستكماالً الدليل ذا ي يأ أن

بمرور  سنةإحتفاالً ا شا إ ع سنة ن وسبع   .١٩٤٢خمس

امعات ا ن ب ة متم مرتبة إ وصلت قد ة سكندر جامعة بأن القول املبالغة قبيل من س وفق-ول

العاملية يفات ن–التص والعامل امعة ا وأساتذة ، والنواب ن السابق امعة ا رؤساء ود ج وفضل هللا بفضل

م ل م أس ، ا الدليلف ذا إصدار ي أ و ، جميعاً ا نفتخر ال املرتبة ذه إ الوصول معلوم بقدر م

جيل إ جيل من عضاً ا عض يكمل ال ود ا ذه ل ا–نتاجاً ودور امعة با رتقاء إستمرار أمالً

العليا الدراسات مجال بل فقط ام ا التعليم مجال س ل جتماعيةاملتعاظم و التطبيقية والبحوث

كذلك سانية   .و

وإصداره الدليل ذا إعداد م أس من ل ب والتقدير الشكر آيات بأخلص أتوجھ أن أود املناسبة ذه و

الدكتور  ستاذ م رأس وع يوسف/، يم إبرا والذي–مختار والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب

حم تصدرهتج الذي الدليل ذا وإعداد والبحوث العليا الدراسات منظومة ر تطو البداية منذ اسھ

مرة ألول امعة   .ا

بالسداد–وختاماً ودنا ج لل ي وأن ن امعي وا امعة ا خ مافيھ إ جميعاً يوفقنا أن هللا ندعو

النص عم و املو عم إنھ ،   .والتوفيق

 

ا س امعةرئ

      

الكردي.د.أ   عصام
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رسالة              وفق العلمي والبحث العا بالتعليم البداية منذ ة سكندر جامعة إرتبطت

سنة ا شا إ قانون وردت ال امعة تتمثل١٩٤٢ا بالتعليم" :وال يتعلق ما ل

البحوث يع ا عل فإن ، العموم وجھ وع ، ا ل عة التا ليات ال بھ تقوم الذي العا

والعمل البالدالعلمية والعلوم داب ر تطورت" ع املنوال ذا ع اً وس ،

، نية وامل التخصصية الدبلومات منح وتمثلت امعة ا تطور مع العليا الدراسات

امعة با العليا د واملعا ليات ال تخصصات والدكتوراه املاجست   .ودرج

امل ا دور املجال ذا امعة ا شاط حوثوواكب و دراسات بإستحداث تعاظم

ألبناء س ل العلمي البحث ة مس شيط لت الدؤوب العمل وإستمرار ، سانية و والوطن العلم لفائدة جديدة

امعة ا ليات رحاب و واملعرفة للعلم طلباً وخارجھ ي العر الوطن أنحاء من للوافدين بل فقط مصر

التخصصات مختلف العليا ا د وإجتماعيةومعا سانية إ أم انت تطبيقية   .اديمية

منصب شغلوا أجالء أساتذة إدارتھ ع عاقب ة سكندر بجامعة والبحوث العليا الدراسات قطاع شاء إ ومنذ

م إ وصل ح بھ رتقاء و القطاع ر تطو مرموق بدور م م ل م وأس ، القطاع ذا ل امعة ا س رئ متمنائب ستوي

ا شا إ منذ امعة ا ا منح ال والدكتوراه للماجست العلمية الدرجات عدد جلياً ذلك وتمثل ، و وتز امعة ا بھ تفتخر

سم د امعة ل املا يل اليو بمناسبة صدر فيما خص وع عديدة مناسبات عديدة مطبوعات من أصدرتھ وما

ا٢٠١٧ قصة ي يح إمتدادوالذي ع ا قطاعا وتطور   .عاما٧٥ًامعة

والبحوث العليا الدراسات قطاع آثر فقد والتوثيق التدقيق الية ا امعة ا لسياسة وإستمراراً

ة(إصدار سكندر بجامعة العليا الدراسات تحكم) دليل ال الصادرة والقرارات والقواعد ن القوان ل اً حاو

يكونالعمل ي ل لھ وذلك وشروطھ وقواعده يل ال ذا وآليات الرسائل يل وخطوات القطاع ذا

البحثية طة ا ح مق تكتب كيف و حاسم سؤال عن ومجيباً العليا الدراسات لطالب ودليالً ادياً العمل ذا

جامعة  من الدكتوراه أو املاجست درجة ع ا تحصل رسالة أو نظامللرسالة وفق لھ وذلك ؟ ة سكندر

ا باكمل العليا للدراسات وأساساً اً من أصبح الذي املعتمدة   .الساعات

، امعة با والبحوث العليا الدراسات بقطاع لإلرتقاء جميعاً إليھ نصبوا ما الدليل ذا يحقق أن مل حدونا و

وال الطالب م أسئلة أية عن جابات الدليلوإيجاد ذا يكون أن وأمالً ، آن ن ھ–باحث يحو بھ–وما يحتذي نموذجاً

والدكتوراه املاجست رسائل آن–إنجاز والعاملية العلمية والقواعد سس مع   .تمشياً

الدكتور  لألستاذ والتقدير الشكر آيات بأخلص أتوجھ أن َ ع لزاماً أجد املناسبة ذه رئ/و الكردي سعصام

ل عن وإجابة رسمياً الً ليكون إلنجازه اً قو دافعاً الدليل ذا إلصدار حماسھ ان الذي ة سكندر جامعة

العليا ا د ومعا امعة ا ليات م عل ن واملشرف ن الباحث   .ساؤالت

بالصور  الدليل ذا وإصدار إعداد م أس من ل الشكروالتقديرل آيات بأسمي أتوجھ ،كما ة سكندر امعة الالئقة   ة

إصداره: وختاماً من املرجو دف ال الدليل ذا يحقق أن امعة-أرجو ا خ مافيھ إ جميعاً يوفقنا أن وجل عز املو داعياً

ف الشر النبوي ديث ا نا أعي نصب ن واضع ن امعي يتقنھ(وا أن عمالً أحدكم عمل إذا يحب هللا   ).إن

وراء من واملستعانوهللا املوفق و و   القصد

يوسف .د.أ يم إبرا   مختار

  

والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ   نائب
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ــات املـحـتـو رس   ف

رس الف   الصفحات  موضوعات

ــــة ـــ ــ ـــ ـــدمـــ ـــ ــ ـــ ـــقـ ـــ ـــ   مـــ

زء   :ول ا

العا العلياالقواعد للدراسات املوحدة للالئحة املعتمدة مة الساعات   ٢٠١٨بنظام

 ول ساسية: الباب   ١٧  القواعد

 ي الثا العليا: الباب الدراسات   ٢١  برامج

 الثالث العامة: الباب العلياالقواعد الدراسات   ٢٢  دبلوم

 ع الرا املاجست: الباب درجة ع صول ل العامة   ٢٢  القواعد

 امس ا ع: الباب صول ل العامة   ٢٦  الفلسفةاهدكتور درجةالقواعد

 السادس املستمر: الباب التبادلية-التعليم امج عد–ال عن   ٢٩  التعليم

زء يا   :الثا

و ن املنظمةالقوان بالقرارات والبحوثللعمل العليا الدراسات   قطاع

ا  :أوالً  ا تنظيم قانون   ٣٣  ١٩٧٢لسنة٤٩معاتمواد

ة :ثانياً  الوزار   ٣٨ القرارات

امعات :ثالثاً  ل ع املجلس   ٤٠ قرارات

عاً  ة  :را سكندر جامعة مجلس   ٤١  قرارات

  ٨٦ قرارات مجلس الدراسات العلیا والبحوث بجامعة اإلسكندریة :خامسًا

  

وآليات العلياونماذجإجراءات بالدراسات   العمل

 العلياإج بالدراسات العمل وآليات   ٩٧  راءات

و   :املرحلة
والوافدين ن املصر دد ا للطالب العليا بالدراسات يل ال

ن( مصر   )غ
٩٧  

املرحلة

  :الثانية

الطالب ميع الدراسية املقررات ن يل والوافدينملصر

ن( املصر   )غ
١٠١  

املرحلة

  :الثالثة
ا طة ا شرافيل نة شكيل و   ١٠٢  )دكتوراه/ ماجست(لبحثية

املرحلة

عة   :الرا

البحثية النقطة غي أو شراف نة أو البحثية طة ا عنوان عديل

نامج)  دكتوراه/ماجست( بال الطالب يل شطب أو إلغاء   أو
١٠٣  

 املرحلة

امسة   :ا
الدكتوراه لدرجة الشامل   ١٠٦  متحان

املرحلة

  :السادسة
ة الدور ر و و التقار يل ال إلغاء الدراسةالإنذارات من   ١٠٦  شطب
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املرحلة

عة   :السا
ماجست الرسالة ع واملناقشة كم ا نة   ١٠٨  دكتوراه/شكيل

املرحلة

  :الثامنة
الدبلومات ادات ش   ١١٠  منح

املرحلة

  :التاسعة
والدكتوراه املاجست درجات   ١١١  منح

ع   تا

زء    :الثالثا

 العمل وآليات بإجراءات اصة ا العلياالنماذج  بالدراسات

وافدين٧+ نموذج٣٨(   )نموذج

املعتمدة  ١ –ع.د الساعات بنظام العليا بالدراسات يل ال   ١١٤  طلب

  أ٢ –ع.د
   

ن املقبول الطالب حصر   ١١٥  إستمارة

  ١١٦  ب٢ –ع.د

نموذج

  أ-١وافدين

  

  

يلطل لل الوافد للطالب املبدأ حيث من موافقة   ب

١١٧  

موذجن

  ب-١وافدين
١١٨  

موذجن

  ٢-١وافدين
١١٩  

نموذج

  ٣وافدين

وافد طالب لقبول املبدأ حيث من   املوافقة
١٢٠  

نموذج

  ٤وافدين

الوافد للطالب التقديم   إثبات
١٢١  

نموذج

  ٥وافدين

معلومات   إستمارة
١٢٢  

نموذج

  ٦نوافدي

العليا بالدراسات لإللتحاق بيانات   إستمارة
١٢٣  

نموذج

  ٧وافدين

منية املوافقة   إقرار
١٢٤  

مقرر /حذف/يل  ٣ –ع.د   ١٢٥  إضافة

مقرر   ٤ –ع.د من اب   ١٢٦  إ

مستمع  ٥ –ع.د كطالب مقررات   ١٢٧  يل

تكميلية  ٦ –ع.د مقررات   ١٢٨  يل

ب  ٧ –ع.د مقررات املستمريل التعليم   ١٢٩  نامج



  
  

 
  

 ١٣  

الدرا  ٨ –ع.د الطالب   ١٣٠  ل

نقاش  ٩ –ع.د حلقة حضور   ١٣١  )سيمنار(إستمارة

للرسالة  ١٠ –ع.د البحثية طة ا   ١٣٢  يل

شراف  أ١١ –ع.د نة شكيل و البحثية طة ا ح   ١٣٣  مق

  ١٣٥               Suggested Proposal  ب١١ –ع.د

البحثية  ١٢ –ع.د طة ا عنوان   ١٣٧  عديل

شراف  ١٣ –ع.د نة   ١٣٨  عديل

ري  ١٤ –ع.د و ا التعديل حالة البحثية النقطة يل إلغاء

جديدة بحثية نقطة يل   و
١٣٩  

ع   تا

زء     :الثالثا

نامج  ١٥ –ع.د ال من الطالب يل   ١٤١  إلغاء

الطا  ١٦ –ع.د يل نامجشطب ال من   ١٤٢  لب

للدكتوراه  ١٧ –ع.د الشامل متحان نة   ١٤٣  شكيل

للدكتوراه  ١٨ –ع.د الشامل متحان نة يجة   ١٤٤  ن

تم  ١٩ –ع.د ال املراحل عن للطالب ة الدور ر التقار عة متا نموذج

رسالة ا   )دكتوراه-ماجست(تنفيذ
١٤٥  

امل  ٢٠ –ع.د عن ردوري رسالةتقر ا تنفيذ تم ال   راحل

  )الدكتوراه-املاجست(
١٤٦  

يل  ٢١ –ع.د بإلغاء   ١٤٨  إنذار

كم  ٢٢ –ع.د ا نة ع للعرض الرسالة صالحية ر   ١٤٩  تقر

رسالة  ٢٣ –ع.د ع كم ا نة شكيل اح   ١٥٠  )دكتوراه-ماجست(إق

الفردي  ٢٤ –ع.د ر ك/التقر   ١٥٢  املش

 External Examiner Report on Dissertation for  ٢٥ –ع.د
Ph.D. Degree  

الدكتوراه لرسالة جن املحكم ر  تقر
١٥٤  

الرسالة  ٢٦ –ع.د ان وم بموعد   ١٥٦  إخطار

واملناقشة  ٢٧ –ع.د كم ا نة ل ما ا ر   ١٥٧  التقر

ا  ٢٨ –ع.د ق طر عن علمية درجة ملنح ما ا ر العلميالتقر شر   ١٥٩  ل

واملناقشة  ٢٩ –ع.د كم ا نة ل العل   ١٦١  القرار

بالرسالة  ٣٠ –ع.د ة املطلو بالتعديالت   ١٦٢  إقرار



 ١٤   

ية  ٣١ –ع.د املن العلمية الرسالة حصر   ١٦٣  إستمارة

  Collection of Data on Scientific Thesis  ٣٢ –ع.د
العلمية املادة جمع   ١٦٥ إستمارة

العليا  ٣٣ –ع.د الدراسات دبلوم ادة ش منح نية(مذكرة   ١٦٧  )التخصصية-امل

فصل  ٣٤ –ع.د العليا الدراسات دبلومة ادة ش بمنح امعة ا س رئ   ١٦٩  -- قرار

ادة  ٣٥ –ع.د ش إستخراج   ١٧٠  طلب

علمية  ٣٦ –ع.د درجة منح   ١٧١  )دكتوراه-ماجست(مذكرة

ام  ٣٧ –ع.د ا س رئ علميةقرار درجة بمنح   ١٧٣  )دكتوراه-ماجست(عة

العلمي  ٣٨ –ع.د شر ال ق طر عن علمية درجة منح   ١٧٤  )دكتوراه-ماجست(مذكرة

زء عا   :الرا
البحثية طة ا ح امق لكتابة املوحدة ومشروعوالشروط العلمية لرسائل

  الدبلومة

  :أوالً 

العملية  :أوالً د واملعا ليات وال يةلألقسام نجل   .باللغة

ية -١ نجل باللغة البحثية طة ا ح   مق
١٧٧  

القسم  .أ ملجلس البح ح باملق التقدم   ١٧٨  خطاب

ية .ب نجل باللغة البحثية طة ا ح مق والدكتوراهنموذج املاجست   ١٧٩لرسالة

حسيمنار لنموذج .ج مق البحثيةعرض طة يةا نجل   ١٨٧  باللغة

الدبلومة -٢ ومشروع العلمية الرسائل لكتابة املوحدة     الشروط

الكتابة  .أ قة   ١٩٤   طر

والتجليد  .ب   ١٩٥  الطباعة

العلمية  .ج للرسالة العام ل ي   ١٩٥  ال

الرسالة -٣ وأبواب   مكونات

٢٠٠  

 

 

 

 

 

  

 English Abstract 

 Chapter 1 : Introduction  

 Chapter 2 : Review of Literature  

 Chapter 3 : Materials and Methods 

 Chapter 4 : Results  

 Chapter 5 : Discussion 
Or 
 Chapter 4 : Results and Discussion 



  
  

 
  

 ١٥  

 Summary, Conclusion and Recommendations

٢٠٠   Chapter 5 (or 6 ): References  

 Appendices 

 يةالرسمستخلص العر باللغة   ٢٠١ الة

 يةصم العر باللغة   ٢٠٢  الرسالة

  

ونموذج  .٤ يةباللغةالصفحات والدكتوراه نجل املاجست   ٢٠٣  لرسالة

ونموذج  .٥ يةالصفحات العر والدكتوراهباللغة املاجست   ٢١٤  لرسالة

املا  .٦ رسائل أبواب لفواصل والدكتوراهنموذج   ٢٢١  جست

  ثانياً 

و : ثانياً  سانيةلياتألقسام يةباللغةالعلوم   .العر

ية العر باللغة البحثية طة ا ح   مق

القسم  .أ ملجلس البح ح باملق التقدم   ٢٣٠ خطاب

ية .ب العر باللغة البحثية طة ا ح مق   ٢٣٩ نموذج

البحثيةلنموذج .ج طة ا   ٢٣٩ سيمنار

العلميةالشروط -١ الرسائل لكتابة الدبلومةو املوحدة   ٢٤٢ مشروع

والتطبيقية-١ جتماعية و سانية العلوم لقطاع العلمية للرسالة العام ل ي   ٢٤٢ال

الرسالة-٢ إلخراج لية الش   ٢٥١  القواعد

الرسالة-٣ داخل املراجع   ٢٥٣  توثيق

املراجع -٤ قائمة املراجع   ٢٥٥  توثيق

ع -٥ ة لغو   ٢٦٦  امةقواعد

املراجع  -٦   ٢٦٩  قائمة
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 ١٧  

ساسية القواعد ول   الباب

  مادة

)١(  

ليات ال مجالس اح اق ع بناء التالية العلمية والدرجات ادات الش ة سكندر جامعة د/تمنح  : املعا

العليا -١ الدراسات لية(دبلومات ال ق طر عن د/تحدد  )املع

يكية -٢ لي الصيدلة   Pharm Dدكتور

املاجست -٣  .درجات

الدكتوراه -٤   .درجات

  مادة

)٢(  

الدراسة   :مواعيد

ف -١ ر ا وملدة: فصل تم س من الثالث ت الس متحانات١٥يبدأ شامل درا  .أسبوع

يع -٢ الر وملدة: فصل اير ف من ي الثا ت الس متحانات١٥يبدأ شامل درا  .أسبوع

الصيفف -٣ وملدة: صل يوليو من ول ت الس متحانات٨يبدأ شاملة دراسية   .أسابيع

  مادة

)٣(  

الدراسة   :نظام

عن د يز ال الساعات من عدد يع والر ف ر ا فص يل بال للطالب سمح معتمدة١٦ُ ساعة

فصل ل ال. ل الساعات من عدد الصيف فصل يل ال للطالب سمح عنكما د ساعات٦يز

الساعات .معتمدة ذه ضمن الرسالة يل ساعات سب تح   .وال

  مادة

)٤(  

املعتمدة   :الساعة

عادل و الواحد، الدرا الفصل مقرر ل وزن لتحديد قياس وحدة املعتمدة   :الساعة

سبوع -١ واحدة ة نظر دراسية  .ساعة

التدر  -٢ من ن ساعت أو ن تطبيقيت ن ساعت سبوعأو يكية لي أو املعملية  .بات

الدرا -٣ الفصل طوال سبوع امليدانية بات التدر من ساعات ع أر   .أو

  

  مادة

)٥(  

يل وال للقبول العامة   :الشروط

وس-١ الور الب درجة ع اصل ا الطالب من/ يقبل ا ف املع امعات ا إحدى من س سا الل

امعا ل ع برنامجاملجلس ل ب القبول شروط أستو إذا العليا الدراسات امج ب للدراسة   .ت

او٢ الطالب من ملجموعة انت أ سواء حدة ع علمى قسم ل ا يضع ال ختيار شروط الطالب ستو ان ـ

لية ال ومجلس املختص القسم مجلس موافقة ع يحصل وان ا بذا تدرس حالة ل د/ل   . املع

أن٣ العلياـ الدراسات إدارة ة املطلو والنماذج ندات املس الطالب   .ستو

الطالب٤ يقم لم وإذا الدراسية املقررات من مقرر أول يل خ تار من يبدأ الطالب يل خ تار ـ

لھ يل ال يل يلھ عد درا فصل أول مقررات يل   .ب

املناسبة٥ املقررات الطالب يختار سـ ورئ اديمي املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و

لية ال ووكيل القسم والبحوث/ مجلس العليا للدراسات د   .املع

لھ٦ الدراسية املقررات وحساب ضور با للطالب سمح ي ل أسا شرط يل ال  .ـ

ال٧ الرسوم سداد عد إال مقرر أي الً م الطالب عت ال املقررةـ املواعيد خالل  .دراسية

ف-٨ ر ا فص من ي الثا سبوع اية قبل املقررات يل إجراءات اء بإ يقوم ال الذي الطالب

املحاضرات حضور لھ يحق ال الصيفي الفصل من ول سبوع أو يع  .والر
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  مادة

)٦(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقرر  دراسة   :قواعد

لية١ ال مجلس يقرر الطالب/ ـ لعدد ى د د ا املختصة قسام مجالس رأى أخذ عد د املع

درا مقرر ل ب م بقبول املسموح الطالب عدد وكذلك برنامج أي لفتح ن   .املقبول

يحذفـ٢ أن للطالب بداية/ يحق من ي الثا سبوع اية قبل مقرر أي يعيضيف الر و ف ر ا بفص الدراسة

يل إستمارة ضافة أو ذف ا إجراءات يفاء إس عد وذلك الصيف فصل من ول سبوع اية ب أو

ستخدم او الدرا لھ حذفھ تم الذي املقرر ر يظ أن دون ، اديمي املرشد من ا وإعتماد املقررات

اكمى ال معدلھ   .حساب

أوـ٣ ف ر وا يع الر فص بداية من عشر ي الثا سبوع اية قبل الدرا املقرر من اب باال للطالب سمح

اديمي املرشد من واعتماده اب نموذج عبئة عد الصيفي الفصل من السادس أستاذسبوع خطر و

املقرراملادة ذا ساعات للطالب تحسب ال الة ا ذه و تقدير، للطالب رصد و الفص معدلھ ساب اح عند

ب الدراللمقرر Withdrawal (W)م   .لھ

حضرـ٤ إذا إال ي ا ال متحان بدخول للطالب سمح للمقرر % ٧٥ال سية التدر الساعات من قل فإذا. ع

غيابھ سبة يخ% ٢٥تجاوزت للمقرر سية التدر الساعات عدد مجموع متحانمن دخول من بحرمانھ الطالب طر

والثامن ع الرا سبوع عقب وذلك ا عل املتعارف القانونية بالطرق مرات ثالث إنذاره عد وذلك الفص ي ا ال

نذار عقب و الصيفي الفصل والسادس ع والرا ي الثا سبوع وعقب يع والر ف ر ا فص من عشر ي والثا

مج قرار ليةالثالث ال باً/لس م الدرا لھ لھ رصد و متحان دخول من الطالب بحرمان د املع

املقرر من اً إجبار اباً  FW (Forced Withdrawal(إ

مكتملـ٥ غ تقدير ع الطالب عضI (Incomplete(يحصل إتمام أو ملقرر ي ا ال متحان دخول عليھ عذر إذا

ق ألسباب ليةمتطلباتھ ال ومجلس العليا الدراسات نة ا وتقر القسم مجلس ا يقبل ة قد/ ر يكون أن طة شر د املع

وأدى املقرر٧٥حضر متطلبات من قل ع وجدت٪ ان العملية متحانات وادى ة دور وامتحانات فصلية اعمال من

التا الدرا الفصل بدء من ن أسبوع خالل متحان أداء إجباريوعليھ ب م تقدير ع حصل إال FW).(و
مكتمل غ تقدير ع الطالب حصول بناءً (I) وعند مكتمل غ تقدير عديل يتم يجة الن واعتماد متحان حضور عد و

الفص التقدير عدل و للطالب املقرر تقدير حسب و ى ا ال متحان يجة ن عليھ GPAع   .بناءً

تقديم عدم حال املقررو من اً اجبار باً م تقدير ع الطالب يحصل القسم مجلس يقبلھ عذراً الطالب

FW ًا إختيار ان اذا بديل مقرر دراسة للطالب حق و اساسياً ان اذا املقرر ذا إعادة   .   وعليھ

ا٦ ألداء استدعائھ عند يل ال عد الدراسية املقررات من اب باال للطالب سمح رصدـ و ة العسكر دمة

ة العسكر دمة ا ألداء ب م تقدير ذهMilitary Withdrawal (MW) لھ تحسب وال الدرا لھ

املقررات صالحية مدة ضمن ة   .الف

تقدير٧ ع الطالب ا ف يحصل ال املقررات دراسية(I, W, FW or MW)ـ كساعات لھ تحسب ال

ت للدرجاتوال اكمي ال املتوسط حساب   .دخل

املقرر - ٨ ذا تقديره ن تحس غرض فيھ النجاح لھ سبق مقرر أي يل ال إعادة للطالب   .يحق

الدرا٩ الطالب ل يرصد نStudent Transcript)(ـ ال املقررات ا عل اصل ا تقديراتھ جميع

حساب يدخل وال فقط ا للدرجاتف اكمي ال  Cumulative Grade Point Average)املتوسط

(CGPA))للمادة وفقاً وذلك املقرر لذات نجاح محاول أع ال) ٨(بند) ٦(إال الة ا تلك و الالئحة ذه من

ن املحاولت ن ات إال الدرا لھ   .يرصد
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)٦(  

 

 

 

 

  

  

خارجـ١٠ من دراسية مقررات يل ال للطالب ليةيجوز ال أو الدرا/ القسم برنامجھ ضمن امعة ا أو د املع

عن د يز ال بما أو ن دراسي ن مقرر ف%  ٢٥حدود املع البحثية املراكز أو امعات ا احدى من نامج ال ساعات من

م عد العلمي املشرف أو اديمي املرشد طلب ع بناءاً وذلك امعات ل ع املجلس من ليةا ال مجلس / وافقة

موافقة ع بناءً د اكمي املع ال التقدير نقاط متوسط حساب املقررات ذه وتدخل املختص القسم مجلس

  .(CGPA) للدرجات

من- ١١ أقل تقدير ع فيھ حصل إذا الدرجة ع صول ل ة املطلو الساعات ضمن املقرر للطالب يحسب Cال

املقرر  ذات إعادة عليھ جب اًو إختيار ان إذا بديل مقرر دراسة للطالب حق و أساسياً ان   .إذا

حالة١٢ العلمىـ القسم نامجتوصية ال من الطالب ليةشطب ال مجلس امعة/ وموافقة وا د يحقاملع ال

التخصص ذات و أخرى مرة نامج ال ذات يل ال يلھ إلغاء بطلب الطالب قام اذا ولكن ألسباب، لھ

نامج ال نفس يل ال اعادة لھ يحق ارادتھ عن   .خارجة

املقرر- ١٣ إجتيازه خ تار من أعوام ثالثة من أك عليھ ومر درسھ الذي املقرر للطالب يحسب يجة(ال الن وح) إعتماد

سنوات ست أو املاجست ع صول ا وقت ح سنوات خمس أو الدبلومة ع صول ا عوقت صول ا وقت ح

إجتياز كشرط املقررات تلك يجة ن سب وتح الصالحية ية من املقررات تلك دراسة إعادة الطالب ع تحتم و الدكتوراه

للدرجات اكمي ال التقدير متوسط حساب تدخل وال ا ف تقدير ع صول ا شرط دون ذهCGPAللدراسة وتذكر

الدرا الطالب ل مراملقررات تقدير ا أمام ذكر و ا صالحي اء إلن ا إعاد تم كمقررات

)Satisfactory=S(  
للدرجات١٤ اكمي ال املتوسط حساب   :ـ

املقرر  لتقدير النوعية النقاط للمقرر= أـ املعتمدة الساعات املقرر Xعدد الذى حسبنقاط التقدير

الطالب عليھ   .حصل

للدرجا اكمي ال املتوسط ـ دراGPAتب فصل ل ة(ل عشر أرقام ثالثة للمعادلة) ألقرب   :وفقاً

املقرر[                                                     تقدير املقرر] + [١نقاط تقدير   ] + ...........٢نقاط

   

الدرا الفصل الطالب ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع

للدرجات اكمي ال املتوسط إجما حساب يتم ـ للمعادلةCGPA ج وفقا ة عشر أرقام ثالث   :ألقرب

النوعيةمجموع                           الطالبالنقاط ا أكمل ال املقررات   ميع
  

الطالب                ا أكمل ال الدراسية املقررات ل ل املعتمدة الساعات   مجموع
Sum of quality points of all completed courses    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ   = CGPAــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Sum of the credit hours of all completed courses    

كمستمع١٥ درا مقرر ل أن للطالب يمكن حالة Audit (AU))ـ و متحان دخول دون

الطالب مستمع% ٧٥حضور تقدير للطالب يرصد أك أو للمقرر سية التدر الساعات وال )  (AUمن

لل لذلكتحسب معتمدة ساعات اى   .طالب

أوالً ١٦ السابق املتطلب يجتاز أن عليھ جب و سابق متطلب لھ ان إذا درا مقرر يل بال للطالب سمح ال   .ـ

الدراـ١٧ ل ال الطالب تقدير املاجستIn Progress (IP)يرصد رسالة بحث تقدمھ أثناء

يجة ن لھ وترصد الدكتوراه، الرسالةأو مجازةمناقشة مجازة Approved (AP)بتقدير غ  Not  أو

approved (NAP) للدرجات اكمى ال التقدير نقاط متوسط حساب تدخل   .CGPAوال

CGPA= 

 GPA   =     



 ٢٠   

  

  مادة

)٧(  

املقرر  تقييم   :قواعد

الدرجة% ٦٠يخصص-١ با خصص و ي ا ال لالمتحان الدرجة ة%) ٤٠(من الدور لالختبارات

املستمروا امعة. لتقييم ا د ومعا ليات التخصصات عض ع النص ذا تطبيق عذر حالة و

لية ال مجلس ع مر لوضع/عرض امعة ا ومجلس والبحوث العليا الدراسات ومجلس د املع

تخصص ل ب اصة ا   .القاعدة

كم٢ الدراسية للمقررات التقديرات و النقاط ساب اح نظام يكون يـ   :ا

  

ي كما معتمدة دراسية ساعة ل ل النقاط ساب  )٢(بند) ٧(مادة:                                                  اح

    النقاط  التقدير/املعدل Grade Mark/التقدير

  ممتاز
90 and more A 4.000 

اح
ج

ن
 

    
Su

cc
es

s
  

85 to < 90 A - 3.666 

جداً    جيد
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B  3.000 

  جيد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 to < 65 C 2.000 60  مقبول 

  ضعيف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
سو

ر
   

Fa
ilu

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

جداً   F 0.000 40 >  ضعيف

مقرر  من ب امل للطالب     --- Withdrawal   ------  W يرصد

مقرر من اً إجبار ب امل للطالب  Forcedيرصد

Withdrawal 
 ------ FW ---   

املقرر متطلبات يكمل لم الذي للطاب يرصد
Incomplete 

 ------ I  ---   

ة العسكر دمة ا ألداء ب امل للطالب يرصد
Military Withdrawal 

 ------ MW ---   

ل امل للطالب    --- Audit  ------ AU مستمعيرصد

ولم العلمية الرسالة لساعات ل امل للطالب يرصد

عد  In Progress   تكتمل
 ------ IP --- 

  

بنجاح العلمية الرسالة مناقشة عند للطالب    --- Approved  ------ APيرصد

العلمية الرسالة مناقشة ھ رسو عند للطالب يرصد
Not Approved 

 ------ NAP ---   

اء إلن دراستھ إعادة تم الذي للمقرر للطالب يرصد

صالحيتھ ة  Satisfactoryف
 ------  S  ------  

  

  



  
  

 
  

 ٢١  

  مادة

)٨(  

العليا الدراسات امج ل الدراسية   :الرسوم

من بقرار العليا الدراسات امج ل املعتمدة الساعة يل قيمة درا عام ل بداية تحدد

ع بناء امعة ا س امعةرئ ا مجلس   .موافقة

مادة

)٩(  

اديمي   :املرشد

نفس من س التدر يئة أعضاء من يكون أن فضل و اديميا أ مرشدا طالب ل ل القسم يحدد

اختيار وملساعدتھ دراستھ ة ف خالل رشاد و الن لتقديم وذلك أمكن، لما التخصص

و ساسية الدراسية ةاملقررات تخصصھالالزمختيار ملجال اديمي. ة املرشد رأي كون و

للمقررات الطالب دراسة اية ح وذلك للطالب إلزاميا س ول ا شار ة. اس حر للطالب جوز و

ممكناً  ذلك ان لما املشرف درج. اختيار لطالب العلمي باملشرف اديمي املرشد بدل س و

الرسالة يل عند والدكتوراه   .املاجست

  

  

  

  

مادة

)١٠(  

  

  

  

  

  

املعتدة الساعات ل   :تحو

لية-١ ال مجلس موافقة من/ عد عدد ل بتحو للطالب سمح القسم مجلس اح اق ع ناء و د املع

ع صول ا متطلبات ن ب من تكون أن ع أخرى جامعة ا درس أن لھ سبق املعتمدة الساعات

يقل ال بتقدير ا ف ن قد يكون وان شرط C عنالدرجة عادلھ ما   :أو

عن)  أ( املحولة الساعات مجموع د يز الدرجة،% ٣٠أال ع صول ل الالزمة الدراسية الساعات مجموع   من

أخرى ) ب علمية درجة أو ادة ش ع ا دراس بموجب وحصل لھ ت س اح قد تكون   أال

حسابال) ج أخرى جامعة من املحولة املعتمدة الساعات تلك للدرجاتتدخل اكمي ال  .CGPAاملتوسط

من-٢ عدد أي يحول أن ة سكندر ٌ بجامعة العليا الدراسات برامج أحد ل امل للطالب سمح

بتقدير ا ف ن ال املعتمدة جامعةC الساعات ا درس وأن سبق عادلھ ما أو قل ع

ل برنامج أو املستمر التعليم برنامج ة السكندر العليا الدراسات برامج من أي إ ستكمل م

حساب الساعات ذه وتدخل نامج ال متطلبات من املقررات ذه انت إذا ا لتحاق يرغب

للدرجات اكمي ال  CGPAاملتوسط

املقرر اجتيازه خ تار من أعوام ثالثة من أك مر قد يكون أال يجة(شرط الن حصولھ) إعتماد وح

أو املاجست درجة ع حصولھ وح املقرر اجتيازه خ تار من سنوات خمس أو الدبلومة ادة ش ع

الدكتوراه درجة ع حصولھ ح سنوات   .ست

  

ي الثا العليا: الباب الدراسات   برامج

مادة

)١١(  

 

مجلس اح اق ع بناء التالية العلمية والدرجات ادات الش ة سكندر جامعة ليةتمنح د/ ال :    املع

  

العليا-١  الدراسات لية(دبلومات ال ق طر عن د/تحدد ) .املع  

يكية-  ٢   لي الصيدلة الصيدلة(  Pharm Dدكتور  ).لية

املاجست-٣     .درجات

الدكتوراه -٤   .درجات
 

  



 ٢٢   

الثالث العليا: الباب الدراسات دبلومة ع صول ا   قواعد

  

مادة

)١٢(  

  

  

  

  

يل ال   :شروط

الواردة للشروط باإلضافة العليا الدراسات دبلومات من أي لنيل الطالب يل ي ما ط ش

 ):٥(املادة

وس-١ الور الب درجة ع حاصالً يكون امعات/ أن ا إحدى من س سا ا/ الل ف املع د املعا

امعات ل ع املجلس  .من

لية٢ ال ملجلس يجوز ع/ ـ اصل ا الطالب يل قبول القسم مجلس توصية ع بناءً د املع

وس الور الب الدراسية/ درجة املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد التخصص غ س سا الل

وس الور الب مستوي املختص القسم مجلس ا يحدد ال س/التكميلية سا ال. الل بحيث

التكمي املقررات عدد للمقرراتيتجاوز سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن لية

املقررات .ساسية ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر عن ا اد ز حالة و

الدبلومة مقررات يل ل نامج، كشرط ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب  .وال

  

  

  

  مادة

)١٣( 

 

 

 

 

  

الدراسية نامجالساعات   :لل

التا-١ ا بيا املعتمدة الساعات من عدد يدرس أن يجب الدبلومة ع الطالب يحصل ي  :ل

 ح١٨ ى اد كحد نية٢٤ساعة امل الدبلومة ع صول ل اق كحد معتمدة   .ساعة

 وح٢٤ ى أد كحد التخصصية٣٠ساعة الدبلومة ع صول ل أق كحد معتمدة   .ساعة

 معتمد٣٠ بيةساعة ال لية من بية ال العامة الدبلومة ع صول ل   .ة
  

الدبلومة ادة ش للدرجات اكمي ال واملعدل التقدير رصد لية. (و ل عدد/ تحدد د مع

نية امل الدبلومة ادة ش ع صول ل الالزمة املعتمدة   ).التخصصية/ الساعات

نية-٢ امل الدبلومة ادة ش ع اصل ا لدرجةالطالب دراستھ إلستكمال يل ال لھ يحق ال

فيجوز التخصصية الدبلومة ادة ش ع اصل ا الطالب أما ، التخصص اديمي املاجست

القسم مجلس موافقة عد وذلك التخصص ذات اديمي املاجست لدرجة دراستھ إستكمال لھ

لية ال مجلس وإعتماد الش/املختص يفاء وإس د للدرجةاملع يل بال اصة ا   .روط
 

ع الرا املاجست: الباب درجة ع صول ل العامة   القواعد

  

  

  

  

 

  مادة

)١٤(  

  

  

يل ال   :شروط

ماده الواردة للشروط باإلضافة املاجست لدرجة الطالب يل ي ما ط   ):٥(ش
  

ا١ الب درجة ع حاصالً يكون أن وسـ عام/ لور بتقدير التخصص فرع عادلھ ما أو س سا الل

للدرجات اكمى ال التقدير نقاط بمتوسط أو قل ع عنCGPAجيد إحدى) (2.333اليقل من

امعات امعات/ ا ل ع املجلس من التخصص فرع ا ف املع د   .املعا

لية- ٢ ال ملجلس اح/ يجوز اق ع بناء د عاملع اصل ا الطالب يل قبول املختص القسم مجلس

وس الور الب الدراسية/ درجة املقررات من عدداً بنجاح اجتيازه عد وذلك التخصص فرع غ س سا الل

وس الور الب مستوى ة/التكميلية ضرور القسم ا يرا ال الدبلومة أو س سا عدد. الل يتجاوز ال بحيث

التكميل عناملقررات ا اد ز حالة و ساسية للمقررات سابق متطلباً تكون أال شرط مقررات عة أر عن ية



  
  

 
  

 ٢٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)١٤(  

وال املاجست مقررات يل ل كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ   .تحسب

مقبول ٣ تقدير ع اصل ا الطالب ع وسـ الور املاجست/ الب لدرجة يل ال رغب و س سا الل

لية ال لالئحة بتقدير/ طبقاً الدراسة مجال تخصصية دبلومة ع صول ا إما د قل   2.333املع وع

لية بال تخصصية دبلومة وجود عدم الطالب/حالة ع د ليةاملع ال ا تحدد تكميلية مقررات داملع/ اجتياز

تراكمي متوسط بتقدير القسم مجلس اح إق ع عنCGPAبناءاً يقل املقررات 2.333ال حكم طبق و

املادة حكم الالئحة٢البند١٢التكميلية ذه   .من

من٤ بية ال اصة ا الدبلومة ع صول ا بية ال لية ب املاجست درجة يل ل ط ش ـ

بتق ة املصر امعات ا جيدإحدى املجلس) 2.333(دير من ا ل معادل وي تر ل مؤ ع أو قل ع

امعات ل   .ع

بتقدير- ٥ بنجاح الدراسية املقررات الطالب اجتياز عنCGPAعد يقل الطالب(  2.333ال ع وجب إال و

الدرجا تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض يل إعادة أو إضافية مقررات يل يتقدم-) تال

ح املق خطة يل ل بطلب الطالب يتقدم أن جوز و للرسالة البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب

املعتمدة الساعات من لعدد اجتيازه عد للرسالة بتقدير) املقررات(البح عن CGPA بنجاح يقل 2.333ال

لية بال الداخلية الالئحة تحدده ملا طبقاً د/وذلك   .املع

موضوع -٦ يل ب التقدم قبل للقسم سيمينار للرسالة البح ح املق خطة الطالب عرض

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة. الرسالة البح ح املق ع القسم مجلس موافقة حالة و

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال   .يتم

ي٧ جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع امعةـ ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً   .ة

للدرجات٨ تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات جميع الطالب نجاح عد عنCGPAـ يقل 2.333ال

ا عد يقوم سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

بال الرئ مجلساملشرف ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعاً الرسالة صالحية ر بتقر تقدم

الرسالة ع كم ا نة شكيل اح إلق  .القسم

تفصي ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

تق ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ وإتخاذشرح الة ا بدراسة العلمي القسم قوم و الصالحية ر ر

املناسب   .القرار

العلمية٩ م رسال مناقشة عد و الدرجة متطلبات يجتازون الذين للطالب املاجست درجة تمنح ـ

ادة ش للدرجات اكمي ال املعدل أو التقدير يرصد وال ، ن املحكم نة بواسطة ا وإجاز

ول الطالباملاجست تقديرات بيان الطالب ا اجتاز ال املقررات تقديرات ترصد  Studentsكن

Transcript   

  مادة

)١٥(  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب املاجست درجة ع الطالب يحصل ي أق٢٤ل بحد و ي أد كحد معتمدة ساعة

م٣٠ عدد إ باإلضافة دراسية مقررات معتمدة ال٨إ٦نساعة بحيث للرسالة معتمدة ساعات

عن الدرجة ع صول ل جمالية الساعات عدد عن٣٠تقل د تز ال و معتمدة٣٨ساعة . ساعة

لية( ل املاجست/ تحدد درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة الساعة عدد د   ).مع



 ٢٤   

  

  

  مادة

)١٦(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)١٦(  

شراف   :يئة

ليةيقر -١ ال ع/مجلس بناء املاجست لدرجة ل امل الطالب ع شراف نة شكيل د املع

املساعدين ساتذة أو ساتذة ن ب من البحثية القسم خطة ووفق القسم مجلس اح جوز. اق و

املشرف يكون أن ع أعضاء عة أر عن ن املشرف عدد د يز ال بحيث شراف اك ش ن للمدرس

امعة ا من طبقاً. الرئ املطروحة البحثية املوضوعات من عدد ن ب ختيار للطالب جوز و

تخصص ل ل املوضوعة   .للقواعد

لياً ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من س التدر يئة عضو ستعانة الضرورة عند جوز و

يكون أال ع املاجست رسائل ع أعضاءشراف اك إش يجوز وال سياً رئ أو منفرداً إشرافاً

اليجوز كما شراف ان عة الرا الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين س التدر يئة

ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة ببعض م ط تر الذين س التدر يئة أعضاء اك إش

  .شراف

الطالبـ٢ تنفيذ بموافقةحالة يجوز امعة ا خارج ة ج أي لياً أو جزئياً البحثية طتھ

لية ال ذوي/مجلس من أو الدكتوراه درجة حملة من ن املتخصص احد شراف ك ش أن د املع

البحث ا ف يجرى ال ة ا من التخصص مجال ة نة. ا د تز ال حوال جميع و

أعض عة أر عن امعةشراف ا من الرئ املشرف يكون أن وع   .اء

إ-٣ يقدم أجازة ع حصولھ أو امعة ا خارج ة ج إ الرسالة ع ن املشرف أحد إعارة حالة

ضوء و الرسالة إعداد الطالب إليھ وصل الذي املدي عن أجازتھ قبل راً تقر القسم مجلس

ينض أو محلھ يحل من املجلس ن ع شرافذلك إليھ القائم. م أو املعار املشرف إحتفاظ مع

سقط و منھ املقدم ر للتقر طبقاً عليھ أشرف الذي زء ا الرسالة نتائج شر بحقھ بأجازة

أجازتھ قبل ر التقر ذا يتقدم لم إذا شر ال   .حقھ

تقدمـ٤ مدى عن دوري ر تقر بتقديم الرسالة ع املشرفون م خيل تار من ر أش ستة ل الطالب

للرسالة البح ح املق خطة حالة. يل و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ التوقيع تم و

ر تقر بكتابة الطالب س خط ع املوافق غ املشرف يقوم شراف نة أعضاء آراء اختالف

الطال إستمرار ع اضھ إع ب س فيھ شرح منفرد العلميتفصي القسم قوم و يل ال ب

العليا الدراسات نة و القسم مجلس من ر التقار عتمد ثم املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة

لية لية/بال بال العليا الدراسات إدارة ق طر عن الطالب إخطار يتم و د نة/املع برأي د املع

الرسالة تقدمھ مدى عن ال(شراف يلاستمرار ال إلغاء أو الطالب إنذار أو حق) يل و

عليھ بناء مساره ب وتصو عديل ستطيع ح ر التقر من ضوئية ة ع يحصل أن   .للطالب

وذلك-٥ مرٍض غ أداءه بأن تفيد متصلة ة دور ر تقار ثالثة عنھ حررت إذا الطالب يل يل

توض يتم أن ع لھ إنذارات ثالثة توجيھ تفصيالًعد الطالب أداء عن الرضا عدم ب س يح

الدوري ر   .التقر

ع-٦ نة ال موافقة بمثابة ذلك فيعد للطالب الدوري ر التقر بتقديم شراف نة م تل لم إذا

مرضية قة بطر البح عملھ يؤدي الطالب وأن يلھ عديل.إستمرار ق ا امعة ا وملجلس

بناء شراف ليةنة ال مجلس اح إق ام/ع إل عدم حالة القسم مجلس رأي أخذ عد د املع

الطالب أداء عة بمتا اصة ا ة الدور ر التقار خالل من شراف بمتطلبات بالوفاء   .املشرف



  
  

 
  

 ٢٥  

يل-٧ ال عد الدراسة عن ن املنقطع أو ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ يتم

امل حاللدرجة و نقطاع خ تار من ر أش ستة مرور عد ول نذار يوجھ بحيث اجست

للطالب يوجھ منقطعاً الطالب ظل فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع استمرار

لية ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة عد وأخ ثالث عرض/ إنذار العليا للدراسات د املع

ق ليةشطب ال مجلس ع الطالب دية/ يد ا لعدم د   .املع

  

  

  مادة

)١٧(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                             

كم ا   :نة

للعرض يداً تم املختص القسم مجلس إ ا إعداد من اء ن عد الرسالة ع شراف نة تتقدم

لية ال مجلس ي/ع باآل د  : املع

ا- ١ صالحية عن ر جميعتقر عليھ بالتوقيع يقوم و الباحث، بھ قام ما بھ اً مو للمناقشة لرسالة

ن املادة( املشرف ورد ع). ٨البند١٤كما كم ا نة شكيل ب احاً اق شراف نة تقدم كما

ل يد بال رسالة أو فاكس أو خطاباً املسافر املشرف يرسل ن املشرف أحد سفر حالة و يالرسالة و ك

ن( أسبوع الصالحية) خالل ر تقر جاء ما ع موافقتھ أخرى. يفيد مرة منھ يطلب الرد يصل لم إذا و

ذلك عت الصالحية ر تقر تقديم ع ن أسبوع خالل موافقتھ ورود عدم حالة و ر، التقر إرسال

املوافقة   .بمثابة

لية- ٢ ال مجلس ل الرس/ش ع كم ا نھ د ساتذةاملع أو ساتذة من أعضاء ثالثة من الة

املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران والعضوان الرسالة ع املشرف م أحد املساعدين

نة ال كوا ش أن يجوز ن املشرف عدد حالة ،و ساتذة أقدم نة ال س رئ يكون ،و امعات با

واحد صوت م ل يكون أن   . ع

ويجو ن خصائي من العلمي م مستوا ممن أو ن السابق ساتذة من ما أحد أو العضوان يكون أن وز

لية ال خارج من قل ع ما أحد يكون أن شرط املاجست/ذلك لرسائل سبة بال د اعتماد. املع يتم و

و  البحوث و العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب من كم ا نة ستعانةشكيل الضرورة عند جوز

كم ا ان املشاركة لياً ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من مساعدين أساتذة أو بأساتذة

م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتذة اك إش يجوز وال الداخل من عضاء معاملة عامل و واملناقشة

ال ح بالطالب قرابة ساتذةصلة أو ساتذة اك إش أيضاً يجوز ال كما كم ا ان عة الرا درجة

كم ا ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة ببعض م ط تر الذين   .املساعدين

حضورـ٣ عذر حالة كم ا نة شراف نة ممث أحد بحضور املناقشة تتم أن يجوز

ح ل و خر جامعةاملشرف قاعات أحد عالنية الرسالة مناقشة تتم أن يجب وال

ة   .سكندر

إ٤ عادـ كم ا نة شكيل ل امعة ا اعتماد خ تار من ر أش ثالثة خالل الرسالة تناقش لم ذا

نة ال شكيل غي يتم نة ال عقاد ا عدم حالة و أخرى مرة عضاء بنفس نة ال اعتماد

أخرى  نة   .ب

كم٥ ا نة ل الرسالةأن ـ بإجازة ماتو الستكمال الباحث إ الرسالة أن اوإعادة ع نقص من تراه

ع ر أش ستة خالل ا مالحظا الستكمال لة م الطالب بمنح فيھ تو املختص للقسم جما ر بتقر تتقدم

ع تفوضھ من أو كم ا نة توافق أن ع املناقشة خ تار من عدمھك من الرسالة   .إجازة



 ٢٦   

يل- ٦ خ تار سب تح ان ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ اس عد املاجست درجة الطالب يمنح

املاجست درجة لنيل الالزمة املدة تقل أن يجوز وال الدراسية املقررات من مقرر اول يل من الطالب

ن ت س وماجست . عن بية ال ماجست خصوص الدراسةو مدة ن ت الس ن ات من سنة تحسب قوق ا

قوق  ا العليا الدراسات دبلومات أحد أو بية ال اصة ا الدبلوم ع صول ل   .الالزمة

  

امس ا الفلسفة: الباب دكتوراه ع صول ل العامة   القواعد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مادة

)١٨(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ا يلشروط   :ل

ماده الواردة للشروط باإلضافة الدكتوراه لدرجة الطالب يل التا ط   ): ٥(ش

ع-١ املجلس من ا ف املع امعات ا إحدى من التخصص فرع املاجست درجة ع حاصالً يكون أن

امعات   .ل

لية- ٢ ال ملجلس امل/يجوز القسم مجلس اح اق ع بناء د عاملع اصل ا الطالب يل قبول ختص

التخصص فرع غ املاجست التكميلية. درجة الدراسية املقررات من عدد بنجاح إجتياز عد وذلك

ة ضرور القسم ا يرا وال املاجست أو الدبلوم أو وس الور الب املقررات. مستوى عدد يتجاوز ال بحيث

أ شرط مقررات عة أر عن ساسيةالتكميلية للمقررات سابق متطلب تكون عن ال ا اد ز حالة و

يدية التم الدراسة للقيد كشرط املقررات ذه للنجاح يلية تأ سنة الطالب يق مقررات عة أر

نامج ال ساعات ضمن املقررات ذه لھ تحسب وال للرسالة يل ال   .أو

ال٣ دكتوراه لدرجة بية ال لية ب يل لل املاجستـ درجة ع الطالب حصول ط ش بية ال فلسفة

للدرجات تراكمى بتقدير ة املصر امعات ا إحدى من بوي ال التخصص شعبة بية   CGPAال

قل3.333   .ع

شاملـ٤ امتحان للطالب ملاComprehensive Examعقد طبقاً ما ل أو ا ر تحر أو اً شفو

الالئ ليةتحدده لل الداخلية شرط/ حة التخصص مجال د   :املع

 للدرجات تراكمي ومتوسط بنجاح الدراسية املقررات الطالب عن CGPAاجتياز يقل    2.333 ال

 للرسالة البح ح املق خطة يل عد   .و

للدرجات تراكمي تقدير ع الطالب حصول حال من CGPAو الطالب2.333أقل ع

ي الدرجاتال متوسط ن لتحس املقررات عض إعادة أو إضافية مقررات   .ل

 موضوعات يعاب اس ، وشموالً عمقاً الطالب قدرة قياس إ الشامل متحان دف

ية املن الطالب قدرة قياس إ دف و املساندة الفرعية والتخصصات الرئ التخصص

اح واق تاج ست و والتحليل التأمل أسئلةع من عليھ عرض ملا املناسبة لول وتكونا

نة ال أعضاء أراء باغلبية الً مؤ غ أو الً مؤ لإلمتحان ائية ال الطالب يجة  .ن

 امعة ا مجلس يقرره ملا طبقاً الدكتوراه لدرجة الشامل متحان أداء آلية   .تطبق

بتقدير-٥ بنجاح الدراسية املقررات الطالب إجتياز عنCGPAعد يقل ع( 2.333ال وجب وإال

تقدير متوسط ن لتحس املقررات عض دراسة إعادة أو إضافية مقررات يل ال الطالب

للرسالة) الدرجات البح ح املق خطة يل ل بطلب الطالب امج. يتقدم ال لنظام طبقاً جوز و

ليات ال لبعض ل/ الدراسية بطلب الطالب يتقدم أن د للرسالةاملعا البح ح املق خطة يل
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  مادة

)١٨(  

  

بتقدير بنجاح املعتمدة الساعات من لعدد إجتيازه عنCGPAعد إجتيازه2.333اليقل قبل وذلك

الشامل يل. متحان ب التقدم قبل للقسم سيمنار البح ح املق خطة الطالب عرض و

القسم مجلس ع وعرضھ للرسالة البح ح املق ح. خطة خطةو ع القسم مجلس موافقة الة

شراف نة شكيل و جراءات إستكمال يتم للرسالة البح ح   .املق

امعة٦ ا مجلس من الصادرة املنظمة للقرارات وفقاً ية جن اللغة مستوي اجتياز الطالب ع ماـ

املاجست دراسة أثناء الطالب يجتازه   .لم

جم- ٧ الطالب نجاح للدرجاتعد تراكمي بمتوسط بالدرجة اصة ا املقررات عنCGPAيع يقل ال

يقوم2.333 سيمينار صورة رسالتھ نتائج عرض الطالب يقوم أن يجوز الرسالة موضوع من اء ن و

ع العرض طلب مع شراف يئة من موقعة الرسالة صالحية ر بتقر بالتقدم الرئ املشرف ا عد

القس الرسالةمجلس ع كم ا نة شكيل اح إلق  .م

ر تقر بكتابة املوافق غ املشرف يقوم الطالب ع شراف نة أعضاء أراء إختالف حالة و

العلمي القسم قوم و الصالحية ر تقر ع التوقيع عدم ع اضھ إع ب س فيھ شرح تفصي

املناسب القرار وإتخاذ الة ا   .بدراسة

وذلكتمن-٨ الدرجة متطلبات وجميع العلمية رسالتھ مناقشة يجتاز الذي للطالب الدكتوراه درجة ح

لية ال مجلس وموافقة القسم مجلس اح اق ع اكمي/ بناءً ال املعدل أو التقدير يرصد وال د املع

الدكتوراه ادة ش بي. للدرجات الطالب ا إجتاز ال املقررات تقديرات ترصد تقديراتولكن ان

  .Student Transcriptالطالب

مادة

)١٩(  

  

  

نامج لل الدراسية   :الساعات

يدرس أن يجب الدكتوراه درجة ع الطالب يحصل ي أق١٨ل حد و ى أد كحد معتمدة ساعة

من٢٤ عدد إ باإلضافة دراسية مقررات معتمدة بحيث٢٤إ٢٠ساعة للرسالة معتمدة ساعة

ا عدد تقل عنال الدرجة ع صول ل جمالية عن٣٨لساعات د تز وال ساعة٤٨ساعة

لية(معتمدة ل الدكتوراه/تحدد درجة ع صول ل الالزمة املعتمدة الساعات عدد د   ).مع

  

  

  

مادة
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شراف   :يئة
لية-١ ال مجلس شرا/يقر نة شكيل د عاملع بناء الدكتوراه لدرجة ل امل الطالب ع ف

جوز و املساعدين ساتذة أو ساتذة ن ب من البحثية القسم خطة ووفق القسم مجلس اح اق
املشرف يكون أن ع أعضاء عة أر عن ن املشرف عدد د يز ال بحيث شراف اك ش ن للمدرس

امعة ا من للطالب . الرئ جوز طـبقاًو املطروحة البحثية املوضوعات من عدد ن ب ختيار
تخصص ل ل املوضوعة   .للقواعد

لياً ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من س التدر يئة عضو ستعانة الضرورة عند جوز و
سياً رئ أو منفرداً إشرافاً يكون أال ع الدكتوراه رسائل ع يجوز.شراف يئةوال أعضاء اك إش

أيضاً يجوز ال كما شراف ان عة الرا الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين س التدر
شراف ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة ببعض م ط تر الذين س التدر يئة أعضاء اك   .إش

لياً -٢ أو جزئياً البحثية طتھ الطالب تنفيذ بموافقةحالة يجوز امعة ا خارج ة ج أي
لية ال ذوى/مجلس من او الدكتوراه درجة حملة من ن املتخصص احد شراف ك ش أن د املع

البحث ا ف يجرى ال ة ا من التخصص مجال ة شراف. ا نة د تز ال حوال جميع و
الر  املشرف يكون أن ع و أعضاء عة أر امعةعن ا من   .ئ

إ-٣ يقدم أجازة ع حصولھ أو امعة ا خارج ة ج إ الرسالة ع ن املشرف أحد إعارة حالة
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  مادة

)٢٠(  

  

القسم ن ع ذلك ضوء و الرسالة إعداد الطالب إليھ وصل الذي املدي عن راً تقر القسم مجلس

املقد ر للتقر طبقاً شراف إليھ ينضم من أو محلھ يحل شرافمن نة أعضاء با من مع.م

طبقاً عليھ أشرف الذي زء ا الرسالة نتائج شر بحقھ بأجازة القائم أو املعار املشرف إحتفاظ

أجازتھ قبل ر التقر ذا يتقدم لم إذا شر ال حقھ سقط و منھ املقدم ر   .للتقر

عن-٤ دوري ر تقر بتقديم الرسالة ع املشرفون م خيل تار من ر أش ستة ل الطالب تقدم مدى

للرسالة البح ح املق خطة حالة. يل و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ التوقيع تم و

ر تقر بكتابة الطالب س خط ع املوافق غ املشرف يقوم شراف نة أعضاء آراء اختالف

ال إستمرار ع اضھ إع ب س فيھ شرح بدراسةتفصي العلمي القسم قوم و يل ال طالب

لية بال العليا الدراسات نة و القسم مجلس من ر التقار عتمد و املناسب القرار واتخاذ الة د/ا املع

لية بال العليا الدراسات إدارة ق طر عن الطالب إخطار تم مدى/و عن شراف نة برأي د املع

الرسالة ا( تقدمھ يلإستمرار ال إلغاء أو الطالب إنذار أو يل ع) ل صول ا للطالب حق و

عليھ بناء مساره ب وتصو عديل ستطيع ح ر التقر من ضوئية   .ة

توجيھ -٥ عد وذلك مرض غ أداءه بأن تفيد متصلة ة دور ر تقار ثالثة عنھ حررت إذا الطالب يل يل

تو  يتم أن ع لھ إنذارات الدوريثالثة ر التقر تفصيالً الطالب أداء عن الرضا عدم ب س   .ضيح

ع٦          نة ال موافقة بمثابة ذلك فيعد للطالب الدوري ر التقر بتقديم شراف نة م تل لم إذا ـ

مرضية قة بطر البح عملھ يؤدي الطالب وأن يلھ عديل.إستمرار ق ا امعة ا وملجلس

ليةنة  ال مجلس اح إق ع بناء ام/شراف إل عدم حالة القسم مجلس رأي أخذ عد د املع

الطالب أداء عة بمتا اصة ا ة الدور ر التقار خالل من شراف بمتطلبات بالوفاء   .املشرف

يل- ٧  ال عد الدراسة عن ن أواملنقطع ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ لدرجةيتم

و نقطاع خ تار من ر أش ستة مرور عد ول نذار توجھ بحيث البحث نقطة يل وقبل الدكتوراه

إنذار للطالب يوجھ منقطعاً الطالب ظل فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع استمرار حال

لية ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة عد وأخ ليةامل/ ثالث ال مجلس ع الطالب شطب عرض د / ع

دية ا لعدم د   .املع

  

  

  

  

  

مادة

)٢١( 

 

 

  

  

  

كم ا   :نة

يدا تم املختص القسم مجلس إ ا إعداد من اء ن عد الرسالة ع شراف نة تتقدم

لية ال مجلس ع ي/للعرض باآل د   : املع

للمناقش-١ الرسالة صالحية عن ر نتقر املشرف جميع عليھ بالتوقيع يقوم و الباحث، بھ قام ما بھ اً مو ة

املادة(  ورد حالة). ٨البند١٤كما و الرسالة ع كم ا نة شكيل ب احاً اق شراف نة تقدم كما

أسب خالل ي و لك يد بال رسالة أو فاكس أو خطاباً املسافر املشرف يرسل ن املشرف أحد يفيدسفر ن وع

الصالحية ر تقر جاء ما ع حالة. موافقتھ و ر، التقر إرسال أخرى مرة منھ يطلب الرد يصل لم إذا و

املوافقة بمثابة ذلك عت الصالحية ر تقر تقديم ع ن أسبوع خالل موافقتھ ورود   .عدم

لية - ٢ ال مجلس ل أعضا/ش ثالثة من الرسالة ع كم ا نھ د ساتذةاملع أو ساتذة من ء

املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران والعضوان الرسالة ع املشرف م أحد املساعدين

أن ع نة ال كوا ش أن يجوز ن املشرف عدد حالة و ساتذة أقدم نة ال س رئ يكون و امعات با

واحد صوت م ل   . يكون

العضوان يكون أن يجوز منو العلمي م مستوا ممن أو ن السابق ساتذة من ما أحد أو



  
  

 
  

 ٢٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لرسائل سبة بال امعة ا خارج من قل ع ما أحد يكون أن شرط ذلك و ن خصائي

و. الدكتوراه العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب من كم ا نة شكيل اعتماد يتم و

ست. البحوث الضرورة عند جوز أوو داخلية إعارة ن املعار من مساعدين أساتذة أو بأساتذة عانة

الداخل من عضاء معاملة عامل و واملناقشة كم ا ان اك ش داخلياً لياً ندباً ن املنتدب

الدرجة ح بالطالب قرابة صلة م ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتاذة اك إش يجوز وال

عة مالرا ط تر الذين املساعدين ساتذة أو ساتذة اك إش أيضاً يجوز ال كما كم ا ان

كم ا ان عة الرا الدرجة ح قرابة صلة   .ببعض

و-٣ خر املشرف حضور عذر حالة شراف نة ممث أحد بحضور املناقشة تتم أن يجوز

الرسا مناقشة تتم أن يجب حوال ةل سكندر جامعة قاعات أحد عالنية   .لة

عاد-٤ كم ا نة شكيل ل امعة ا اعتماد خ تار من ر أش ثالثة خالل الرسالة تناقش لم إذا

ة الف ذه تمتد أن يجوز أجن ممتحن اك اش حالة و أخرى مرة عضاء بنفس نة ال اعتماد

ال عقاد ا عدم حالھ و ر أش عة أر أخرى إ نة ب نة ال شكيل غي يتم   .نة

نقص٥ من تراه ما الستكمال الباحث إ الرسالة اعادة أو الرسالة بإجازة تو أن كم ا نة ل ـ

ا مالحظا الستكمال لة م الطالب بمنح فيھ تو املختص للقسم جما ر بتقر تتقدم أن ع

املناقش خ تار من ك ع ر أش ستة إجازةخالل ع تفوضھ من أو كم ا نة توافق أن ع ة

عدمھ من   .الرسالة

يل-٦ خ تار ان ع الدرجة منح متطلبات جميع يفائھ اس عد الدكتوراه درجة الطالب يمنح

درجة ع صول ل ي د د وا الدراسية املقررات من مقرر اول يل من يبدأ الطالب

ق ع ن عام للطالبالدكتوراه درا مقرر أول يل بدء منذ   .ل

مادة

)٢٢(  

أخرى  جامعات مع كة املش امج  :ال

الثنائية امج ال بنظام أخرى جامعات مع كة مش علمية درجات أو ادات ش منح  Double  يجوز

Degree or Dual Degree  كة املش الدرجة بنظام ال. Joint Degree   أو للضوابط وفقاً

امعةيحدد ا مجلس   .ا

  

السادس املستمر: الباب   التعليم

 

 

مادة

)٢٣(  

التعليم-١ برنامج خالل من العليا الدراسات برامج من دراسية مقررات ل أن للطالب يحق

لية وال القسم مجل موافقة عد وذلك ن/املستمر املقبول الطلبة بأسماء امعة ا وتبلغ د، املع

ا التعليم أقبرنامج كحد الدراسة بدء من الثالث سبوع ح   .ملستمر

بذلك-٢ إفادة يمنح بنجاح ومتطلباتھ املقرر الطالب اجتياز   .حالھ

القبول- ٣ شروط استو ما إذا العليا الدراسات برامج أحد إ املقررات ذه ل بتحو يقوم أن للطالب يجوز

نامج ثالثةبال من أك مرور عدم املقررشرط اجتيازه خ تار من املقرر (أعوام يجة ن اعتماد نامج) من ل سبة بال

املقرر اجتيازه خ تار من سنوات خمس أو املقرر (الدبلومة يجة ن اعتماد ست) من أو املاجست نامج ل سبة بال

املقرر اجتيازه خ تار من املقرر (سنوات يجة ن اعتماد الدكتوراه) من نامج ل سبة   .بال

ا- ٤ ف ل امل الدرجة نفس من مقررات املستمر التعليم برنامج يل ال العليا الدراسات لطالب يحق   .ال



 ٣٠   

مادة

)٢٤( 

  

التبادلية -١ امج    :ال

لية ال ملجلس الدراسات/يجوز لطالب السماح امعة ا واعتماد املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع

مقرر  عض بدراسة يةالعليا جن امعات با العليا الدراسات متطلبات. ات ضمن املقررات ذه ساب اح تم و

الدرجة بتقدير. منح ا ف ن ال املقررات ذه من عدد أي يحول أن للطالب سمح عادلھCو ما أو قل ع

املقررات ذه انت إذا ا لتحاق يرغب ال العليا الدراسات برامج من أي وتدخلإ نامج ال متطلبات من

للدرجات اكمي ال املتوسط حساب املقررات ذه منCGPAساعات أعوام ثالث من أك مرور عدم شرط

املقرر اجتيازه خ املقرر (تار يجة ن اعتماد املقرر) من اجتيازه خ تار من سنوات خمس أو الدبلومة نامج ل سبة بال

املقرر ( يجة ن اعتماد املقرربال) من اجتيازه خ تار من سنوات ست أو املاجست نامج ل يجة(سبة ن اعتماد من

الدكتوراه) املقرر  نامج ل سبة   .بال

لية -٢ ال ملجلس جانب/يجوز للطالب السماح املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع

بال العليا الدراسات مقررات عض بدراسة ية أجن بجامعات حالة/ليةاملقيدين و د املع

بذلك إفادة يمنح بنجاح ومتطلباتھ املقرر الطالب   .اجتياز

لية -٣ ال ملجلس من/يجوز لألساتذة السماح املختص القسم مجلس اح اق ع بناء د املع

لية بال العليا الدراسات مقررات عض س بتدر ة متم ية أجن د/ جامعات   .املع

                                                                                                                          

 

 

مادة

)٢٥(  

  

عد عن   :التعليم

ليةيج ال ملجلس جانب/ وز و ن املصر للطالب السماح املختص القسم اح اق ع بناء د املع

ة سكندر جامعة مع املرتبطة ية جن امعات ا مع كة املش العليا الدراسات امج ب بااللتحاق

ي و لك التعليم أو عد عن التعليم ق طر عن ثقافية  .باتفاقيات

مادة

)٢٦(  

لي عد/ ةلل قسام ا تمنح ال والدكتوراه املاجست ولدرج للدبلومات جديدة تخصصات فتح ق ا د املع

لية ال مجلس العا/ موافقة التعليم وزارة من املختصة ات وا امعة ا ومجلس د  .املع

مادة

)٢٧(  

لية ال ال/ع بما العليا بالدراسات خاصة داخلية الئحة وضع د العامةاملع القواعد مع يتعارض

لية بال الدراسة وظروف طبيعة مع يتالئم ما و الالئحة ذه د/الواردة   .املع

مادة

)٢٨(  

وصدور امعات ل ع املجلس من ا إلقرار التا الدرا الفصل من بدءاً الالئحة ذه عمل و

بذلك الوزاري   .القرار

  

مادة

)٢٩(  

إعتب الالئحة ذه يعمل الثا الدرا الفصل من يع(اراً الر ام) فصل ا وذلك٢٠١٨/٢٠١٩للعام

املنعقدة بجلستھ العليا الدراسات مجلس قرار ع بجلستھ٢٠/٢/٢٠١٨بناء امعة ا ومجلس

املنعقدة . ٢٦/٢/٢٠١٨املنعقدة بجلستھ امعات ل للدراسات ع املجلس وإعتماد

وامل١٠/١٠/٢٠١٨ املنعقدة، بجلستھ امعات ل ع   .١٨/١٠/٢٠١٨جلس



  
  

 
  

 ٣١  



 ٣٢   



  
  

 
  

 ٣٣  


 

 

رقم-أ بالقانون الصادر امعات ا تنظيم قانون  ١٩٧٢لسنة٤٩مواد

تمنح:  ٩٢مادة -١ ال العلمية والدرجات ادات االش عل صول ا وشروط امعات ا مجالس  .ا

العليا: ٩٣مادة -٢ للدراسات القيد  .مواعيد

الوقت: ٩٤مادة -٣ نفس علمية درجة أو دبلوم من أك دراسة جواز  .عدم

العليا: ٩٥مادة -٤ الدراسات مقررات إمتحان  .نظام

العليا:٩٦مادة -٥ الدراسات إمتحانات والرسوب النجاح  .تقديرات

املاجست:٧٩مادة -٦ لدرجة يل ال  .إجراءات

العلمية:٩٨مادة -٧ الرسالة ع  .شراف

امعة:٩٩مادة -٨ ا س رئ ونائب امعة ا س لرئ املنفرد شراف  .جواز

الرسالة: ١٠٠مادة -٩ ع املشرف  .إعارة

الدوري: ١٠٢مادة -١٠ ر  .التقر

كم: ١٠٣مادة -١١ ا نة ع للعرض الرسالة صالحية ر  .واملناقشةتقر

الرسالة: ١٠٤مادة -١٢ ع كم ا نة  .شكيل

الرسالة:١٠٥مادة -١٣ مناقشة  .قواعد

املناقشة: ١٠٧مادة -١٤ عد الرسالة تقديم  .إعادة

  

الالئحة-ب رقممواد ة ور م ا س رئ بقرار الصادرة آلخر١٩٧٥لسنة٨٠٩التنفيذية وفقاً

  التعديالت

  :١٦٧ مادة -١

  :١٦٨ مادة -٢

  :٧١١مادة -٣

  :١٧٤ دةما -٤

  :١٧٥ مادة -٥

  :١٧٦ مادة -٦

  :١٧٧ مادة -٧

  :١٧٨ مادة -٨

  

  

  

  

  

الدراسة   نظام
متحان  و



 ٣٤   

   

 
ليــات ال مجــالس اح ــ إق ــ ع بنــاء امعــات ا مجــالس املاجســتتمــنح العلياودرجــات الدراســات دبلومــات املختصــة

ي يأ ملا وفقاً   :والدكتوراه

 
قل ع واحدة سنة ا ومد ، اديمية أ أو تطبيقية طبيعة ذات مقررات ناول ت دراسات   .و

أو  سنة ا مد دبلومات شاء إ د واملعا ليات لل الداخلية اللوائح تتضمن أن جوز لياتو مختلف تان س

ن اصل ا أو د املعا أو ليات ال ذه من س سا الل أو وس الور الب درجة ع ن اصل ا لغ امعة ا د ومعا

تكون أن ط ش حوال جميع و الدبلومات ذه تخصص غ د املع أو لية ال ذات من الدرجة ذه ع

س سا الل أو وس الور الب لدرجة يرغبالدراسة الذي الدبلوم دراسة من بة قر الطالب عليھ اصل ا

ا توافر الواجب والشروط ا ف والقبول الدبلومات ذه ل املنظمة ام ح الداخلية اللوائح ن وتب بھ لتحاق

والدكتوراه املاجست دراسة م إستمرارا ان إلم ا عل ن اصل   .ل

 
 :املاجست  ) أ(

بإعداد ت ي النتائج وإستقراء البحث وسائل باً وتدر عالية دراسية مقررات ا الدراسة شمل و

متحان نة ا تقبل   .رسالة

وماجست بية ال ماجست خصوص و ن ت س عن الدرجة ذه لنيل الالزمة املدة تقل أن يجوز وال

قي فر الدراسات وماجست قوق صولا ل الالزمة الدراسة مدة ن ت الس ن ات من سنة تحسب ة

الدراسات دبلوم أو قوق ا العليا الدراسات دبلومات أحد أو بية ال اصة ا الدبلوم ع

قية   .فر

 :الدكتوراه   ) ب(

ك ا نة ا تقبل رسالة بتقديم ت ت ن ت س عن تقل ال ملدة املبتكر البحث ع أساساً جوزتقوم و ، م

الداخلية اللوائح تحدده ملا طبقاً يدية التم الدراسات ببعض الطالب لف ي   .أن

للدبلومات الدراسات وأقسام التخصص فروع تحديد د واملعا ليات لل الداخلية اللوائح وتتو

ا م ل ع صول ل الالزمة والشروط ا تمنح ال العليا العلمية   .والدرجات

 

لية ل الدراسة ظروف يناسب بما العليا للدراسات القيد مواعيد ليات لل الداخلية اللوائح ن   تب

 
ج درجة أو دبلوم من أك دراسة إسمھ يقيد أن العليا الدراسة لطالب يجوز وقتال عليا امعية

رأي أخذ عد و لية ال مجلس اح إق ع بناء والبحوث العليا الدراسات مجلس بموافقة إال واحد

املختصة قسام   .مجالس

غ جامعية درجة ع صول ل عليا لدراسة لوا أن املساعدين ن واملدرس للمعيدين يجوز وال

امعة ا س رئ من بقرار إال م أقسام احتخصص إق ع بناء العليا الدراسات مجلس موافقة عد

املختصة قسام مجالس رأي أخذ عد و لية ال   .مجلس

 



  
  

 
  

 ٣٥  

 
متحان ذا ل التقدم وفرص العليا الدراسات مقررات إمتحان نظام ليات لل الداخلية اللوائح   .تحدد

 
تية التقديرات بأحد العليا الدراسات إمتحانات الطالب نجاح   :يقدر

جداً–ممتاز   مقبول –جيد–جيد

ن تي ن التقدير بأحد فيقدر الطالب رسوب   :أما

جداً –ضعيف   ضعيف

ال عينھ الذي للنظام وفقاً السابقة التقديرات تطبيق كون الداخليةو   .لوائح

متحان الغائب فيعت عملياً أو اً شفو وآخر اً ر تحر إمتحاناً املقررات أحد متحان تضمن وإذا

شأنھ درجات ترصد وال املقرر إمتحان غائباً ري   .التحر

 
إ ليات لل الداخلية اللوائح سقطتحدد ال واملدة والدكتوراه املاجست لدرج يل ال جراءات

ر تقر ع بناء ا يحدد أخري ملدة يل ال ع بقاء لية ال مجلس رأي إذا إال ا عد يل ال

  .املشرف

 
لية ال مجلس ن أستاذاَ–ع املختص القسم مجلس اح إق ع ،بناء الرسالة تحض ع شرف

ن ب من املشرفون يتعدد أن جوز و ، املساعدين ساتذة أحد الرسالة ع باإلشراف د ع أن وللمجلس

شراف اك ش ن للمدرس يجوز الة ا ذه و ، م غ من أو س التدر يئة   .أعضاء

مجل بموافقة يجوز امعة ا خارج ببحث الطالب قيام حالة أحدو شراف ك ش أن لية ال س

البحث ا ف يجري ال ة ا ن   .املتخصص

 
يل ال ان إذا م ونوا امعات ا رؤساء والدكتوراه املاجست رسائل ع باإلشراف ينفرد أن يجوز

عملون ال امعة عا املجلس ن وألم م ل جاز أخري جامعة يل ال ان فإذا ، ا

لت ال الرسائل ع شراف م مشارك أو م إشراف ستمر و شراف اك ش امعات ل

م مناص م شغل قبل م إشراف   .تحت

 
إ الرسالة ع املشرف إعارة املديحالة عن راً تقر لية ال مجلس إ يقدم امعة ا خارج ة ج

ينضم من أو محلھ يحل من املجلس ن ع ذلك ضوء و ، الرسالة إعداد الطالب إليھ وصل الذي

شراف   .إليھ

 
ع القسم مجلس إ راً تقر جام عام ل اية الرسالة ع املشرف الطالبيقدم تقدم مدي ن

لية ال مجلس ع ر التقر ذا عرض و   .بحوثھ

والبحوث العليا الدراسات لية–وملجلس ال مجلس اح إق ع ذه–بناء ضوء ع الطالب قيد إلغاء

ر   .التقار



 ٣٦   

 
ا ع املشرفون أو املشرف عنيقدم املختص القسم مجلس إ راً تقر ا إعداد من اء ن عد لرسالة

ع للعرض يداً تم كم ا نة شكيل اح بإق مشفوعاً كم ا نة ع للعرض ا صالحي مدي

الداخلية اللوائح تحدده ال من عدداً لية ال إ يقدم أن الطالب وع ، لية ال  .مجلس

 
والعضوان الرسالة ع املشرف م أحد أعضاء ثالثة من الرسالة ع كم ا نة لية ال مجلس ل ش

و ، ساتذة أقدم نة ال س رئ كون و ، امعات با املساعدين ساتذة و ساتذة ن ب من خران

يكون  أن ع نة ال كوا ش أن يجوز ن املشرف عدد واحدحالة صوت م   .ل

ن خصائي من العلمي م مستوا ممن أو ن السابق ساتذة من ما أحد أو العضوان يكون أن جوز و

خارج ومن املاجست لرسائل سبة بال لية ال خارج من قل ع ما أحد يكون أن شرط وذلك

الدكتوراه لرسائل سبة بال امعة من. ا كم ا نة شكيل إعتماد تم لشئونو امعة ا س رئ نائب

والبحوث العليا   .الدراسات

 
الرسالة عن مفصالً علمياً راً تقر كم ا نة أعضاء من عضو ل قدم و عالنية الرسائل مناقشة تتم

الدراس نة ع ا جميع عرض و املناقشة يجة ون الرسالة عن علمياً راً تقر نة ال العلياوتقدم ات

املناقشة تجري أال جوز و ، امعة ا مجلس ع ا لعرض يداً تم لية ال فمجلس لية بال والبحوث

الداخلية اللوائح عليھ تنص ملا وفقاً ليات ال   .عض

 
للط يرخص أن الرسالة ع كم ا نة اح إق ع بناء لية ال لدرجةملجلس ليتھ أ تقرر لم الذي الب

أخري  رسالة تقديم أو النقص أوجھ إستكمال عد رسالتھ تقديم إعادة الدكتوراه أو   . املاجست

   
 

لعامةاسألسوانتهائهاواسةدارلادءب دعوم يةذلتنفيالالئحة اددتحون،لقاناذا محكاأةعارام مع

وللكليا خليةدالائحواللاددتحو  .تھرايدتقوصھرفونالمتحااظملنودلقيواسة دارلاظملن كةرلمشتا ت

ا رةئدافي كل،للجامعة لتابعةادلمعاا فىوون لقانافي رر لمقاملعاار اطإلادودح فىواختصاص

 فيما نالمتحاواسةدارلواالقيد  ظملن لتفصيليةامألحكاواينهاولتك خليدالالهيكلاةيذلتنفيالالئحةا

ا  .    يخص

 

مجلسلقاناذاله لخاضعةاتلجامعاافي ملتعليالغة ھي بيةرلعاللغةا يقرر لم ما ذلك و  لجامعةاون،

اون يكو . رى خألغة ستعمالاخاصة لواحأفي  لكليةاسلمجل ورر،لمقابها درسي لتياباللغةنالمتحاأداء

املقساسمجلأىر  ذخأدبع رى خأبلغةجابة في بالطلل صخريأنخاصة لواحأفي مألقساأو

توضع.  لمختصةا أىر  ذخأدبع لكليةاملقساسمجل ھادديح لتياباللغة هواركتدلوار لماجستياسائلرو

القسممجل بيةرلعاباللغةوافز جوبممشفوعةسائل رلا ون تكأنبيج لواألحاجميع فىو.  صلمختاس

يةبلغة  رخوآ   .     أجن



  
  

 
  

 ٣٧  

 

اذامتحاناتهاانموسةدرالارارتمق ضبع ور حض نم لعليااتسادارلاحلةرم فى بالطلايعفىأنوز يج

 هماب رفمعت علمى دمعهأوكلية جامعية فى ررةلمقاتالمتحانااحبنجاوأدىمماثلة رارتمق رحض نھأتثب

الالزمةمونتكأنرطبشولجامعةانم الدراسة كلوذسنة نم ركثألعلميةاجةدرلاعلى لوللحص دة

ا سمجل فقةوام  عد لجامعةاسئيرنم ارر بق ءالعفااون يكو). ١٧٧() ١٧٨(  نتيدلماامكـبح اللـخدون

الكليةاسمجل راحقتاعلى ءبنا وثلبحوالعليااتسادارلا ـملقساـسمجلىرأ ـذخأدبعأ صلمختادلمعهأو

املختصةأو قسام املادة، مجالس بحكم اخالل دون ذلك   .)٣٦(و

 

سمجالأرىذخأدبعالقيد ميتوخليةدالائحواللافي ددةلمحادعيوالمافي لعليااتسادارلل دلقياون يك

لية سمجل فقةوابم لمختصةامألقساا اال س دعتماوادلمعهأو رئ امعةنائب لعليااتسادارلاون لشئ ا

 .    وثلبحوا

 

يلو هوراكتدلوار لماجستياسائلرتسجيل ون يك) ٣٦(دةلماامحك ةعارام مع ال سمجل فقةوابم إلغاء

الكليةاسمجل بلطعلى ءبنا وثلبحوالعليااتسادارلا  . صلمختا ملقساسمجل رأى ذخأدبع دلمعهأو

 

طرارتمق لعليااتسادارلاتماوبلدفي سةدارلا لوتتنا أبيقيةطت بيعةذات  سةدارلادةمو،   يميةدكاأو

 . ألقلاعلى دةحواسنة منها كل في

 

 لنتائجاارءستقواثلبحاسائلوعلى يبادرتوعالية سيةداررارتمق رلماجستياجةدرلنيل سةدارلاتشمل 

وملحكا لجنة تقبلها سالةردادبإع ينتهي تقلأنوز يج الو.  علمية قيمةذاعمال ون تكأنتهازألجا رطيشت،

نع جةدرلاذه  لنيل مةزلالادةلما ت س  .  ن

 

.   ملحكالجنة تقبلها سالةرميدبتق تنتهي نسنتي نع تقل ال دةلم رلمبتكاثلبحاعلى ساساأهوراكتدلاومتق

املتسادارلاضببع بالطلافيكلأنوز يجو زةألجا رطيشتوخليةدالائحواللاهددتح لما طبقاً  قدمةت

يمثل وساتھراودثھوبح في لشخصيةابكفايتھ بالطلل ديشه علمية قيمةذاعمال ون تكأنهوراكتدلاسالةر

جديدة علمية  .إضافة

  

  

  



 ٣٨   

 
رقم .١ ة املس للقوات ع املجلس س رئ التنفيذيةبتعدي٢٠١١لسنة١٠٤قرار الالئحة ام أح عض ل

امعات ا تنظيم  .لقانون

رقم .٢ الوزراء مجلس س رئ   ٢٠١٦لسنة٢٧قرار

  

رقم .١ ة املس للقوات ع املجلس س رئ ام٢٠١١لسنة١٠٤قرار أح عض بتعديل

ا تنظيم لقانون التنفيذية الرسمية(امعاتالالئحة دة ر ع( ٢٢العدد–ا ٢)تا

سن   ٢٠١١ةيونية

 
املواد بنصوص بدل التنفيذية)  ٣٠٠،) ٢٥مكرراً(،٧٩،١٣٠،١٨٧،١٨٨،٢٤٨(س الالئحة من

التالية النصوص ا إل املشار امعات ا تنظيم   :لقانون

 
أو  املراحل نظام أساس ع الدراسة تكون أن جوز و املة ال السنة أساس ع الدراسة نتكون الفصل

ليات لل الداخلية اللوائح ام ألح طبقاً آخر نظام أي أو املعتمدة النقاط أو الساعات نظام أو ن . الدراسي

الطالب إستو م العلمية الدرجة تمنح املعتمدة النقاط أو الساعات بنظام للدراسة سبة بال أنھ ع

الداخلية اللوائح تحدده ملا وفقاً ا عل صول ا لياتمتطلبات   .لل

 
رقم للقانون اضعة ا امعات ا العليا١٩٧٢لسنة) ٤٩(تمنح الدراسات ودبلومات العلمية الدرجات

ن املادت ام بأح إخالل دون وذلك الباب ذا نة املب ام لألح الالئحة)  ٧٩،٩٢(وفقاً ذه   .من

 
مجالس طلب ع بناءاً امعات ا مجالس والدبلوماتتمنح العلمية الدرجات ا ل عة التا بية ال ليات

  :تية

 
 بية ال املاجست  .درجة

 ية أجن لغة ية نجل اللغة س تدر املاجست  .درجة

 الالئحة نة املب التخصص فروع أحد العلوم أو داب املعلم إلعداد املاجست درجة

 .الداخلية

 بية ال الفلسفة دكتور  .درجة

 الداخلية الالئحة نة املب التخصص فروع أحد العلوم أو داب املعلم إلعداد الفلسفة دكتور  .درجة

 
 بية ال العامة  .الدبلوم

 فروع أحد العلوم أو داب املعلم إلعداد العامة الداخليةالدبلوم الالئحة نة املب  .التخصص

 الداخلية الالئحة نة املب التخصص فروع أحد بية ال نية امل  .الدبلوم

 بية ال اص ا  .الدبلوم



  
  

 
  

 ٣٩  

 الداخلية الالئحة نة املب التخصص فروع أحد العلوم أو داب املعلم إلعداد اص ا  .الدبلوم

ا ادة ش تمنح بيةكما أسا(ل بوي) عليم وال العلمي يل التأ برنامج بنجاح يتمون الذين للطالب

واملعلمات ن املعلم دبلوم ع ن اصل ا سا التعليم مرحلة من بتدائية لقة ا   .بمعلمي

رقم .٢ الوزراء مجلس س رئ التنفيذية ٢٠١٦لسنة٢٧قرار الالئحة ام أح عض بتعديل

ا تنظيم   امعاتلقانون

 
بالبندين بدل ب(س ، املادة) أ من خامساً امعات)  ٢٧١( من ا تنظيم لقانون التنفيذية الالئحة من

تيان البندان ا إل   :املشار

لطالب. أ سبة وسبال الور والب س سا الل   :مرحلة

لطالب. ب سبة العليامرحلةبال الوافدين( الدراسات   :)للطالب

مقداره-١ مرة ألول قيد ي١٥٠٠رسم أمر   .دوالر

ي-٢ اآل ا مقدار ة سنو دراسية   :مصروفات

 سنان٦٠٠٠ وطب شري ال الطب ليات ل ي أمر  .دوالر

 الطبي٥٥٠٠ والعالج والصيدلة اسبات وا ندسة ال ليات ل ي أمر  .دوالر

 والع٥٠٠٠ والزراعة البيطري الطب ليات ل ي أمر ضدوالر والتمر  .لوم

 خري٤٥٠٠ د واملعا ليات لل ي أمر   .دوالر



 ٤٠   

 
امعات .١ ل ع املجلس اص ١٠/١١/٢٠١٢قرار و الطالببقبولا ن عالوافديناملصر ن اصل ا

مقبول يلبا تقدير العلياللل   ٢ .دراسات

ل .٢ ع املجلس خقرار بتار املنعقدة بجلستھ للطالب٢١/٤/٢٠١٨امعات السماح ع املوافقة شأن

بمرحلة املوافقة) الدكتوراه–املاجست( الوافدين لورود النظر دون يل ال خ تار وإعتماد م رسائل يل ب

 .منية

  

امعــــــات .١ ل ــــــ ع املجلــــــس ن١٠/١١/٢٠١٢ــــــقــــــرار املصــــــر الطــــــالب بقبــــــول ــــــاص ا

بالالوافدينو  مقبول تقدير ع ن اصل العليالليلا  دراسات

ي ما املجلس   :قرر

تقدير -١ ع ن اصل ا والوافدين ن املصر الطالب ليات) مقبول (قبول ال العليا للدراسات يل بال

ال مجلس ا عتمد و العلمي القسم ا ح يق ال املواد عض دراسة شرط املختلفة امعية اا قر و لية

يعابية س الطاقة مع يتفق ما و ن املتقدم الطالب ن ب داخ سيق ت إجراء يتم أن ع ، امعة ا مجلس

ليات  .لل

بذلك سمح بما امعية ا ليات لل الداخلية اللوائح لتعديل الالزمة جراءات   إتخاذ

  

خ .٢ بتار املنعقدة بجلستھ امعات ل ع املجلس ـ٢١/٤/٨٢٠١قرار ع املوافقـة شـأن

بمرحلـة الوافــدين للطــالب وإعتمــاد) الــدكتوراه–املاجســت( السـماح م رســائل يل ـ ب

منية املوافقة لورود النظر دون يل ال خ   تار

بمرحلة  .أ  الوافدين للطالب السماح ع وإعتماد) الدكتوراه–املاجست(املوافقة م رسائل يل ب

الن دون يل ال خ مرتبطونتار ن الباحث أن وخاصة ا لتأخر نظراً منية املوافقة لورود ظر

ع ، ا أجل من املوفد الدرجة ع صول با الباحث ا ف م يل التوقيتات محددة دراسية ببعثات

العلمية الدرجة يمنح منية) الدكتوراه–املاجست(أال املوافقة ع صول ا عد  .إال

الر   .ب  داد إس الوافدعدم للدارس منية املوافقة ع صول ا عدم حال الدراسية  .سوم

بذلك  .ج  الوافد الطالب من إقرار كتابة ع   .التأكيد

 



  
  

 
  

 ٤١  

 
ـــــــــ  ١ امعـــــــــة ا مجلـــــــــس ليـــــــــة٢٨/١٢/٢٠٠٤قـــــــــرار بال الطـــــــــالب آراء قيـــــــــاس يان إســـــــــت ـــــــــد/شـــــــــأن ـــــــــودةاملع ل ع التـــــــــا

عتماد   و

امعة  ٢ ا مجلس املعتمدةشأن١٧/٨/٢٠٠٧قرار الساعات بنظام العليا الدراسات نامج ل املالية   . الالئحة

امعـــــــة  ٣ ا مجلـــــــس العليـــــــا٣١/٣/٢٠٠٩ـــــــ) ١٤(رقـــــــمقـــــــرار الدرســـــــات ـــــــ ع ك املشـــــــ شـــــــراف نظـــــــام شـــــــأن

النظام ذا املقيد الطالب اك وإش ية جن و ية العر امعات الدراسيةبا واملقررات نامج   .ال

امعـــــة  ٤ ا مجلـــــس سشـــــأن٣١/٣/٢٠٠٩ـــــ) ١٦(رقـــــمقـــــرار التـــــدر يئـــــة أعضـــــاء للســـــادة س التـــــدر افـــــأة م

وس الور الب ومرحلة العليا الدراسات بمرحلة الصيفي الدرا الفصل س بالتدر لفون ي   .الذين

امعــــــة  ٥ ا مجلــــــس العليـــــــاأنشــــــ٣١/٣/٢٠٠٩ــــــ) ١٧(رقـــــــمقــــــرار الدراســــــات ملــــــوظفي تصــــــرف ـــــــ ال افــــــأة امل

والبحوث العليا بالدراسات مباشرة عالقة م ل الذين ن دار   .و

امعــة  ٦ ا مجلــس الــذي٣١/١/٢٠١٠ــ) ٣(رقــمقــرار للطالــب معتمــدة ســاعة ــل ل الدراســية الرســوم شــأن

اً  إجبار اباً إ ب امل والطالب املستمر التعليم بنظام   .يدرس

امعــــة  ٧ ا مجلــــس إعــــارة ٣١/١/٢٠١٠ــــ) ٤(رقــــمقـــرار ن املعــــار مــــن س التــــدر يئــــة عضــــو ســــتعانة شــــأن

والدكتوراه املاجست رسائل ع شراف لياً ندباً ن املنتدب أو   .داخلية

ـــ  ٨ امعـــة ا مجلـــس ـــ٣١/١/٢٠١٠قـــرار ـــ عـــة الرا الدرجـــة ــــ ح قـــارب اك إشـــ جـــواز عـــدم مــــنشــــأن ل

كم ا ان و شراف   .ان

امعة  ٩ ا مجلس امعةشأن٢٧/٧/٢٠١٠قرار ا طلبة شفي بمس العليا الدراسات طالب   . عالج

ــــــ  ١٠ امعــــــة ا مجلــــــس ن٢٦/١/٢٠١١قــــــرار كممتحنــــــ ة املصــــــر ــــــ غ امعــــــات ا مــــــن ســــــاتذة اك إشــــــ شــــــأن

ال الرسائل ع كم وا املناقشة ان ن الضرورةخارجي عند   .علمية

امعة  ١١ ا مجلس ة٢٢/٢/٢٠١١) ٦(رقمقرار ر التحر متحان أوراق يح ت قرار   .شأن

ــــ  ١٢ امعــــة ا مجلــــس امج٢٤/٨/٢٠١١قــــرار ــــ ال بإحــــدي العليــــا الدراســــات طالــــب يل ــــ جــــواز عــــدم شــــأن

التعل بنظام النظامي نامج ال ذات تدرس أخري ملقررات املستمرالنظامية   .يم

ــــــ  ١٣ امعــــــة ا مجلــــــس طلبــــــة٢٦/٢/٢٠١٢قــــــرار شــــــفي بمس الوافــــــدين العليــــــا الدراســــــات طــــــالب عــــــالج شــــــأن

  .امعةا

امعة  ١٤ ا مجلس عدم ٢٩/٥/٢٠١٢قرار والدكتوراهشأن املاجست رسائل ع املنفرد شراف   .جواز

ـــــــ  ١٥ امعـــــــة ا مجلـــــــس الشـــــــأن٣١/١٠/٢٠١٢قــــــرار يئـــــــةأعـــــــداد أعضـــــــاء الســـــــادة إلشـــــــراف ســـــــبة بال طــــــالب

س    ) دكتوراه-ماجست(التدر

امعة  ١٦ ا مجلس ة٢٤/٦/٢٠١٣) ١٣(رقمقرار سكندر امعة يدعون الذين ن الزائر ساتذة   .شأن



 ٤٢   

امعة  ١٧ ا مجلس باملكتبات٣٠/٧/٢٠١٣قرار والدكتوراه املاجست رسائل إيداع متطلبات   .شأن

امعة  ١٨ ا مجلس املستمرشأن٣٠/٧/٢٠١٣قرار التعليم بنظام العليا الدراسات مقررات يل   .ال

ــــ  ١٩ امعــــة ا مجلــــس لمــــة٢٩/٩/٢٠١٣قــــرار رفــــع طالــــب"مؤقتــــة"شــــأن حصــــول تفيــــد ــــ ال ادات الشــــ مــــن

الدبلوم أو العلمية الدرجة ع العليا   .الدراسات

امعــــة  ٢٠ ا مجلـــــس ســـــب٢٢/٧/٢٠١٤ــــ) ١٦(رقـــــمقــــرار ال ســـــاب إح لنظــــام املعـــــدل ــــدول ا إعتمـــــاد شـــــأن

العليا الدراسات مرحلة معتمدة دراسية ساعة ل ل ة   . املئو

امعة  ٢١ ا مجلس الدكتوراه٢٢/٧/٢٠١٤) ١٧(رقمقرار لدرجة الشامل متحان آلية   شأن

امعة  ٢٢ ا مجلس تح٢٦/٨/٢٠١٤قرار قرار الدراسـاتشأن طـالب مـن ونيـة لك ـدمات ا مقابل صيل

  .العليا

ـــــ  ٢٣ امعـــــة ا مجلـــــس العـــــام٢٨/١٠/٢٠١٤قـــــرار اكمـــــي ال بـــــاملجموع الـــــدبلوم أو الدرجـــــة مـــــنح ضـــــرورة شـــــأن

روفCGPAللدرجات با س ول فقط   .باألرقام

امعـــة  ٢٤ ا مجلــس املاجســت ٢٨/٤/٢٠١٥ــ) ٩(رقــمقــرار طـــالب إعفــاء رســـالةشـــأن تقــديم مـــن والــدكتوراه

شـــراً م رســـائل أبحــاب شـــر حـــال ــ العلنيـــة املناقشـــة جلســة مـــن وكـــذلك عليــھ املتعـــارف التقليـــدي ل بالشــ

اً  متم   .دولياً

ــ  ٢٥ امعــة ا مجلــس ســنوات٢٤/١١/٢٠١٥قــرار خمــس ملــرور نظــراً املعــادة املقــررات ســاب إح ســبع شــأن أو

ا دراس ع   .سنوات

امعـــةقـــرا  ٢٦ ا مجلــــس نظــــام٢٨/٥/٢٠١٧ــــ) ٢٣( ر وفــــق العليـــا الدراســــات مصـــروفات حصــــيلة ــــع توز شـــأن

والدكتوراه املاجست رسائل افأة م سب ع وتوز املعتمدة   .الساعات

امعة  ٢٧ ا مجلس امعة٢٢/٨/٢٠١٧قرار ا لطالب التعليمية دمات ل الدراسات الرسوم   .شأن

امعـــــ  ٢٨ ا مجلـــــس لطــــــالب٢٦/٢/٢٠١٨ــــــاملعـــــدل) ١٧١(رقـــــمةقـــــرار يـــــة جن اللغـــــة مســـــتوي تحديـــــد شـــــأن

العليا   .الدراسات

امعة  ٢٩ ا مجلس والدكتوراه٢٦/٢/٢٠١٨قرار املاجست لرسائل البحثية حات املق فحص آلية   .شأن

امعـــة  ٣٠ ا مجلـــس ألخال٢٥/٣/٢٠١٨ـــ) ٤٧(رقـــمقـــرار امعـــة ا نـــة شـــاء إ وإســــتخدامشـــأن رعايـــة قيـــات

العلمي والبحث التعليم التجارب   .حيوانات

امعـة  ٣١ ا مجلس الـدكتوراه٢٥/٣/٢٠١٨ـ) ٤٨(رقـمقرار أو املاجسـت طالـب ملناقشـة ـة املطلو املـدة شـأن

للرسالة البحث موضوع يل خ تار من   .الرسالة

امعة  ٣٢ ا مجلس ا٢٥/٣/٢٠١٨) ٤٩(رقمقرار املعتمدةشأن للساعات وفقاً العليا الدراسات لطالب الدراسية   . ملصروفات

امعة  ٣٣ ا مجلس الطالب٢٥/٣/٢٠١٨) ٥٠(رقمقرار ع ن املشرف السادة ن ب الفات ا حل   .شأن



  
  

 
  

 ٤٣  

ـ  ٣٤ امعـة ا مجلـس الــدكتوراه٢٥/٣/٢٠١٨قـرار لطـالب البحثيـة طـة ا ح ــ مق يل ـ شـرط عمـيم شــأن

امعةم با ة الفكر امللكية حقوق   .كتب

امعة  ٣٥ ا مجلس الوافدين٢٥/٣/٢٠١٨قرار الطالب رسوم   .شأن

ـــــ  ٣٦ امعـــــة ا مجلـــــس يــــــة٢٥/٣/٢٠١٨قـــــرار العر باللغـــــة العلميـــــة الرســـــائل أغلفـــــة نمـــــوذج إســــــتخدام شـــــأن

والدكتوراه املاجست لرسائل ية نجل   و

امعة  ٣٧ ا مجلس العلمية٢٤/٤/٢٠١٨) ٥٣(رقمقرار البحوث افأة م   .شأن

ـ  ٣٨ امعة ا مجلس حـاالت٢٤/٤/٢٠١٨قرار التشـأن ـتحـو إ قسـم مـن تـتم ـ ال العليـا الدراسـات طـالب

آخر برنامج إ برنامج من أو آخر تخصص إ تخصص من أو آخر   .قسم

ـــــ  ٣٩ امعــــة ا مجلـــــس ح٢٤/٤/٢٠١٨قــــرار ـــــ مق خطــــة وضـــــع حفـــــظشــــأن إســـــتماراة وكــــذلك الطالـــــب رســــالة

للرسالة كمرفقات شورة م أبحاث وكذلك للطالب البح ح للمق ة الفكر امللكية   .حقوق

ــ  ٤٠ امعــة ا مجلــس تقـــدم٢٤/٤/٢٠١٨قــرار مــا شــأن ــ امعـــة ا س لــرئ ي القــانو شــار املس رأي بخصـــوص

با م إلـــزام شــأن م شـــكوا بخصـــوص العليـــا الدراســـات طـــالب إشـــرافبــھ تحـــت الـــدكتوراه لدرجـــة يل ـــ ل

ا أعضا أحد أو املاجست درجة ع املشرفة نة ال   .نفس

امعــــــة  ٤١ ا مجلــــــس الرســــــائلشــــــأن٢٤/٧/٢٠١٨ــــــ) ٥٦(رقــــــمقــــــرار ــــــ العلميــــــة ــــــة ا لل التنظيميــــــة الالئحــــــة

ة سكندر بجامعة   . ٢٠١٨-٢٠١٧العلمية

رقـــم  ٤٢ امعــــة ا مجلـــس ــــ٢٤/٧/٢٠١٨ــــ) ٥٧(قـــرار املنعقـــدة بجلســــتھ امعـــة ا مجلــــس قـــرار عــــديل شـــأن

ــــ٢٩/٦/١٩٩٥ ح ــــ٢/٧/١٩٩٥واملمتــــدة ع يحصــــلوا لــــم الــــذين املســــاعدين ن واملدرســــ باملعيــــدين ــــاص ا

املــادة لــنص تطبيقــاً ــة إدار أخــري لوظــائف ــم نقل وتــم ــة املطلو العلميــة ن) ١٥٦(،) ١٥٥(الدرجــة قــانو مــن

امعات ا   .تنظيم

رقــــــــم  ٤٣ امعــــــــة ا مجلــــــــس لطــــــــالب٢٠١٨لســــــــنة) ٥٩(قـــــــرار الدراســــــــية العليــــــــا املصــــــــروفات الدراســــــــات لطــــــــالب

وفقاً املعتمدة املستجدين   للساعات

رقـــم  ٤٤ امعـــة ا مجلـــس رقـــم٣٠/٨/٢٠١٨ـــ) ٦٠(قــرار امعـــة ا مجلـــس قــرار ـــاص٢٠٠٩لســـنة) ٣(شـــأن ا

و  املاجست لرسائل واملناقشة شراف افآة   .الدكتوراهبم

رقـــم  ٤٥ امعـــة ا مجلـــس ة٣٠/٨/٢٠١٨ـــ) ٦١(قـــرار ســـكندر جامعـــة ـــ إ للموفـــدين العلميـــة مـــات امل شـــأن

ية جن و ية العر العمل ات وج امعات ا   .من

رقم  ٤٦ امعة ا مجلس ين٣٠/٨/٢٠١٨) ٦٢(قرار املتم العلماء مع التعاقد ضوابط   .شأن

امعــة  ٤٧ ا مجلــس ــقــرار املنعقــدة بجلســـتھ٢٥/٩/٢٠١٨بجلســـتھ امعــة ا مجلــس قـــرار ــ ع التأكيــد شـــان

ــــ املعرفـــــة٢٦/٤/٢٠١٦املنعقــــدة نــــك ب ــــ حســــاب العليــــا الدراســــات طالــــب يل ــــ ضــــرورة ـشـــأن

  .املصري 



 ٤٤   

امعة -١ ا مجلس لية٢٨/١٢/٢٠٠٤قرار بال الطالب آراء قياس يان إست د/شأن عاملع التا

و  ودة   عتمادل

ليةإ بال الطالب آراء قياس يان د/ ست   املع

امة   عليمات

فاحرص منا رأيكم الطالب التعليميةواأبناؤنا دمات ا ن تحس البناءة املشاركة   ع

تال -١ التا و الواقع وتقييم الرأى استطالع غرض ة املكتو سئلة من مجموعة و يان ست

وإض املوجودة دفالسلبيات ال و ذا و لية بال التعليمية العملية شأن من ترفع إيجابيات افة

يان لالست   سا

عن -٢ عيداُ واملوضوعية يادية ا بمنت يان ست املطروحة سئلة ع جابة تتم أن البد

امعية ا لألعراف تجاوز بدون و يجابية أو السلبية  .العواطف

أ -٣ ا ل يان ست لنتائج قصوى ر مية تصبتطو لن النتائج ذه و ا عناصر ل ب التعليمية العملية

ستمارة ملء عند ية املتنا الدقة ع فاحرص واء ع قائمة النتائج انت إذا العام  .الصا

 امل بال املختارة جابة خانة تظليل  يجب

 ال البنود ال لرأيك وفقا رضاك درجة تحديد جيدالرجاء من متدرج ا ر ملعيار وفقا تالية

ضعيف إ   جدا

الطالب  العبارة  م   رأى

جدا   ضعيف  مقبول   جيد  جيد

يل: أوال وال القبول   سياسة

من  ١ العليا الدراسات شراف و يل ال اجراءات إعالن

متنوعة وسائل ى–افة(خالل و ىالك دليل–موقع

اعالنية–الطالب   )ا..لوحات

    

يل  ٢ ال عند ن املشرف اختيار ة حر ن للدارس       تتوافر

طة  ٣ ا اطار ، م بحو ملوضوعات الطالب اختيار يتم

للقسم لية/ البحثية   لل

    

بالشفافية  ٤ سم ت اجراءات بع ومعلنة( ت عة) محددة ملتا

العليا بالدراسات   .املقيدين

    

ال  ٥ العقبات يلتذلل ال عتد الطالب       تواجھ

الدراسات  ٦ طالب حات ومق اوى ش عة ومتا لتلقى اليھ توجد

  العليا

    

املجتمع  ٧ احتياجات مع العليا الدراسات برامج تتوافق

ادبمية   والتطورات

    

الوافدين  ٨ الطالب ذب رامج و اساليب لية ال ستخدم

ا   لاللتحاق

    



  
  

 
  

 ٤٥  

التعليميةفا: ثانيا العملية  علية

لية  ١ بال التعليمية امج ال من دف محدد/ ال د       املع

لية  ٢ بال التعليمية امج ال وا/ تخطيط د       املع

دف  ٣ ال يحقق بما التعليمى نامج ال مقررات ن ب ترابط يوجد

  منھ

    

لية  ٤ بال التعليمية بالنظام/ العملية سم وت منتظمة د       املع

التكنولو  ٥ التطور يواكب بما التعليمية امج لل ر تطو       يوجد

معلنھ  ٦ ومقرراتھ نامج ال       توصيف

ى: ثالثا الذا   التعلم

املقررات  ١ س تدر بطرق متضمنة ى الذا للتعلم أساليب       توجد

ى  ٢ الذا التعلم ع الطالب س التدر يئة أعضاء       ع

أعضاء  ٣ ىيوفر الذا التعلم سبل س التدر       يئة

لية  ٤ بال ى/ تتوافر الذا التعلم ع عة امل انات م د       املع

فعالة  ٥ ى الذا التعلم       أساليب

عا والعامة:را نية امل ارات   امل

نية  ١ امل ارات امل الطالب الدراسية املقررات       تكسب

الطال  ٢ الدراسية املقررات العامةتكسب ارات امل       ب

العمل  ٣ لسوق مالئمة سبة املك والعامة نية امل ارات       امل

ا  ٤ دور باملقررات سبة املك ارات امل عن الطالب رضا قياس       يتم

املقررات  ٥ ر تطو الطالب رضا قياس نتائج من ستفادة       يتم

ين:خامسا املتع للطالب اديمى   الدعم

معلنةوسا  ١ ين املتع الطالب وتحديد شاف إك       ئل

وصول  ٢ يضمن بما ين املتع الطالب دعم وسائل نوع ت

  املعلومة

    

س  ٣ التدر طرق عن املتع الطالب دعم أساليب تختلف

  التقليدية

    

فعالة  ٤ ين املتع الطالب مع التعامل       أساليب

منتظمة  ٥ ين املتع الطالب دعم       ومستمرةأساليب

الطالب: سادسا م تقو   عملية

العام  ١ بداية من معلنة باملقرر املستخدمة م التقو أساليب

  الدرا

    

الدرا  ٢ العام بداية من معلنة باملقرر م التقو       مواقيت

متنوعة  ٣ املستخدمة م التقو       أساليب



 ٤٦   

العم  ٤ اراتھ وم الطالب معارف س تق م التقو ليةأساليب

نية   والذ

    

مناسب  ٥ م التقو أساليب ع الدرجات ع       توز

متحانية  ٦ الورقة       وضوح

عا والتعليمية:سا املادية انات   م

الطالب  ١ لعدد ات والتج املساحة حيث من مالئمة       املدرجات

س  ٢ للتدر املالئمة انات م و التعليمية الوسائل ا       املدرجات

لية  ٣ بال التعليمية/ يوجد العملية لدعم معدة معامل د       املع

التعلم  ٤ لعملية الالزمة انات م و زة باألج زة مج       املعامل

لية  ٥ بال للمعامل مستمر ر تطو د/ يوجد       املع

املناسب  ٦ باالثاث زة مج العليا للدراسات مكتبة       تتوافر

بال  ٧ مزودة ديثةاملكتبة ا العلمية ات والدور       كتب

ام  ٨ باملكتبة ىاتتوافر و لك البحث نت/ نيات       ن

العامل  ٩ سم اون ي الدراسات طالب مع والتعاون ارة بامل       عليالباملكتبة

التعليمية: ثامنا بالعملية واملعملية املادية املوارد   توظيف

املعم  ١ زة ج إستخدام بكفاءةيتم الطالب عليم       لية

التعليمية  ٢ العملية لدعم املعملية انات م إستخدام       يتم

ستخدم  ٣ واملدرجات باملعامل س التدر ومعينات وسائل

  بكفاءة

    

التعليمية  ٤ العملية املعينة الوسائل نوع       ت

املدرس  ٥ التعليمى للمحتوى مالئمة س التدر       معينات

الطالب: تاسعا ن ب واملساواة العادلة   املمارسات

م  ١ التقو عملية الطالب ن ب مساواة       يوجد

املعامالت  ٢ الطالب ن ب تمي يوجد       ال

س  ٣ التدر أثناء الطالب ن ب مساواة       يوجد

اديمى  ٤ رشاد و الدعم الطالب ن ب تمي يوجد       ال

يوج  ٥ الطالبيةال شطة الطالب ن ب تمي       د

س: عاشرا التدر يئة  أعضاء

املعلنة  ١ ية املكت الساعات اثناء بالتواجد س التدر يئة اعضاء م       يل

مة  ٢ ومح سانية ا قة بطر الطالب مع س التدر يئة عضو       يتعامل

................................................................................................................: .....................................مالحظات

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

ُحسن                                                                                                                             ع   إستجابتكمشكركم



  
  

 
  

 ٤٧  

ـــ -٢ امعـــة ا مجلـــس الدراســـاتالالئحـــة شـــأن١٧/٨/٢٠٠٧قـــرار نـــامج ل بنظـــاماملاليـــة العليـــا

املعتمدة   الساعات

 ية واملكت التعليمية دمات ا لفة ت العليا الدراسات طالب من تحصل ال ف املصار غطي

دراستھ ة ف خالل للطالب تقدم ال ة دار و عالمية و  .والطبية

 اي قبل املقرر ف مصار بدفع قام إذا إال درا مقرر أي الً م الطالب عت سبوعال ة

الدرا الفصل بداية من ي الصيف(الثا فصل من ول حضور) سبوع لھ يحق ال التا و

املقرر  ذا متطلبات من أية أداء أو امتحانات أية دخول لھ يحق وال املقرر ذا  .محاضرات

 بد يقوم درا فصل ل ل املعلن املحدد امليعاد عن متأخراً يل بال يقوم الذي مبلغالطالب فع

جنية(جنية١٥٠ وخمسون يل) مائة ف مصار إ باإلضافة يل ال لتأخ ة إدار ف كمصار

املقرر  محاضر موافقة عد وذلك العادية  .املقرر

 د س الدراسة من ي الثا سبوع اية ح املقرر من اب باال يقوم الذي من% ١٠٠الطالب

سبوع خالل و ، املقرر ف دمصار س د%  ٥٠الثالث س ع الرا سبوع خالل ،% ٢٥و

يع والر الشتاء فصل خالل وذلك ف مصار أية د س ال ذلك عد  .و

 من ول سبوع املقرر من اب باال يقوم الذي الطالب د س ف الصيفي الدرا الفصل أما

د س سبوع% ١٠٠الدراسة خالل و املقرر، ف مصار دمن س ي د% ٥٠الثا س ال ذلك عد و

ف مصار  .أية

 مبلغ بدفع الدكتوراه طالب جنية(جنية٥٠٠يقوم متحان)خمسمائة عقد ف مصار نظ وذلك ،

ي  .التأ

 دراسية مقررات عن عبارة والدكتوراه املاجست درج ا ال قسام أو ليات لل سبة بال

أو  بحثية ساعات إ البحثباإلضافة أو للرسالة ة املطلو الساعات يل ب الطالب يقوم رسالة

واستكمال الدراسية املقررات ساعات من اء ن فور ن متتالي ن دراسي ن فصل ع مقسمة

للرسالة أو للبحث يل ال  .متطلبات

 سبة معبال ساعات عن عبارة والدكتوراه املاجست درج ا ال قسام أو ليات بحثيةلل تمدة

فصول عة أر ع مقسمة البحث أو للرسالة ة املطلو الساعات يل ب الطالب يقوم فقط

للدرجة يل ال فور متتالية  .دراسية

 ع صول ل الالزمة الدراسية الساعات عدد أكمل الذي الطالب تھ ي لم إذا االت ا جميع و

ا أو للرسالة يل ال ستمر أن فعليھ ذلكالدرجة، ي درا فصل ل فصل(لبحث عدا

دراح) الصيف فصل ل عن واحدة دراسية ساعة ف مصار بدفع وذلك ا عل  .حصولھ

 و ما مع ذلك يتعارض وال املعتمدة الساعات بنظام الدراسة لوائح تطبيق عند القواعد ذه تطبق

مقا تقا حيث من ا د ومعا امعة ا ليات عض بھ علميةمعمول خدمات  .بل

  

درا عام ل بداية مع القواعد ذه عديل امعة ا ملجلس   يحق

  



 ٤٨   

امعـة -٣ ا مجلـس الد٣١/٣/٢٠٠٩ـ) ١٤(رقـمقـرار ـ ع ك املشـ شـراف نظـام العليـااشـأن رسـات

الدراسية واملقررات نامج ال النظام ذا املقيد الطالب اك وإش ية جن و ية العر امعات   با

 
العليــــــايــــــتم -١ الدراســــــات عــــــض إلجــــــراء ن والــــــراغب م بجامعــــــا ن ل ــــــ امل العليــــــا الدراســــــات طــــــالب اســــــتقبال

ك املش شراف بنظام ة سكندر جامعة د ومعا ليات ب   .والبحوث

ال -٢ يئة أعضاء السادة من أك أو مشرف إضافة شرافيتم نة ا ة سكندر جامعة د معا أو ليات من س  .تدر

ة -٣ الدور ر التقار تبادل ة( يتم سنو الدراسـة) نصف ـ الباحـث تقدم مدى تو ن املشرف السادة ن ب ما

القسم مجلس من  .معتمدة

ا -٤ ع بناء قل ع واحدة مرة والوط املصري ن املشرف ساتذة ارات ز تبادل الدورييتم ر  .لتقر

املصـــري -٥ س التـــدر يئـــة أعضـــاء الســـادة مـــن ن املشـــرف أحـــد كـــم ا نـــة أعضـــاء ن بـــ مـــن يكـــون أن ـــ يرا

الرسالة ع شراف شاركوا  .ممن

ـــا -٦ ل ع التـــا ليـــة وال املشـــرف اســـم البحـــث يتضـــمن أن مـــؤتمر أو علميـــة مجلـــة ـــ البحـــوث شـــر عنـــد التأكيـــد

ة سكندر  .بجامعة

مكأف -٧ التاتحدد الرسالة ع كم وا شراف عن ة سكندر جامعة من س التدر يئة عضو  :اة

عادل  - بما املاجست رسالة ع ي(دوالر٨٠٠إشراف أمر دوالر الواحد) ثمانمائة   .للمشرف

عادل  - بما املاجست رسالة ي( دوالر٤٠٠تحكيم أمر دوالر عمائة الواحد) أر   .للمحكم

عـــــــادلإشــــــرا  - بمــــــا الـــــــدكتوراه رســــــالة ـــــــ ع ـــــــي( دوالر١٥٠٠ف أمر دوالر وخمســـــــمائة ) ألفــــــا

الواحد   .للمشرف

عادل  - بما الدكتوراه رسالة ي(دوالر٨٠٠تحكيم أمر دوالر الواحد) ثمانمائة  .للمحكم

نـ -٨ ـ اك شـ أو شــراف لـدوا سـواء املصـري سـتاذ دعــوة نفقـات املوفـدة امعـة ا كــمتتحمـل ا ة

السفر ف مصار وعودة(متضمنة اباً نتقاالت) ذ و املة ال قامة   .و

شراف لدوا للسفر دعوتھ حالة سية تدر افاة م حقھ أو التحكيم مكأفاة حقھ إ   .إضافة

ة -٩ ســــــكندر بجامعــــــة واملكتبــــــة والقياســـــات ــــــزة ج و املعامــــــل اســــــتخدام ـــــ نظ للطالــــــب امعيــــــة ا الرســـــوم

العــام خــالل املتقطعــة أو املتصــلة الزمنيــة ة ــ الف تتحــدد ســبة مصــر، بحسـب ــ الطالــب ــا ف يتواجــد ــ وال

ي(دوالر٥٠٠بمبلغ أمر دوالر اً ) خمسمائة ر   .ش

وفــق -١٠ العليــا الدراســات مصــروفات حصــيلة ضــمن امعــة ل املســددة الدراســية الرســوم ــذه حصــيلة تــودع

املعتمدة الساعات التاوتوجھ، نظام النحو   :ع

املعتمــدة% ٨٠  - أ الســاعات نظــام وفــق العليــا الدراســات مصــروفات حصــيلة ضــمن تــودع الرســوم حصــيلة مــن

ــــد املع أو ليــــة بال التعليميـــة دمــــة ا صــــندوق ــــ انيــــات، املودعـــة إم أو شــــطة أ أيــــة ــــ ع ـــا م الصــــرف ــــتم و

د املع أو لية بال العلمي والبحث العليا الدراسات   .تخدم

امعة% ٢٠  - ب با العليا الدراسات صندوق امعة ل تورد صيلة ا ذه  .من

 
ة سكندر بجامعة العلمية باألقسام املطروحة املقررات أحد ل أن النظام ذا املقيد للطالب يحق

مقابل املعتمدة الساعات ن( دوالر١٥٠نظام وخمس كياً مائة أمر املعتمدة) دوالر   .للساعة

صدوره خ تار من اعتباراً القرار ذا  .عمل



  
  

 
  

 ٤٩  

ــــة - ٤ امعـ ا مجلـــــس ــ) ١٦(رقـــــمقـــــرار س ٣١/٣/٢٠٠٩ـــ التـــــدر يئـــــة ــاء أعضـــ ــادة ــ للسـ س التـــــدر ــأة افـــ م ــــأن شـ

الو  الب ومرحلة العليا الدراسات بمرحلة الصيفي الدرا الفصل س بالتدر لفون ي وسالذين   ر

 
الصيفي الدرا الفصل س بالتدر لفون ي الذين س التدر يئة أعضاء للسادة س تدر افأة م تصرف

وس الور الب ومرحلة العليا الدراسات مرحلة من ل ب د واملعا ليات بال املعتمدة الساعات نظام وفق

التا النحو ع وذلك النظام ذا وفق عمل ال ليات   -:ال

 اً (جنيھ١٢٠ جن وعشرون الواحدة) مائة الساعة   .لألستاذ

 جنيھ(جنيھ١٠٠ الواحدة) مائة الساعة املساعد   .لألستاذ

 اً (جنيھ٨٠ جن الواحدة) ثمانون الساعة   .للمدرس

 
لية ال ب نص يتعدى ال أق بحد افآت امل الطالب% ٨٠(تصرف مصروفات يتم) من الذي املقرر

وس الور الب مرحلة أو العليا الدراسات بمرحلة سھ   .تدر

 
الفصل يدرس الذي املقرر نامج ب ن امللتحق الطالب عدد يقل أال ط ش وس الور الب ملرحلة سبة بال

طالباً  عشر خمسة عن الصيفي   .الدرا

 
صدوره خ تار من القرار ذا   .عمل

امعــة -٥ ا مجلــس الدراســات ٣١/٣/٢٠٠٩ــ) ١٧( رقــمقــرار ملــوظفي تصــرف ــ ال افــأة امل شــأن

والبحوث العليا بالدراسات مباشرة عالقة م ل الذين ن دار و   العليا

 
والبحوث العليا بالدراسات مباشرة عالقة م ل الذين ن دار و العليا الدراسات ملوظفي افأة م تصرف

و  ا د ومعا امعة ا ليات امعةب ل العامة   .دارة

 
درا فصل ل عن ر ش بواقع افأة امل ذه الصيفي–تصرف الدرا الفصل عن ر ش   ونصف

 العليا الدراسات مصروفات حصيلة ا حص من د واملعا ليات بال افأة امل ذه صرف تم و

يتعدى%) ٨٠( ال صيلة%  ٥بما ا ذه  .من

 للعامل افأة امل تصرف ذهكما امعة ا حصة من امعة ل العامة باإلدارة ن املعني ن

يتعدى%) ٢٠(املصروفات ال صيلة%  ٥بما ا ذه   .من

 
صدوره خ تار من القرار ذا   .عمل



 ٥٠   

امعـــة -٦ ا مجلـــس معتمـــدة٣١/١/٢٠١٠ـــ) ٣(رقـــمقـــرار ســـاعة ـــل ل الدراســـية الرســـوم شـــأن

التعليم بنظام يدرس الذي اً للطالب إجبار اباً إ ب امل والطالب   املستمر

 من أي املصري الطالب ا يدرس ال للمقررات املعتمدة للساعة املصروفات قيمة ساب اح يتم

ن التاليت ن الت   :ا

املستمر-١ التعليم نظام يل   .ال

اً-٢ إجبار اباً إ ب امل للطالب املقرر يل املقرر ) FW(إعادة   .ذات

واملقررة العليا الدراسات برنامج املعتمدة الساعة قيمة ضعف ما م ل ل املعتمدة الساعة قيمة تكون بأن

درا عام ل بداية امعة ا مجلس   .من

 
بواقع املستمر التعليم لنظام طبقاً الدراسية املصروفات املصري غ الطالب س١٥٠سدد ل ل اعةدوالراً

ة والنظر العملية ليات لل سبة بال وذلك   .معتمدة

 
النصوص ا عل طبق و املعتمدة للساعات املخصصة سابات ا ضمن ا وإضاف الرسوم ذه تحصيل يتم

الشأن ذا امعة ا مجلس لقرارات وفقاً والصرف للتحصيل اصة   .ا

 
صدوره خ تار من القرار ذا   .عمل

امعــــة -٧ ا مجلــــس مــــن٣١/١/٢٠١٠ــــ) ٤(رقــــمقــــرار س التــــدر يئــــة عضــــو ســــتعانة شــــأن

والدكتوراه املاجست رسائل ع شراف لياً ندباً ن املنتدب أو داخلية إعارة ن   املعار

 
ن املنتدب أو داخلية إعارة ن املعار من س التدر يئة عضو ستعانة الضرورة عند عيجوز شراف داخليا ليا ندبا

، سياً رئ أو منفرداً إشرافاً يكون أال ع شراف، ستمرار أو مبتدءاً إشرافاً ان سواء والدكتوراه، املاجست رسائل

الداخل من عضاء معاملة عامل و كم وا املناقشة ان املشاركة حالة كم ا نفس سري   .و

 
صدورهعمل خ تار من القرار   .ذا

امعة -٨ ا مجلس ـشأن٣١/١/٢٠١٠قرار عـة الرا الدرجة ح قارب اك إش جواز عدم

كم ا ان و شراف ان   ل

ـــ املنعقـــدة بجلســـتھ امعـــة ا مجلـــس العليـــا٣١/١/٢٠١٠قـــرر الدراســـات مجلـــس قـــرره أن ســـبق مـــا ـــ ع التأكيـــد

امعة با ي٢١/٦/١٩٩٤،١٦/٨/١٩٩٧،١٣/٢/١٩٩٩،١٩/١/٢٠١٠والبحوث  :بما

ــــ - ســـواء عـــة الرا الدرجـــة ـــ ح بالطالـــب قرابـــة صـــلة م ط تــــر الـــذين س التـــدر يئـــة أعضـــاء اك اشـــ جـــواز عـــدم

رسالتھ ع واملناقشة كم ا أو شراف   .نة



  
  

 
  

 ٥١  

قرابــة - صــلة بــبعض م ط تــر الــذين س التــدر يئــة أعضــاء اك اشــ جــواز كــمعــدم ا أو شــراف نــة ــ ســواء

العلمية الرسائل ع   .واملناقشة

ــ- -٩ امعــة ا مجلــس طلبـــةشــأن ٢٧/٧/٢٠١٠قــرار شــفي بمس العليــا الدراســات طــالب عـــالج

امعة   ا

مبلغ تحصيل ع املجلس العليـا١٠٠وافق الدراسـات طـالب مـن الطبيـة ـدمات ا رسـم ماجسـت–دبلـوم(جنيـھ

ــوكـ) دكتـوراه– املسـتمرة ـادة للز نظـراً وذلــك الواحـد ـ الدرا الفصـل عــن املفتـوح التعلـيم نظـام طــالب مـن ذلك

واملزمنة املرضية االت ا خاصة املفتوح التعليم وطالب العليا الدراسات طالب عالج حاالت ع   .الصرف

ــــ -١٠ امعــــة ا مجلــــس املصــــر ٢٦/١/٢٠١١قــــرار ــــ غ امعــــات ا مــــن ســــاتذة اك إشــــ ةشــــأن

الضرورة عند العلمية الرسائل ع كم وا املناقشة ان ن خارجي ن   كممتحن

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس قرار ع املوافقة املجلس باملوافقة١٤/١٢/٢٠١٠قرر

وا املناقشة نة ن خارجي ن كممتحن ة املصر غ امعات ا من ساتذة اك إش الرسائلع ع كم

امعية الضرورة) دكتوراه-ماجست(ا   .عند

وآلية عد فيما نة املب شادية س للضوابط طبقاً ساتذة ؤالء اك إش يكون أن امعة ا مجلس قرر كما

لية ال ترشيح يفوض أن ع لية ل تخصصات تتطلبھ الذي الضوابط ملستوي وفقاً ا يفا بإس لية ل تقوم

شيحامل ال ذا إلقرار امعة با والبحوث العليا الدراسات مجلس ع الذاتية تھ وس املطلوب للعضو   .عنية

ان ة املصر غ امعات ا من ساتذة من ار ا املمتحن إلختيار شادية س الضوابط ي وفيما

العلمية الرسائل ع كم وا   :املناقشة

درجة .١ ع حاصالً يكون اأن ف املع امعات ا إحدي من  .الدكتوراه

أستاذ .٢ بدرجة يكون  .أن

الدقيق .٣ التخصص نفس الدرجة ا منح وتم العلمية الرسائل ع أشرف قد يكون  .أن

متخصصة .٤ علمية مؤتمرات أبحاث بإلقاء شارك قد يكون  .أن

شو  .٥ م أبحاث لديھ يكون أن العملية ليات ال من املر لإلستاذ سبة متخصصةبال علمية مجالت رة

ادات ش إس لھ العاملية البحث ات محر ل وأن عاملياً رسة شcitationsومف -Hومعامل

Indix  . 

متخصصة .٦ مجالت شورة م أبحاث لديھ يكون أن ة النظر ليات ال من املر لألستاذ سبة بال

م وإيداع وأرقام مرجعية ا ل كتب تأليف وشارك متخصصةومحكمة شر بدار شورة وم  .لة

من .٧ ا تخصصا وفق املناسبة عداد لية ل  :عتمد

 شورة امل  .بحاث

 الدرجة ومنحت ا عل أشرف الت  .الرسائل

 ا ف شارك ال  .املؤتمرات

 ادات ش  .س

 ش  .معامل

عتماد و امعة ل البيانات ذه جميع   .وترفع



 ٥٢   

امعـــة  -١١ ا مجلـــس متحانـــاتشـــأن٢٢/٢/٢٠١١ـــ) ٦(رقـــمقـــرار أوراق يح ـــ ت افـــأة م قـــرار

ة ر   التحر

 
البند املادة)أوالً(عديل رقم) ٤٦(من امعة ا مجلس قرار التا١٩٩٩لسنة) ٣(من النحو ع   :لتكون

    :أوالً

و  النقل إمتحانات املة ال ة ر التحر متحان ورقة يح ت افأة م تكون لدرجأن ائية ال متحانات

ن الدرجت ن ات ومعادلة وس الور والب س سا نتظام(الل العليا) نظام الدراسات عن: وإمتحانات ن جن

مواد خمس أق حد و ، جنيھ مائ عن الواحد للممتحن مادة ل افأة امل تقل أال شرط الواحدة الورقة

لية ال مستوي ت/ع وال ، د متحاناملع دور الواحد املمتحن ا عل يحصل ال يح الت افأة م جملة د ز

امعة ا مستوي ع جنيھ آالف ثالثة ع   .الواحد

 تنظيم لقانون التنفيذية بالالئحة محدد و ما ع د تز ال يح الت افأة م قيمة صرف يتم أن ع

املعنية لية لل الذاتية املوارد من امعات املعاملع/ا ة. د دور بصفة يح الت افأة م قيمة ينظر  .وأن

 
ام ا للعام ول الدرا الفصل من إعتباراً القرار ذا قواعد٢٠١٠/٢٠١١عمل من يخالفھ ما ل ل   .و

ـــــ  -١٢ امعـــــة ا مجلـــــس العليـــــا٢٤/٨/٢٠١١قــــرار الدراســـــات طالـــــب يل ـــــ جـــــواز عـــــدم شـــــأن

امج ـــــ ال التعلـــــيمبإحـــــدي بنظـــــام النظـــــامي نـــــامج ال ذات ـــــ تـــــدرس أخـــــري ملقـــــررات ـــة النظاميــ

  املستمر

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس قرار ع امعة ا مجلس ضرورة٢١/٦/٢٠١١وافق ع

ذات تدرس أخري مقررات النظامية امج ال بإحدي العليا الدراسات طالب ل أال ع نامجالتأكيد ال

املستمر التعليم بنظام مقررات يلھ عند بذلك الطالب إقرار مع املستمر التعليم بنظام   .النظامي

امعة  -١٣ ا مجلس الوافدين٢٦/٢/٢٠١٢قرار العليا الدراسات طالب عالج شفيشأن بمس

امعة ا   طلبة

امل بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس قرار ع املجلس عالج١٨/٢/٢٠١٢نعقدةوافق

سداد نظ امعة ا طلبة شفي بمس م أسر دون الوافدين العليا الدراسات طالب من يرغب من

قيمتھ سنوي اك إيفاده٢٥٠ إش ة ج أو الطالب ا سدد لديھ،دوالر من ذلك من ث س و

إيداع  يتم أن ع ، ذلك ت يث ما يقدم أن وع ، ة ج بأي ص ن يتمتأم ال ات ا ش

الطبية دمة ا بصندوق الطالب ؤالء من ا   تحصيل

ــــ  -١٤ امعــــة ا مجلــــس املاجســــت٢٩/٥/٢٠١٢قــــرار رســــائل ــــ ع املنفــــرد شــــراف جــــواز عــــدم

  والدكتوراه

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس امعة٢٢/٥/٢٠١٢قرر ا مجلس قرار ع التأكيد

بجلستھ املاجست ٢٧/٤/١٩٩٩ السابق رسائل ع باإلشراف س التدر يئة عضو ينفرد أن يجوز ال أنھ

أخري  جامعات أو امعة ا داخل مماثلة بأقسام ستعانة يتم الضرورة حالة و ،   .والدكتوراه



  
  

 
  

 ٥٣  

 ارج ل املنفرد املشرف سفر حالة الطالب عطل ولعدم الطالب ة مص ع حرصاً ذلك ي أ و

نوأن  املشرف من ن إثن عدد ستعانة  .صل

 السابقة جلستھ عليھ أكد ما ع الصدد ذا الدراسات مجلس ؤكد و ٢٤/٤/٢٠١٢ذا

ن املشرف إختيار عند ة سكندر امعة العلمي الثقل تحقيق ضرورة  .من

 ليات ال الرسالة ع باإلشراف واحد مشرف بإنفراد ناء ست يجوز الكما العلمية قسام و

يان ب املعنية لية ال تقدم ع بناء ذلك يكون أن ع س التدر يئة أعضاء من اف عدد ا س ل

للماجست ن ل امل الطالب عدد وكذلك املع العلمي بالقسم أو ا س التدر يئة بأعداد

م م ا ال العدد وجود عدم يفيد بما  .والدكتوراه

 الس ض تفو الدكتور مع ستاذ ع/يد املوافقة والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب

ليات ال ذه مثل نائية ست االت  .ا

ـ -١٥ امعـة ا مجلـس أعضـاءشـأن٣١/١٠/٢٠١٢قـرار السـادة إلشـراف سـبة بال الطـالب أعـداد

س التدر   )دكتوراه-ماجست(يئة

ع املوافقة امعة ا مجلس   :مايقرر

ادة -١ سز التدر يئة أعضاء السادة شراف سبة بال الطالب ) ٢٥(ليصبح) دكتوراه-ماجست(أعداد

العليا بالدراسات اصة ا امج ال وطالب الوافدين الطالب بخالف عضو ل ل  .طالباً

الد -٢ رسائل طالب أعداد ع توز بآلية امعة ا موافاة د مع أو لية ل تتو بان العلياالتوصية راسات

وجدت إن س التدر يئة أعضاء ع  .ع

امعة  -١٦ ا مجلس ة٢٤/٦/٢٠١٣) ١٣(رقمقرار سكندر امعة يدعون الذين ن الزائر ساتذة   شأن

 
عامليــا ين ــ املتم س التـدر يئــة أعضـاء مــن يـد ملــن ة ســكندر بجامعـة زائــر اسـتاذ لقــب امعـة ا مجلــس يمـنح

ةمـــــــن ـــــــ املتم العلميـــــــة املراكـــــــز أو امعـــــــات ا إحـــــــدى ـــــــ ن املشـــــــارك ســـــــاتذة أو املســـــــاعدين ســـــــاتذة أو ســـــــاتذة

املراكز أو امعات ا بتلك ن العامل ن املصر أو جانب من   .واملرموقة

عد فيما نة املب ليات ع ناء و للتجديد قابلة ن عام اللقب منح مدة    .وتكون

 
شيح ال ذا ع لية ال مجلس موافقة و املختص القسم مجلس اح اق ع زائربناء استاذ لقب ملنح شيح ال   .يتم

 
وان ، ى و لك يد بال أو منھ بخطاب إما ، باألمر املع الزائر ستاذ من مبدئية بموافقة نا مق شيح ال يكون أن يجب

بالس مشفوعا امعةيكون ا موقع ع الذاتية تھ س وضع ع املوافقة مراعاة مع لسيادتھ الذاتية    .ة

 
اســـتاذ لقـــب مـــنح امعـــة ا ملجلـــس كـــون و ، امعـــة ا ملجلـــس رفـــع و الدراســـات مجلـــس مـــن شـــيح ال ـــذا عتمـــد

سكند امعة املرجوة الفائدة يحقق ما و مناسبا يراه ما ع بناءً ةزائر    .ر

 
نــــھ املب الشــــروط زائــــر اســــتاذ لقــــب ملــــنح شــــيح لل ط عــــدشـــ ــــفيمــــا املع القســــم وملجلــــس قــــل ــــ ع ا أحــــد   أو

ترشيحھ عزز ما خرى ضافية الشروط من يضع   .أن



 ٥٤   

 س تدر يئة عضو يكون مشارك( أن أو مساعد استاذ أو أو) استاذ امعات ا احدى باحث أو

واملرموقةامل ة املتم العلمية    .راكز

 تخصصھ مجال ين املتم اء ا أحد يكون  .أن

 املستوى رفيعة دولية قيادية مناصب تقلدوا ممن يكون   .أن

 
ي فيما وتتمثل ة سكندر جامعة تجاه املتوقعة الزائر ستاذ امات اس أو امات ال أو   :  واجبات

باإلشرا -١ العلياالقيام الدراسات رسائل ع    .ف

ذلك -٢ لھ سر ت ما امعة ل ارات بز عام( القيام ل قل ع واحدة مره ـارة) يفضل الز خـالل يقـوم أن ـ ع

مثل بح أو علمى شاط  : ب

 العليا الدراسات أو وس الور الب مرحلة لطلبة املحاضرات   .القاء

 لل علمية مؤتمرات أو عمل ورش قساماملشاركة و  .ليات

 خالل من املشروعات ذه مشاركتھ انية إم مع البحثية املشروعات وتنفيذ تطبيق املشاركة

امعة ل ارة ز إطارأية خارج عام ل ش وذلك املانحة الدولية ات ا مع  التعاون

 الطب مجال االت ا عض مناظرة أو جراحات   .إجراء

 ية تدر دورات عمل املعقدةالقيام أو ديثة ا العلمية زة ج شغيل و استخدام اساليب   ع

املختص العلمى القسم ا ح يق ال شطة من ذلك ماشابھ   .أو

 كم ا ان واملشاركة العلمية الرسائل ومناقشة العليا الدراسات طلبة ع ك املش   شراف

  .) التحكيم(  

اعضاء - ٣ شباب من ن الباحث أو ايفاد بجامعتھ ب للتدر ة سكندر بجامعة س التدر ايئة عمل ال البحثية  باملراكز

ة -٤ ســكندر جامعـة اسـم وضــع يفضـل كمـا ، الزائـر ســتاذ عنـوان مـع ة سـكندر جامعــة عنـوان وضـع يفضـل

، الزامــــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــــ غ ل شــــــــــــــــــــ وذـلـــــــــــــــــــك مناســــــــــــــــــــبة ــــــــــــــــــــا يرا ــــــــــــــــــــ ال ـــــــــــــــوراتھ شـــــ م أو مؤلفاتــــــــــــــــــــھ أو مراســــــــــــــــــــالتھ ــــــــــــــــــــ   ع

ـــــــ ـــــــع ع الذاتيـــــــة تھ وســـــــ الزائـــــــر ســـــــتاذ اســـــــم وضـــــــع ـــــــ ع املوافقـــــــة ذلـــــــك يتضـــــــمن يـــــــدwebsiteأن ال أو

املزدوجة أو املتبادلة ستفادة يل س ع وذلك امعة ل ى و   . Double Affiliationلك

 
ن الزائر ساتذة دعوة عند التالية املالية القواعد بع   : ت

السياحيةتص:  أوالً  بالدرجة ان ط تذكرة الزائر لألستاذ    .رف

م*   ــــــــان م ــــــــ مــــــــن أو ، العلميــــــــة يئــــــــات ال رؤســــــــاء أو ، م عــــــــ ينــــــــوب مــــــــن أو امعــــــــات ا رؤســــــــاء دعــــــــوة حالــــــــة ــــــــ   و

الســـــيد بموافقـــــة عمـــــال رجـــــال بدرجـــــة ان ـــــ ط تـــــذكرة ـــــم ل تصـــــرف أن فيجـــــوز ، ين ـــــ املتم ن الزائـــــر ســـــاتذة مـــــن

الدكتو  امعةستاذ ا س رئ   .ر

بواقــع:  ثانيــاً  يــومى نقــدى مقابــل الزائــر لألســتاذ دوالراً( دوالرا١٥٠ًيصــرف وخمســون نيـــھ) مائــة با ــا عادل مــا أو

أو أيام عشرة أق حد و الواحد اليوم دوالر( دوالر٢٠٠٠املصرى ر) ألفى ش ملدة الدعوة    .حالة

ــ:ثالثــاً ـــد مع أو ليـــة ــل نيخـــص الزائــر ســـاتذة استضــافھ أيـــام يومــاً( يـــوم٥٠عـــدد ـــ) خمســـون أق   بحـــد

الواحد املا    .العام

عاً  ك:   را ل ش ارتھ ز ل تمو م س ة ج أية لديھ تكون من يفضل الزائر ستاذ دعوة ى حالة جز    .أو

 



  
  

 
  

 ٥٥  

 
صدوره خ تار من اعتباراً القرار ذا قواعدعمل من يخالفھ ما ل ل و ،.  

ـــ  -١٧ امعـــة ا مجلـــس والــــدكتوراه٣٠/٧/٢٠١٣قـــرار املاجســـت رســـائل إيـــداع متطلبـــات شـــأن

  باملكتبات

املنعقدة بجلستھ العليا الدراسات مجلس رسائل٢٤/٧/٢٠١٣وافق إيداع متطلبات تكون أن ع التأكيد

تطل وال باملكتبات والدكتوراه التااملاجست بالعدد العليا الدراسات طالب من   :ب

 من) ٣(عدد ل ع توزع الرسالة من ة(مجلدة املركز ة-املكتبة سكندر لية–مكتبة ال  )مكتبة

 الرسالة) ٣(عدد من ونية منPDFبنظام) CD(إلك ل ب ال تلك تودع ة(حيث املركز - املكتبة

ة سكندر ليةمكت–مكتبة ال  ).بة

 ونية إلك ة شمسPDFبنظام) CD(عدد ن ع امعة  .ترسل

 من) ٥(عدد مكون للرسالة ص ي (لمة٢٠٠م إنجل أو ي  ).عر

 والتكنولوجيا للعلوم ية العر اديمية لأل ترفع ال صر ا  .إستمارة

امعة  -١٨ ا مجلس الدراساتشأن٣٠/٧/٢٠١٣قرار مقررات يل املستمرال التعليم بنظام   العليا

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس الالئحة٢٤/٧/٢٠١٣وافق بمواد إخالل غ أنھ ع

رقم الوزاري بالقرار الصادرة املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات ملرحلة ة سكندر امعة املوحدة

خ٢٦٩٣ رقموتطبيقا٢/٩/٢٠١٠ًبتار ة املس للقوات ع املجلس س رئ والذي٢٠١١لسنة) ١٠٤(لقرار

الطالب" يتضمن إستو م العلمية الدرجة تمنح املعتمدة النقاط أو الساعات بنظام للدراسة سبة بال أنھ

ليات لل الداخلية اللوائح تحدده ملا وفقاً ا عل صول ا ذلك" شروط   :فع

امل -١ للطالب يحق أنال الدكتوراه أو املاجست برامج أحد أو العليا الدراسات دبلومات أحد ل

مجلس لقرارات تطبيقاً املستمر التعليم خالل من نامج ال نفس من مقررات الوقت نفس ل

الصدد ذا امعة ا ومجلس والبحوث العليا  .الدراسات

امل - ٢ املستمر التعليم مقررات عدد يكون أن انتيجوز إذا مطلقاً النظامي بالتعليم يل لل ا ل تحو طلوب

أخري جامعة لة م املستمر التعليم مقررات انت إذا أما ، ة سكندر بجامعة لة م املقررات ذه

عن املستمر التعليم مقررات عدد د يز أال ا% ٣٠فيجب بدراس الطالب لف ي ال املقررات  .من

مقرر  -٣ إجتياز ثمحالة النظامي بالتعليم يل لل ا ل تحو املطلوب املستمر التعليم بنظام دراسية ات

ليات بال العليا الدراسات برامج أحد يل بال لھ)دكتوراه–ماجست–دبلومات(قام يحق فال

أو العليا الدراسات برنامج يل ال خ تار من درا فصل عد إال الدبلوم ادة ش ع صول ا

الدكتوراهف حالة فصول ثالثة أو املاجست حالة ن دراسي ن الصيف. صل فصل يكون أن جوز و

ل أن شرط و صوص ا ذا الطالب ا ل امل لية ال تقرره ملا وفقاً الفصول ذه ن ب من

الفصل ذا مقررات ن. الطالب ل امل جميع ن ب الفرص افؤ لت تحقيقاً سبق ما كون للدراساتو

الدكتوراه أو املاجست أو يل لل خلفياً بابا املستمر التعليم برامج يل ال يكون ال وح  .العليا

السابقة -٤ البنود ذكر ما خالف و املدد بتحديد يتعلق سابق قرار ل  .يل

ــــ -١٩ امعـــــة ا مجلـــــس لمــــة٢٩/٩/٢٠١٣قــــرار رفـــــع تفيـــــد"مؤقتـــــة"شـــــأن ـــــ ال ادات الشــــ مـــــن

الدبلومحص أو العلمية الدرجة ع العليا الدراسات طالب   ول



 ٥٦   

ــ املنعقــدة بجلســتھ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس ــ١٧/٩/٢٠١٣وافــق لمــةع ادات"مؤقتــة"رفــع الشــ مــن

الـدبلوم أو العلميـة الدرجــة ـ ع العليــا الدراسـات طالـب حصــول تفيـد ـ بنــاءال تصـدر ادة الشــ ـذ أن إعتبـار ــ ع

من الدبلومع أو العلمية للدرجوة امعة ا مجلس   .ح

امعة -٢٠ ا مجلس سـاب٢٢/٧/٢٠١٤) ١٦(رقمقرار إح لنظـام املعـدل ـدول ا إعتمـاد شـأن

العليا الدراسات مرحلة معتمدة دراسية ساعة ل ل ة املئو سب   ال

رقم امعة ا مجلس ساب٢٠١٤لسنة) ١٦(قرار إح لنظام املعدل دول ا ساعةإعتماد ل ل ة املئو سب ال ب

العليا الدراسات مرحلة معتمدة   دراسية

  

    النقاط  التقدير/املعدل Grade Mark/التقدير

  ممتاز
90 and more A 4.000 

اح
ج

ن
  

    
    

 
Su

cc
es

s 
    

85 to < 90 A - 3.666 

جداً    جيد
80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B  3.000 

  جيد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 to < 65 C 2.000 60  مقبول 

  ضعيف

55 to < 60 C - 1.666 

 
ب

سو
ر

  

    
Fa

ilu
re

 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

جداً   F 0.000 40 >  ضعيف

مقرر من ب امل للطالب يرصد

Withdrawal  
 ------  W ---  

  

للطال مقرريرصد من اً إجبار ب امل ب

Forced Withdrawal 
 ------ FW --- 

  

املقرر متطلبات يكمل لم الذي للطاب يرصد

Incomplete 
 ------ I  --- 

  

دمة ا ألداء ب امل للطالب يرصد

ة  Military Withdrawalالعسكر
 ------ MW --- 

  

مستمع ل امل للطالب    --- Audit  ------ AUيرصد

الرسالةيرصد لساعات ل امل للطالب

عد تكتمل ولم  In Progressالعلمية
 ------ IP --- 

  

العلمية الرسالة مناقشة عند للطالب يرصد

 Approvedبنجاح
 ------ AP --- 

  

مناقشة ھ رسو عند للطالب يرصد

العلمية  Not Approvedالرسالة
 ------ NAP --- 

  

  



  
  

 
  

 ٥٧  

امعة -٢١ ا مجلس آلية ٢٢/٧/٢٠١٤) ١٧(قرار الدكتوراهشأن لدرجة الشامل   متحان

 
الشــامل ي( Comprehensive exam متحـان مستفيضــة) التــأ مناقشــات عــن عبـارة الــدكتوراه لدرجــة

ملــــام و خالقيـــــة و ســــانية وانــــب ل التطــــرق مــــع العلميــــة وانــــب باملوضــــوعل عالقــــة لــــھ بمــــا ن" الشــــامل عـــــ

ياديـة"  التخصص ا مـن و عيد أو ب قر م. من وعرضـ م ـاد باج رحـب و بـل ن الدراسـ نظـر ـات وج وتقبـل

ـــ عت أن يجـــب ـــذا لتخطـــي ـــب والتأ قـــب ال ســـوده ـــاديمي أ جـــو ـــ ذلـــك ـــتم و جديـــدة تحليليـــة ـــة" آلراء وج مـــن

ن املمتحنـــ نـــة و الطالـــب وجامعتـــھ" نظـــر للطالـــب واعـــده وإضـــافة بدايـــة خـــالل. نقطـــة مـــن ذلـــك يـــتم مـــا وغالبـــا

شــابھ مــا أو مقــال كتابــة التخصــص تطلــب إذا إال ة الشــفو املعلومــات. املناقشــات وحفــظ تحصــيل إختبــارات أمــا

للدرجــة يل ـ ال مــع تبـدأ ــ ال املقـررات خــالل تـتم أن املفــروض فمـن ــا غ أو يكيـة لي أو ــة اليدو ـارات امل أو

بالرسا الطالب عمل مع امن   . لةوت

 
شامــــــــل  امتحــــــان عقـــاد ا ــــ ع اللوائـــــــح جميــــــع تـــنص أن ي(  Comprehensive exam  يجـــب لدرجــــة) تـــأ

مــــا(الــــدكتوراه ل أو ــــا ر تحر أو ا تراكمــــي) شــــفو معــــدل و بنجــــاح الدراســــية املقــــررات اجتيــــاز ــــ(2.333)عــــد ع

ا موضــــوع يل ــــ عــــد ة ــــ الف ــــ وذلــــك وقبــــلقــــل البحــــث بروتوكــــول واعــــداد شــــراف نــــة وتحديــــد لرســــالة

الرسالة   . مناقشة

 
الشــامل متحـــان ي( Comprehensive exam ــدف حـــداث) التـــأ ـــط ر ــ ع الطالـــب قــدرة قيـــاس ــ إ

ال  ــــــذلك و لديــــــھ ــــــ التفك ــــــارة م وقيــــــاس ــــــ الدرا نامجــــــھ ب املرتبطــــــة العلميــــــة يم املفــــــا متحــــــانوتفســــــ   ــــــدف

ي( Comprehensive exam الشــامل ــا) التــأ واجتاز ســبق دراســية مقــررات ــ الطالــب اختبــار إعــادة ــ إ

  . بنجاح

 
الشامل لألمتحان التقدم ي( Comprehensive exam شروط    -) :التأ

و    ة جبار الدراسية املقررات بنجاح استكمل قد الطالب يكون دأن املع أو لية لل الداخلية لالئحة طبقا ة   . ختيار

 
لإلمتحان التقدم ي( Comprehensive exam الشاملميعاد   -) : التأ

لإلمتحان الطالب ي( Comprehensive exam الشامليتقدم موضـوع) التـأ أو البحـث خطـة يلھ ـ عـد

الرســــــــا ينــــــــاقش أال ــــــــ ع وقــــــــت أي ــــــــ متحــــــــانالرســــــــالة اجتيــــــــازه عــــــــد إال  Comprehensiveالشــــــــامللة

exam)ي   .بنجاح) التأ

 
لإلمتحان التقدم ي(Comprehensive exam الشاملخطوات   -) :التأ

لالمتحان للتقدم لھ للسماح فيھ ل امل القسم مجلس إ بطلب الطالب   .يتقدم

عــــــــــــــ عقــــــــــــــد جلســــــــــــــة أول ــــــــــــــ القســــــــــــــم مجلــــــــــــــس ح ــــــــــــــ متحــــــــــــــانيق نــــــــــــــة شــــــــــــــكيل الطلــــــــــــــب تقــــــــــــــديم   الشــــــــــــــاملد

Comprehensive exam)ي أو) التــــأ ليــــة ال مجلــــس ا عتمــــد و ــــد املع أو ليــــة بال الدراســــات نــــة ــــا وتقر



 ٥٨   

متحــان عقـد أن ــ ع ـد ي(Comprehensive exam الشــاملاملع خ) التـأ تــار مــن ن ر شـ خــالل للطالــب

ال مجلس من نة ال شكيل دإعتماد املع أو   . لية

 
الشــــامل متحــــان نــــة ي( Comprehensive examتتكــــون خمســــة) التــــأ أو ثالثــــة مــــن فــــردي عــــدد مــــن

الطالب رسالة ع ن املشرف من أستاذ م بي من يكون أن   .  أساتذةع

ل - ال خــارج مــن أو التخصــص خــارج مــن بأعضــاء متحــان نــة ــ ســتعانة مكــن أالو ــ ع امعــة ا خــارج مــن أو ــد املع أو يــة

ماسية ا ان ال حالة ن عضو أو الثالثية ان ال حالة واحد عضو عن ن ارجي ا ن املمتحن عدد   يتجاوز

القصوى  الضرورة عند متحان نة املساعدين ساتذة اك اش جوز  . و

 
أعضـــاء ن بـــ الـــرأي ـــ خـــالف حـــدث الشـــاملإذا متحـــان ي(Comprehensive exam نـــة يرفـــع) التـــأ

نــة ألعضــاء ملزمــا الــة ا ــذه ــ ســاتذة مســتوى ــ ع القســم مجلــس قــرار ــ عت و القســم مجلــس ــ إ املوضــوع

وإمتحان والبحـوثالشامل العليـا للدراسـات ليـة ال وكيـل ـ إ مـر يرفـع ـالف ا حـل القسم مجلس عسر ذا

دلع املع أو لية ال مجلس من القرار عتمد و د املع أو لية بال والبحوث العليا الدراسات نة ع   . رضھ

 
متحان ي( Comprehensive exam الشاملاجتياز    -) :التأ

 نــــة أعضــــاء آراء أغلبيــــة موافقــــة ــــ ع حصــــل إذا الشــــامل متحــــان اجتــــاز قــــد الطالــــب ــــ عت

املتخصصةمتحان املجالس من العتماده يرفع جما ر تقر خالل  . من

 ل مؤ غ أو ل مؤ تكون لالمتحان ي ا ال الطالب يجة  . ن

 متحـــــان الطالــــــب اجتيــــــاز عـــــدم القــــــرار حالــــــة  Comprehensive exam الشــــــاملـــــ

ي( ن) التأ بايتع مس القرار يكون   . أن

 
لالمتح التقدم ي(  Comprehensive examالشاملانإعادة   -): التأ

 متحـان الطالـب اجتيــاز عـدم حالـة ي(Comprehensive exam الشــاملـ معرفــة) التــأ لـھ يحـق

الة ا تلك با مس يكون أن البد الذي نة ال قرار خالل من لالمتحان اجتيازه عدم  . أسباب

 متحـــان الطالـــب اجتيـــاز عـــدم حالـــة ي( Comprehensive examملالشـــاـــ ـــ) التـــأ إ بطلـــب يتقـــدم

خ تــار مـن ــ ك ـ ع ر أشــ ثالثـة مـرور عــد وذلـك أخــرى مـرة لالمتحـان بالتقــدم لـھ للســماح القسـم مجلـس

جديــدة نــة أمــام التقــدم لــھ ســمح ھ رســو تكـرر وإذا نــة ال نفــس وأمــام ســبقھ الــذي متحــان دخولـھ

جديــــد اح بــــاق ا شــــكيل شــــكيليــــتم آليــــة بــــنفس املختصــــة املجــــالس مــــن ــــا واعتماد القســــم مجلــــس مــــن

املادة ورد كما و نة   ) .  ٦(ال

متحان دخول مرات لعدد أق حد يوجد ي( Comprehensive examالشاملوال   ) .التأ

 
للمن الرســالة صــالحية ــر بتقر الطالــب ـــ ع شــراف نــة تتقــدم أن الشـــامليجــوز متحــان إجتيــازه قبــل  اقشـــة

Comprehensive exam)ي متحــان)التــأ إجتيــازه عــد إال الرســالة ــ ع كــم ا نــة لــھ ل شــ أال ــ ع ،

ســـبع الشــامل مـــن ـــ أك ــا عل ـــ وم بنجـــاح ــا إجتاز ـــ ال املقـــررات إعـــادة الطالــب مـــن يطلـــب ال الــة ا ـــذه ـــ و

  . سنوات



  
  

 
  

 ٥٩  

 
قواعد من يخالفھ ما ل ل و صدوره خ تار من اعتبارا القرار ذا   .عمل

ـــ -٢٢ امعـــة ا مجلـــس مـــنشـــأن٢٦/٨/٢٠١٤قـــرار ونيـــة لك ـــدمات ا مقابـــل تحصـــيل قـــرار

العليا الدراسات   طالب

مبلغ تحصيل ع املجلس اً(جنيھ٥٠وافق جن العليا) خمسون الدراسات مرحلة طالب ل تودعمن

عد فيما نة املب ونية لك دمات ا مقابل العليا الدراسات صندوق حساب ا تتو–حصيل أن ع

و ونية لك دمات ا ذه تقديم امعة با املعلومات وتكنولوجيا نظم   :مشروعات

م -١ ونتائج متحانات وجداول الدراسية داول ا ع العليا الدراسات طالب منحصول ا وغ تحانات

لية ال موقع ع امعة/املعلومات  .ا

ي -٢ و إلك حساب ع الطالب وإستخدامھMs Office 350ع) E-mail Account(حصول مجاناً

مجاناً املختلفة امج ال ع صول  .Dream Parkا

شغيل -٣ ال لنظم ة أحدث برنامجwindows 8توف  .مجاناً  Office 2013وأحدث

ي -٤ سل ال نت إن وجود مثل ليات ال عض الطلبة ا يتلقا ال دمات ا ع الطالب حصول س ت

)Wireless. ( 

للطالب -٥ ي و لك يل  .ال

الرقمية -٦ باملكتبة عليا دراسات طالب ل ل حساب شاء إ يمكن حيث و الرقمية املكتبة الطالب إستخدام

و  الكتب ع صول ا يمكن ا املتعددةوم بحاث و العلمية والرسائل املختلفة  .املراجع

ــــــ -٢٣ امعــــــة ا مجلــــــس بــــــاملجموع٢٨/١٠/٢٠١٤قــــــرار الــــــدبلوم أو الدرجــــــة مــــــنح ضــــــرورة شــــــأن

للدرجات العام اكمي روفCGPAال با س ول فقط   باألرقام

رقم امعة ا مجلس بقرار العمل ضرورة ع املعدل ٢٠١٤٢٢/٧/٢٠١٤لسنة) ١٦(التأكيد دول با اص ا

ما ع التأكيد مع العليا الدراسات مرحلة معتمدة دراسية ساعة من ل ل ة املئو سب ال ساب إح لنظام

العليا الدراسات مجلس العام١٥/٤/٢٠١٤أقره اكمي ال باملجموع الدبلوم أو الدرجة منح يكون أن من

وأنCGPAللدرجات روف با س ول فقط العامباألرقام اكمي ال باملعدل للطالب املمنوحة ادة الش ت ت

أخطاءCGPAللدرجات من يحھ ت يتم ما ع أيضاً ذلك يطبق حيث و روف با س ول فقط باألرقام

صوص ا ذا   .مادية

امعـــة -٢٤ ا مجلـــس مـــن٢٨/٤/٢٠١٥ـــ) ٩(رقـــمقـــرار والـــدكتوراه املاجســـت طـــالب إعفـــاء شـــأن

بالشــ رســالة حــالتقــديم ــ العلنيــة املناقشــة جلســة مــن وكــذلك عليــھ املتعــارف التقليــدي ل

اً  متم دولياً شراً م رسائل أبحاب   شر

 
العلنية املناقشة جلسة من وكذلك عليھ املتعارف التقليدي ل بالش رسالة تقديم من الدكتوراه طالب عفي

امل ات الدور إحدي قل ع ن بحث شر أفضلحال قائمة عاملياً التخصص% ٥٠صنفة مجال

يف بالفعلISIتص شوراً م خر والبحث شر لل ائياً مقبوالً ن البحث أحد يكون أن جوز   .و

 
 



 ٦٠   

 
حال العلنية املناقشة من وكذلك ، عليھ املتعارف التقليدي ل بالش رسالة تقديم من املاجست طالب عفي

بح أفضلتقديم قائمة عاملياً املصنفة ات الدور إحدي شر لل ائياً مقبول أو شور م قل ع واحد ث

يف% ٥٠ تص التخصص   . ISIمجال

 
ع املجلد حتوي و والدكتوراه للماجست التقليدية الرسالة عن بديالً مجلدا الطالب   :يقدم

الرسا .١ عنوان متضمنة الرسالة ة الطالب–لةواج  .إسم

امعة .٢ وا لية ال مجلس من املعتمدة البحث طة مطابقاً ن املشرف  .أسماء

والتقدير .٣ وجد(الشكر  ).إن

الرسالة .٤ ات محتو رس(قائمة  ).الف

والرموز  .٥ ختصارات  .قائمة

ية .٦ العر اللغة و ية نجل باللغة بحث ل ل ص  .م

لية .٧ ال مجلس من املعتمدة البحث  .خطة

الرسالةأبوا .٨ جامعة: ب إسم وجود ط ش و شر لل مقبول أو شور م بحث ع باب ل حتوي و

و الدرجة لنيل املتقدم الطالب إسم يكون أن وع املقدمة بحاث جميع ع بوضوح ة سكندر

الرسالة ع ن املشرف أسماء وكذلك منھ املقدمة بحاث ع املذكورة سماء  .أحد

 
اي م م وتكون التقليدية الرسائل ا عل املتعارف ليات و باإلسلوب الرسالة ع حكم نة شكيل تم

التالية النقاط من   :التأكد

من .١ املعتمدة البحث خطة بموضوع متعلق أو مطابق الطالب من املقدم بحاث أو البحث موضوع ل

؟ لية ال  مجلس

ف .٢ شور امل املجالت أو املجلة أعل تقع البحث يف% ٥٠ا لتص ؟ISIطبقاً ال  أم

؟ .٣ ال أم املقدمة بحاث أو البحث ع مدون ن واملشرف الطالب إسم  ل

ال؟ .٤ أم املقدمة بحاث جميع ع مذكور ة سكندر جامعة إسم  ل

امعة با الدراسات مجلس من واملعتمد املوحد النموذج ع ر بتقر كم ا نة عوتتقدم جابة يتضمن

علنية مناقشة جلسة دون للرسالة ة املطلو جازة و ر التقر ذا عد و السابقة  .سئلة

 
ع حوال من بحال العلنية املناقشة جلسة من عفاء وكذلك التقليدية الرسالة عمل من عفاء يؤثر ال

شر ال افآت م ن املشرف والسادة الطالب املقررةحق افآت امل وال ، امعة ا مجلس من املقررة العلمي

الرسالة ع كم ا نة   .ألأعضاء

 
والدكتوراه املاجست لطالب سا املسار ع القرار ذا يؤثر واملناقشة(ال التقليدي ا ل ش رسالة كتابة

كم ا نة من اً) العلنية ومواز بديالً مساراً عد عھولكنھ الذي الدو شر ال ن الراغب للطالب

عليھ وتحرص امعة   .ا

  قرارات من يخالفھ ما ل ل و صدوره خ تار من إعتباراً القرار ذا   .عمل



  
  

 
  

 ٦١  

ــــ -٢٥ امعـــة ا مجلــــس خمــــس٢٤/١١/٢٠١٥قـــرار ملــــرور نظـــراً املعــــادة املقــــررات ســـاب إح شــــأن

ا سنوات دراس ع سنوات سبع   أو

امعةواف ا مجلس ي٢٤/١١/٢٠١٥ق ما   :ع

ح .١ سنوات سبع أو املاجست أو للدبلوم سنوات خمس من أك ا عل مر ال للمقررات الطالب إعادة حالة أنھ

تقدير ع صول ا شرط دون للدراسة إجتياز كشرط سب تح املقررات ذه فإن الدكتوراه ع صول ا وقت

تدخل وال ا للدرجاتف اكمي ال التقدير متوسط الطالبCGPAحساب ل ضمن املقررات ذه وتذكر

Transcriptمر تقدير ا أمام ذكر و ا صالحي اء إلن ا إعاد تم  ) .Satisfactory =S(كمقررات

املقرر  .٢ الساعات عدد بنفس آخر إختياري مقرر بأي بدالھ إس إختياري مقرر أي إعادة حالة جوز حالةو أما ة

إعادتھ املطلوب املقرر فتح القسم مجلس ع يتحتم الة ا تلك و املقرر إعادة من فالبد ساسية املقررات

من اء لإلن زمنية ة ف من لھ تبقي وما الطالب مستقبل ع حفاظاً واحد لطالب ولو ح تال درا فصل أول

 .املناقشة

امعـــة- -٢٦ ا مجلـــس الدراســـات٢٨/٥/٢٠١٧ـــ )٢٣(رقـــمقـــرار مصـــروفات حصـــيلة ـــع توز شـــأن

والدكتوراه املاجست رسائل افأة م سب ع وتوز املعتمدة الساعات نظام وفق   العليا

 
التالــي  النحو ع املعتمدة الساعات نظام وفق العليا الدراسات مصروفات حصيلة ع توز    -:يتم

  :أوال

ت% ٤٠ ــــــــــــــــــــ ع للصــــــــــــــــــــرف ليــــــــــــــــــــةتخصـــــــــــــــــــص بال العلمــــــــــــــــــــي والبحــــــــــــــــــــث ـــــــــــــــــا العليـــ بالدراســــــــــــــــــــات اصــــــــــــــــــــة ا التعليميــــــــــــــــــــة ـــة العمليـــــــــــــــــ ر   طــــــــــــــــــــو

الدراســــات بحــــوث تخــــدم ــــ ال املكتبــــات وإحتياجــــات العليــــا بالدراســــات اصــــة ا الــــدروس وقاعــــات بحــــاث معامــــل شــــمل و ، ــــد املع أو

السيمن ومناقشة املقررات س تدر تخدم ال ة والبصر السمعية واملعينات العلميالعليا البحث ودعم والرسائل   .ارات

  :  ثانيا

بمــا%  ٤٠  يــع والر ـف ر ا فصــ ـ تصــرف ـد املع أو ليــة بال ن والعــامل س التـدر يئــة أعضـاء للســادة افـآت م

أق حد و سبة ال ذه  : اليتعدى

ا١٢٠   ا(جن جن ن وعشر الواحدة) مائة الساعة   .لألستاذ

جنيھ(جنيھ١٠٠   الواحدة) مائة الساعة املساعد   .لألستاذ

ا٨٠   ا(جن جن ن الواحدة) ثمان الساعة   .للمدرس

  : ثالثا

ســـــــــــــــــبة% ١٠يخصـــــــــــــــــص ال ــــــــــــــــــذه صــــــــــــــــــيلة% ٤(مـــــــــــــــــن ا إجمـــــــــــــــــا العليــــــــــــــــــا)  مــــــــــــــــــن الدراســـــــــــــــــات ملــــــــــــــــــوظفي افـــــــــــــــــأة   م

درا فصــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــن ر شــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ أق الصــــــــــــــــــــيفيــــــــــــــــــــبحــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــ الدرا الفصــــــــــــــــــــل ــــــــــــــــن عــــ ر شــــــــــــــــــــ   ونصــــــــــــــــــــف

لية لل مكن العلياو بالدراسات ن العامل غ من ا ن للعامل سبة ال ذه من افأة م تصرف أن د املع   .أو

عا   :  را

بواقــع ـد أواملع ليــة لل العليـا الدراســات مصـروفات حصــيلة تـوزع الصــيفى ـ الدرا للفصــل سـبة كحــد% ٨٠بال

الــــذ الســــالف النحــــو ــــ ع افــــآت امل ــــا م تــــوزع ، فقــــط الفصــــل ــــذا ــــ ــــ سأق التــــدر يئــــة أعضــــاء للســــادة كر

الفصل ذا ن ل امل الطالب عدد لقلة وذلك ، ن   .والعامل
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  : خامسا

ــا% ٢٠   م يخصـــص امعــة ا العليـــا%  ٥حصــة بالدراســات مباشـــرة عالقــة ـــم ل ممــن م ـــ وغ العليــا الدراســـات ملــوظفي افـــأة م

ل عن ر ش أق بحد امعة، ل العامة باإلدارة الصيفيوالبحوث الدرا الفصل عن ر ش ونصف درا   .فصل

 
   :أوال

الثانيــــــــــــــة الفقــــــــــــــرة ــــــــــــــ ــــــــــــــا إل املشــــــــــــــار للفئــــــــــــــات املقــــــــــــــررة والــــــــــــــدكتوراه املاجســــــــــــــت ـــــــــائل رســـــ افــــــــــــــأة م ــــــــــــــع توز   يــــــــــــــتم

املــادة امعــات) ٢٩٣(مــن ا تنظــيم لقــانون التنفيذيــة الالئحــة و ( مــن العليــا الدراســات بــإدارات البحــوثالعــاملون

ــد واملعا ليـات بال الرسـائل ــا تـتم ـ ال باألقسـام الفنيــون والعمـال املسـاعدون وكــذلك واملكتبـة واملـنح يفـاد )  و

التا النحو   -:ع

نظـــــــرا% ٥٠  .أ  يفـــــــاد و واملـــــــنح والبحـــــــوث العليـــــــا الدراســـــــات بأقســـــــام ن للعـــــــامل افـــــــأة امل مبلـــــــغ حصـــــــيلة   مــــــن

أع مــــــــن قســــــــام ــــــــذه بــــــــھ م ســــــــ العلميــــــــةملــــــــا الرســــــــائل قــــــــرارات إجــــــــازة الحتياجــــــــات أساســــــــية ـــــال   مـــ

الشأن ذا يفاد و املنح إدارة ا تبذل ال ود ا  . وكذلك

د% ٣٠  .ب  املع أو لية ال بأقسام دمات ا وعمال واملساعدين ن  . للفني

د%  ٢٠  .ج  املع أو لية وال القسم بمكتبة ن   .للعامل

للف: ثانيا الصرف آلية يتكون ملا وفقا د املع أو لية ال بأقسام دمات ا وعمال ن   -:ني

 ــــ املع القســــم مجلـــس س رئــــ مـــن خطــــاب ـــ ع بنــــاء العليـــا بالدراســــات يتصـــل عمــــل م إلـــ مــــوكال يكـــون أن

افأة امل حصيلة حسب وذلك القسم ذا للرسائل نجاز سبة ب افأة امل  . وتصرف

 ال مجلس س رئ خطاب ا مو يكون لفأن امل ا يقوم ال ام امل  . قسم

 افأة امل لصرف السابق ام ا العام خالل متواجدا يكون   . أن

 
امعــة ا مجلـــس قـــرار ــ نظـــام٢٠١٦لســـنة) ١٧٩(رقـــميل وفـــق العليـــا الدراســات مصـــروفات حصـــيلة ــع توز شـــأن

بجلسة الصادر املعتمدة  .  ٢٧/١٢/٢٠١٦الساعات

 
قرارات من يخالفھ ما ل ل و ، لصدوره التا اليوم من اعتباراً القرار ذا    . عمل

ـــ -٢٧ امعـــة ا مجلـــس لطـــالب٢٢/٨/٢٠١٧قـــرار التعليميـــة ـــدمات ل الدراســـات الرســـوم شـــأن

امعة   ا

رقم .١ ع امعة ا مجلس لطال ) ٣٤(وافق التعليمية دمات ل الدراسات الرسوم شأن امعةلسنة ا  . ب

ادات .٢ الشـــ توثيـــق مقابـــل جـــون ر ا ـــ(ســـدد و امعيـــة ا العليـــا–املرحلـــة الدراســـات ) مرحلـــة

بواقع امعة ا بإدارة توثق جنيھ(جنيھ١٠٠ال ادة) مائة  .للش

امعــــــــة .٣ ا بــــــــإدارة امعيــــــــة ا الرســــــــائل توثيــــــــق مقابــــــــل العليــــــــا الدراســــــــات طــــــــالب –دكتــــــــور(ســــــــدد

الــــد-ماجســــت ــــر ــــا٢٥٠ًبواقــــع)  بلومتقر ــــاً (جن جن وخمســــون الـــــدبلوم) مائتـــــان ــــر تقر أو للرســــالة

ة ل ل  .وذلك
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مــــن .٤ معتمــــدة املختصــــة دارة بمعرفــــة تحــــرر ــــد تور حافظــــة خــــالل مــــن املبــــالغ ــــذه تحصــــيل ــــتم و

التعليميــة دمــة ا صــندوق لصــا امعــة ل العامــة دارة نــة بخز بإســتمارة وتــورد امعــة ا ن أمــ

امعة  .با

امعــة -٢٨ ا مجلــس اللغــة٢٦/٢/٢٠١٨ــاملعــدل) ١٧١(رقــمقــرار مســتوي تحديــد يــةشــأن  جن

العليا الدراسات   لطالب

 
ا د ومعا امعة ا ليات ب العليا الدراسات لطالب ية جن اللغة مستوى تحديد شأن عد فيما نة املب القواعد بع   : ت

  :أوالً

قيام التقدموجوب عند ية جن اللغة مستوى تحديد يفيد ما بتقديم العليا الدراسات لاللتحاق طالب

العليا التقدم) دكتوراه-ماجست(بالدراسات بإعادة الدكتوراه درجة طالب مطالبة يتم وال د املع أو لية بال

امل مرحلة بتقديمھ قاموا طاملا ية جن اللغة مستوى تحديد يفيد   .اجستبما

   :ثانياً

د مع أو لية ل تقوم أن ع عد فيما نة املب اللغة إختبارات بأحد املطلوب ية جن اللغة مستوى يحدد

أو لية ال مجلس عتمده ملا طبقاً املطلوب ى د د ا عن يقل ال بما ا يل لل املقبول املستوي بتحديد

مستوى ع الطالب حصول جوز و د الطالباملع لدراسة متطلباً ذلك ان اذا ية نجل غ أخرى بلغة اللغة

د املع أو لية ال مجلس يقدره ملا   .وفقا

ة املطلو ية جن اللغة   :إختبار

التالية -١ ختبارات أحد بإجتياز الطالب يقوم ية نجل   :اللغة

ناشونال٤٥٠ إن فل تو   درجة

         IELTSدرجات٥ أو

            IBTدرجة  ٤٥ أو

إجتياز امعةAUEPTامتحانأو با ية نجل اللغة مراكز من عن الصادر تقل ال سبة   % ٥٠ب

سية -٢ الفر ات:  اللغة مستو الفر) ساعة٤٠٠(سعة الثقا باملركز مكثفة   . B2املستوى/ دورة

ملانية -٣ جوتھ٨٠٠:  اللغة د مع من دراسية   . B2ستوىامل/ ساعة

يطالية -٤ السادس٣٠٠: اللغة املستوى يطا الثقا مركز من دراسية   ساعة

الروسية -٥ دراسية٢٨٨: اللغة ور ٦(ساعة الرو) ش الثقا املركز   .من

سبانية -٦ ادة: اللغة      DELEش

كية -٧ ال بالسفا٧٢دراسة: اللغة كية ال للثقافة إمره س يو مركز من اءساعة وا رة بالقا كية ال رة

جيد بتقدير    .الدورة

  :ثالثاً

العليا الدراسات طالب من تية الفئات عت ذلك ومع حال أية السابقة القواعد من ناء ست اليجوز

و مطالبة وغ اً اعتبار يفاء إس ية جن اللغة مستوى تحديد لشرط  : مستوفية

وأعضاء -١ ناالدبلوماسيون في التفاقية وفقاً م لدول التمثيلية الصفة يحملون ممن القنصلية البعثات

والدبلوماسية القنصلية    .للعالقات

القرار -٢ ا عل املنصوص اللغات بإحدى ناطقة دول من الوافدون  .الطالب
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وس -٣ الور الب درجة ع ن اصل ا ن املصر م/ الطالب املاجست درجة أو س سا بإحدىالل ناطقة دول ن

اللغات   .ذه

عاً    :را

اعتباراً املساعدون واملدرسون املعيدون م ف بما ن املصر العليا الدراسات طالب جميع ع القرار ذا سرى

ف ر ا فصل    .  ٢٠١٨من

 
الصادر امعة ا مجلس موافقة خ تار ن ب ية البي ة الف للمعيدين سبة خبال بتار الشأن ن٢٦/٢/٢٠١٨ذا و

ف خر ية جن اللغة مستوى تحديد قواعد تطبيق للمعيد٢٠١٨بدء أص و ما م عل   فيطبق

 
الوسائل افة ب ن من العليا الدراسات مرحلة طالب جميع ع القرار ذا إعالن ا د ومعا امعة ا ليات   .ع

 
امعةعمل ا مجلس من الصادرة السابقة القرارات جميع ل و لصدوره التا اليوم من اعتبارا القرار  ذا

قواعد من يخالفھ ما ل     .و

امعة -٢٩ ا مجلس البح٢٦/٢/٢٠١٨قرار حـات املق فحـص آلية لرسـائلشأن املاجسـت ثيـة

  والدكتوراه

 البحثيــــــــة النقطــــــــة عنــــــــوان الطالــــــــب اشــــــــفة Titleيتقــــــــدم ال لمــــــــات املكتبــــــــةKeywordsوال وحــــــــدة إلدارة

يفاء اســـ ـــق طر عـــن أو املكتبـــة، مقـــر ـــ صـــية ال بصـــفتھ ة؛ ســـكندر امعـــة Online formالرقميـــة
التا الرابط ع   https://goo.gl/TfjhpY: املتاح

 امعة ل الرقمية املكتبة وحدة بإدارة الفحص رسوم سداد الطالب غجنيھ٥٠(يقوم ال فقط  ).مصري

 إن ن يبـ والـذي الفحـص يجـة ن السـتالم باالنتظـار الطالـب قوم و تقديمھ، يوم نفس الطلب فحص يتم

املخططات مستوى ع عدمھ من ا تداول سبق البحثية النقطة الدراسة(انت قيد والرسـائل) الرسائل

بواب ع واملتاحة ة املصر امعات ا جميع املجازة ةالعلمية املصر امعية ا املكتبات  .ة

 ليـــة لل الفحـــص بيـــان بتقـــديم الطالـــب وجــــود/يقـــوم عـــدم حالـــة ـــ يل ـــ ال إجـــراءات الســـتكمال ـــد املع

شابھ وجود حالة القسم ومجلس ن املشرف السادة ع مر عرض أو  .شابھ،

 ليـــة ال موافقـــة املخطــط/ عــد يل ـــ ـــ ع ـــد الProposalاملع بالنقطـــة ـــاص الطالـــبا يقـــوم بحثيـــة؛

كملـــف ونيـــة إلك ة ـــ ســليم مــدمجWordب قـــرص ـــ ليـــةCDع بال العليـــا الدراســـات إدارة ـــ ـــد/إ املع

املخطط من املعتمدة ة بال ا بمطابق تقوم  .Proposalوال

 ليــة بال العليـا الدراسـات إدارة بإرسـال/تقـوم ـد املــدمج(املع املكتبـة) CDالقـرص وحـدة إدارة ـ الرقميــةإ

امعة  .ل
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البحثية فحص إستمارة حات والدكتوراه )Proposal Research(املق املاجست   لرسائل

امل(سم -  ............................................................................................................................. :)بال

ا- ...........................................          ...... :الوظيفة - ل املتقدم العلمية  :  ...................................الدرجة

ايل - يد -   ...................................................         :املو ى ال و  ................................................... :لك

لية -  ............................................................... :القســــــــــــــــــــم -.....................................................          :ال

  ................................................... :لتخصصا -          ...................................................           :الشعبة-

للفحص- املخطط تقديم خ  ................................ :تار

ية(املخطط عنوان -  .): ................................................................................................................بالعر

ية(املخطط عنوان -  ): .............................................................................................................باإلنجل

اشفة(الدقيقة املوضوعات - ال لمات  ...): ..................................................................املفتاحية / ال

  الباحث توقيع                                                                                                

  

  

امعــة -٣٠ ا مجلــس رعايــة٢٥/٣/٢٠١٨ــ) ٤٧(رقــمقــرار ألخالقيــات امعــة ا نــة شــاء إ شــأن

العلمي والبحث التعليم التجارب حيوانات   وإستخدام

 
شاءميت امعةالعلمىالبحثو التعليمالتجاربحيواناتواستخدامرعايةألخالقياتنةإ

ة ايكون   سكندر ةجامعة-  الطبلية مقر   .سكندر

: 

يواناتخالقيةاملعاملةضمانو  يلمع،ل عتجاربيتضمنالذيالعلميالبحثس

يوانات   .ا

 : 

 برنامج إعتماد و والبحث التعليم  التجارب حيوانات الستخدام القياسية خالقية املعاي تطبيق

ا ا رعاي   . دوليااعتمادا العلمي والبحث التعليم  وإستخدام

  
نةتقوم .١ يواناتاماستخدعالقائمةبحاثو العلميةالرسائلبإعتمادال وانبمراجعةعدا ا

يوانمعالتعاملخالقية دو لياتا ةجامعةمعا د( .سكندر ملراجعةالالزمالوقتاليز

طط انداخلالبحثيةا خمنأسبوععنالفرعيةال نةالتقديمتار  . )  ل

مةخالفيةالناحيةمنالرسائلو بحاثمراجعةتكون أن .٢ امعةنةداحلاملسئول ستاذم  ).تصالنقطة( ا

ليات داخل للعمل قياسيةاخالقيةارشاداتتحديد .٣   . ال

لياتموحدموافقاتنموذج  عمل .٤   .  بال

شاء .٥ يواناتعنالتجاربعالقائمةالرسائلو باالبحاثخاصةبيانات قاعدة ا  . ا

بالتد لعملية يلزم ما بتوفالتوصية .٦ يل ر افة والتأ ن ل ن الباحث  .املجال ذا  والعامل

  .العلميوالبحثالتعليمالتجاربحيواناتوإستخدامرعاية باخالقياتالوشر  .٧
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ات مع التواصل .٨ نة شاط بمجال املعنية الدولية ا  .ال

نخالقيھاملمارساتمعاي لضمانخالقيھالقضايااملشورهإعطاء .٩ ن ب نالباحث يواناتاملستخدم ل

   .التجارب

اعاتحل .١٠ انالرؤىاختالفعندال    . الفرعيةال

نضدإجراءاتاتخاذ .١١ اكحالةالباحث  . أخالقيةقاعدةأيان

اصة التظلمات  النظر .١٢ انمن املوافقات منح شأن ا    .الفرعيةال

شاء .١٣ امل املرفق إ لية داخل الدولية باملعاي بالتجار  يوانات املت اثر و إيواء و لرعايةذلك و  ال  و ت

يوانع العلمي البحث إجراء  . ا

يوانات من من التخلص .١٤ ا النافقة ا  .ومخلفا

يوانات الستخدام البديلة املثالية النماذج إيجاد .١٥  .التجارب  ا

شاء .١٦ يوي  مان ان إ لية  ا د/ال  . املع

عة .١٧ ليةالتجارب حيوانات إيواء أماكن متا د/بال امن للتأكد  املع  .الدولية للمعاي مطابق

انالعمللتنظيمآليةعمل .١٨ امعةنةمعالفرعيةال  . ا

 
أساتذةمن العلميوالبحثمالتعلي التجاربحيوانات وإستخدامرعاية أخالقياتنةأعضاءإختيار يتم

امعة لياتمنا دو ال مممن العلميةاملعا ةل ىاملجتمعممثاحدو املجالذاخ منوواحد ، املد

سواممنالعلماء امعةصلةعل جوز  )١٢ املادةوردكما( اعضاء٥ عنالعدديقل ع ، با أنو

بدل ة بصفةعضاءعددثلثس نمن سنو نةالعملعنإنقطعوا منب ور ثالثملدةبال بدون متتاليةش

  . مقبول عذر 

 
نھاعضاءدعوه -١ عقادال ر لمرهلال  .املناقشاتبلورهو ش

نھللعملالداخالنظاموضع -٢ ختصاصاتاملسئولياتوتحديدال  .و

ع -٣ نھعضاءقبلمنللتقييمبحاثواالرسائلتوز  .بال

ھالشئون تنظيم -٤ نةدار  .ل

اح -٥ عاق افأتتوز ذهالالزمةاملاليھللقواعدوفقاً امل  ماليةمواردتوافرتإذاالالئحھل

اح -٦ ھالسياساتاق عھواملاليھدار اومتا  .تنفيذ

ھاملوازنھاعدادعالعمل -٧ نھالتقدير او عامليھبدال اداره  مجلسععرض  . وإعتماد

اح -٨ نھالعمالالتنظيميھبالشئون يتعلقمالاق او ال  قرارا

نانتدابعاملوافقھ  -٩ ھعمالاتمامللمشاركھعامل اصھواملاليھدار نھا  .بال

نينوب -١٠ نةأم اجةعندبأعمالھالقياماملقرر عنال   .ذلكلا

 
نةاجتماعاتأعمالجدول إعداد -١   .ال

نةجلساتمحاضر صياغةو كتابة -٢   .ال

نةجلساترئاسة -٣ سغيابحالةال  .الرئ

سغيابحالةالرسميةاملحرراتعباإلمضاءيقومان -٤ نةرئ  . ال



  
  

 
  

 ٦٧  

 
نةعمل اصاملنصو دافتحقيقعال ةإطار الالئحةذةعل   .الرسالةو الرؤ

نة اتصدرال نعضاءأصواتبأغلبيةقرارا اضر يرصواتساوتفإن،)واحدزائدالنصف( ا

انب سمعھصوتالذيا   . الرئ

 
ن ن ع يتع صول  الباحث يوانات ع التجارب إلجراء الالزمة املوافقة ع ا نة قبل من ا  املعنية الفرعيةال

ودة الدولية للمعاي تطبيقا ذلك و رى عديلإجراءضرورةحالة .العلمى البحث  ل وتوكول جو ال

نةمنعليةاملوافقةسبقالذىالبح يواناتعدديخصفيماالفرعيةال ووسائلطرق أو املستخدمةا

يةمعاملة يوانوتر اأو املعمليةاتأواملعاا نةإخطار يجب،غ   .التعديالتإلقرار بذلكالفرعيةال

 
ان عمل ام ظل  IACUC الفرعيةالداخليةال ا تنص ال القواعد و ح اصة الداخلية الالئحة عل بتلك ا

ان ة جامعة نة من الواردة و ال   .سكندر

 
نة يخصص  سنوي  ما اعتماداً  العلمى البحث و التعليم  التجارب حيوانات واستخدام رعاية ألخالقيات ل

انية ضمن لية م د/ال شطة و أعمال ع نفاقلإل  ذلك و املع نة أ تقا ال بدون تطو ان ال عمل كون و

الدر  طالب ل عفي أن وع وراق وفحص لسات ا عن بدالت معيدينأي من املعاونة يئة وال العليا اسات

ماعدا ف مصار أي من ة سكندر جامعة س من س التدر يئة وأعضاء ن والباحث مساعدين ن ومدرس

شارات س أو ع  .املشار

بذلك سمح نقدية أرصدة وجود حالة   :و

الدائمھ -١ العلميھ نھ ال س رئ مثل ا ونائ نة ال مقرر افأة م  .تكون

العات -٢ التعليم لوزارة عھ التا قيات ال ان أعضاء افأة م مثل نة ال أعضاء با افأة م  .كون

نة -٣ ال مقرر توصية ع بناء نة ال ة لسكرتار افآت م تحديد  . يتم

خدميھ -٤  .مصروفات

 .سلف -٥

أخرى -٦ بنود من ستجد   .ما

 
فرعية ان د) )IACUC Institutional Animal Care and Use Committee(داخلية/شكيل واملعا ليات بال

د واملعا ليات ال مجالس بقرارات معتمدة العلمي والبحث التعليم التجارب حيوانات مع تتعامل ال املعنية

م بي من تكون أن ع قل ع أعضاء خمس نة ال أعضاء عدد يكون أن  :ع

ةجامعة البيطري  الطب لية من عضو -١  .سكندر

يوانات(  Non Scientific Member علمي غ عضو - ٢ ا ستخدم ال ليات أو أقسام من س تدر يئة عضو

 )التجارب

التجارب( علمي عضو -٣ حيوانات امعة خارج من) ستخدم   Scientific Member Non Affiliated ا

لية من علمي عضو -٤ املعنية/ال د  Scientific Member Affiliate املع

  Community Member املجتمع عن ممثل -٥
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لية -٦ ال من ن العلمي عضاء من نة ال مقرر إختيار د/يتم أعضاء،املع أحد يقوم أن مكن و ذا

شكيل ال ن بدور نة علمي: مثال(ال غ عضو يكون الوقت ذات و ي املد املجتمع من   ) .عضو

 
 .عضو١٥ إ١١ من       :تنفيذيةنة -١

ةنة -٢ شار دال بما: إس   أعضاء٩ عنيز

ىاملجتمعمن          - ٣ واحد   :املد  .عضو

امعةخارجمن          - ٤ واحد  : ا  .عضو

 
امعةنةإجتماعيحدد سيوما م ر لمنالثالثا انيكون أنعش عقادم ليةجتماع إ

انمقرريينضمأنع،خالقياتنةبقاعةالطب لياتالداخليةال دبال نةواملعا الطبليةل

امعة لياتتخصالاملوضوعاتلعرضجتماعاتوا دال   .واملعا

 
لصدوره التا اليوم من إعتباراً القرار ذا   .عمل

امعـة -٣١ ا مجلس املاجسـت٢٥/٣/٢٠١٨ـ) ٤٨(قـمر قرار طالـب ملناقشـة ـة املطلو املـدة شـأن

للرسالة البحث موضوع يل خ تار من الرسالة الدكتوراه   أو

 
مرور عد الرسالة املاجست طالب يناقش خ٨أن تار من ر موضوعموافقةأش ح مق يل ل القسم مجلس

يل للطالب حق و للرسالة حالبحث مق يل عد مباشرة للرسالة املعتمدة الساعات عدد نصف

التا الدرا الفصل الرسالة ساعات با يل و الرسالة م(موضوع م الصيف فصل يكون أن  ).ممكن

 
مرور عد الرسالة الدكتوراه طالب يناقش موض١٢وأن ح مق يل ل القسم مجلس موافقة خ تار من راً وعش

أق بحد للرسالة معتمدة ساعات عدد يل للطالب حق و للرسالة يل٨البحث عد مباشرة ساعات

الرسالة موضوع ح املقررات.مق يل خ تار من ن عام مرور عد إال الطالب يناقش ال ن الت ا لتا   .و

 
ال عدد أكمل الذي الطالب تھ ي لم إذا االت ا جميع فعليھو الدرجة ع صول ل الالزمة الدراسية ساعات

ذلك ي درا فصل ل البحث أو للرسالة يل ال ستمر الصيف(أن فصل ا) عدا عل حصولھ ح

درا فصل ل عن واحدة دراسية ساعة ف مصار بدفع  .وذلك

 
صدوره خ لتار التا اليوم من إعتباراً القرار ذا قراراتعمل من يخالفھ ما ل ل   .و
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امعة -٣٢ ا مجلس الدراسـات٢٥/٣/٢٠١٨ـ) ٤٩(رقمقرار لطـالب الدراسـية املصـروفات شـأن

املعتمدة للساعات وفقاً    العليا

 
امعا ل ع املجلس لقرار تطبيقاً وذلك العليا الدراسات لطلبة تقدم ال دمات ا عن مقابل تتحصيل

املنعقدة رقم٢٧/٢/١٩٩٣بجلستھ الوزاري للقرار طبقاً املقابل ذا حصيلة من الصرف ) ١٢٧٠(وتنظيم

خ التا٣/١٠/١٩٩٣بتار النحو ع للطالب تقدم ال دمات ا مقابل حصيلة من الصرف قواعد   :     شأن

املاجس  .أ  ودرجة العليا الدراسات دبلومات طالب من اً سنو جنيھ  .تمائة

الدكتوراه  .ب  طالب من اً سنو جنيھ  .مائتا

ن  .ج  السابق بالبندين الذكر السالف املقابل تأدية من واملعيدون املساعدون املدرسون   .عفي

امعة  .د  با العليا الدراسات بصندوق وتودع امعة ا خدمات لدعم املبالغ ذه حصيلة   .تخصص

 درا عام ل واحدة مرة املبالغ ذه تحصل أن  .ع

 
باملادة والواردة ات واملخت باملكتبات اصة ا الرسوم تنظيم) ٢٧١(تحصيل لقانون التنفيذية الالئحة من

رقم امعات   :و١٩٧٢لسنة) ٤٩(ا

مكتبات) ٧٥(  . أ رسوم اً  .جن

ات) ٧٥(  . ب مخت رسوم اً  .جن

 درا عام ل واحدة مرة الرسوم ذه تحصل أن  .ع

 
التا النحو ع العليا الدراسات ملرحلة ة دار ف املصار   :تحصيل

ة دار ة  املصروفات والنظر العملية ليات   ال

يضم التقديم( ملف العليا-أوراق الدراسات تفس-الئحة
ع العلمي املحتوي   )CDالالئحة

  جنيھ٣٠٠

طرف   جنيھ١٠٠  إخالء
ي(إفادات ي -عر ل١٠٠  ) إنجل إفادةجنيھ   ل

للدبلومة مؤمنة ادات   جنيھ١٢٠  الدكتوراه/املاجست/ش

باملواد درا   جنيھ١٢٠  مؤمن ل

املصري  للطالب مبدئية   جنيھ١٠٠  موافقة

ن املصر لغ مبدئية   جنيھ١٥٠٠  موافقة

جديد فاقد–ارنيھ بدل   جنيھ١٠٠  أو

املواد الواردة املصروفات سري أن أو) ١،٢،٣(ع الدرجة ع يحصلوا ولم ن ل امل الطالب جميع ع

الدراسية م بحاال إفادات أو ادات ش إستخراج رغبون و ا عل ن اصل   .ا

   ):٤(مـادة

ي كما الدرجة أو ادة للش وفقاً املصري للطالب املعتمدة سية التدر للساعة يل ال مصروفات تكون   :أن

املع  . أ الدراسية الساعة   .تمدةقيمة

  جنيھ١٥٠الدكتوراه    جنیھ ١٥٠الماجستیر         جنیھ ١٠٠الدبلوم                          
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يع ر فصل من بدءاً ن ل امل الطالب ع املصروفات ذه سري أن   .٢٠١٨ع

إ  . ب امعة% ١٠باإلضافة ا مجلس لقرار ثانيا٢/٩/٢٠١٥ًطبقاً مصروفات( البند قيمة ادة ز

سبة ب ة والنظر العملية ليات ال العليا الدراسات مرحلة املعتمدة الدراسية للساعة يل % ١٠ال

ف ر ا فصل مصروفات من إعتباراً تم٢٠١٥وذلك و امعة ا موارد لتنمية ادة الز ذه توجھ أن ع

موارد تنمية حساب ا حصيل وتودع إضافية مستقلة د تور بحافظة ا ةتحصيل سكندر - جامعة

املصري املركزي بالبنك املوحد زانة ا  ) .  ٤/٨٢٩١٠/٤٥٠/٩رقم–حساب

 
ي.أ كما ن املصر للطالب التكميلية واملقررات املستمر التعليم بنظام املعتمدة سية التدر للساعة يل ال   :مصروفات

  جنيھ٢٠٠الدبلوم -١

  جنيھ٣٠٠الدكتوراه/جستاملا -٢

وس٢٠٠تحصيل -٣ الور الب مرحلة من التكميلية للمقررات املعتمدة للساعة س/جنيھ سا  .الل

تحصل حوال ل امعة% ١٠و ا مجلس لقرار   . ٢/٩/٢٠١٥طبقاً

 

الت.ب واملقررات املستمر التعليم بنظام املعتمدة سية التدر للساعة يل ال الغمصروفات للطالب كميلية

ي كما ن   :مصر

وس١٠٠ -١ الور الب مرحلة من الطالب بھ يحمل الذي التكمي للمقرر س/دوالر سا  .الل

بند٥٠ -٢ تحت وتوضع والتكمي املستمر للتعليم العليا الدراسات مقررات من املعتمدة للساعة دوالر

مسمي ض(خاص التكميلية و املستمر التعليم مواد العليامصروفات الدراسات موارد وتوزع) من

سبة ب صيلة لية% ٥٠ا و/لل د الوافدين% ٥٠املع حساب امعة  .ل

البند.  ج الذكر السالفة يل ال مصروفات ب(تطبق ، فصل) أ من إعتباراً ن ل وامل دد ا الطالب ع

ف ر د٢٠١٨ا ا الدراسية ف باملصار دد ا الطالب إعالم مع   .يدة،

 
قدره تخفيضاً امعة با ن والعامل ن املقيم طباء مثل ة سكندر جامعة و سو م الساعة% ٥٠يمنح قيمة من

  .املعتمدة

 
ف خر فصل من إعتباراً السابقة والقواعد املصروفات دد٢٠١٨سري ا الطالب   . ع

 
إعتبا القرار ذا قراراتعمل من يخالفھ ما ل ل و صدوره خ تار من   .راً

امعة -٣٣ ا مجلس ن٢٥/٣/٢٠١٨)٥٠( قرار املشرف السادة ن ب الفات ا حل الطالب شأن   ع

 
قسام مجالس موافقة تتم أال ع ، ا عل ن املشرف للرسائل ة الدور ر التقار بتقديم املشرفون السادة م يل

إالاملختص واملناقشة كم ا ان شكيل ع رة التقار ذه ع طالع  .عد
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، نامج ال من الطالب يل شطب تو متصلة ة دور ر تقار ثالثة وجود عدم منحالة ألي يحق ال

، الصالحية ر تقر ع التوقيع ع اض ع ن املشرف عرضالسادة يتم اض ع حالة مجلسو ع مر

ورد ما ضوء واملناقشة كم ا نة شكيل ل الرسالة صالحية شأن يلزم ما إلتخاذ املختص العلمي القسم

لإلعتماد ع املجالس إ قراره رفع و ائياً املجلس قرار كون و ، ن املشرف للسادة ة الدور ر   .التقار

 
ل مشا وجود حالة العودة)خالفات(و يتم واملناقشة كم ل الرسالة صالحية ر تقر بكتابة خاصة

ذلك ضوء وع بالرسالة اصة ا البحث خطوات جميعاً ن املشرف رأي ن ب ي ح ا ومراجع ة رالدور للتقار

عدمھ من واملناقشة كم ا نة شكيل و الصالحية ر تقر ع باملوافقة قراره القسم مجلس   .يتخذ

 
نة إ مر يحال ، باألدلة مشفوعاً للطالب العلمية مانة عدم ت يث راً تقر املشرفون السادة أحد قدم إذا

لية بال العلمي البحث التحقيق/أخالقيات إ الطالب يحال ، العلمية مانة عدم نة ال ت أثب فإذا ، د املع

التحق ت أث فإذا ، دفاعھ وإبداء أقوالھ ملجلسلسماع مر يحال العلمية مانة عدم مجلسيق ثم القسم

لية نامج/ال ال ذات أخري مرة يل ال لھ يحق وال الدرا نامج ال من الطالب يل لشطب د  . املع

 
صدوره خ لتار التا اليوم من إعتباراً القرار ذا   .عمل

ــــ -٣٤ امعــــة ا مجلــــس البحثيــــةشــــأن٢٥/٣/٢٠١٨قــــرار طــــة ا ح ــــ مق يل ــــ شــــرط عمــــيم

امعة با ة الفكر امللكية حقوق مكتب الدكتوراه   لطالب

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس حعميمع٢٠/٣/٢٠١٨وافق مق يل شرط

با ة الفكر امللكية حقوق مكتب الدكتوراه لطالب البحثية طة تخصاا حسب ل حقمعة فظ صھ

، ة فكر كملكية امعة وا ن واملشرف البحثيةالطالب طة ا ح مق إعتماد عد يل ال برقم ستمارة وترفق

لية ال ومجلس العليا الدراسات نة و القسم مجلس ن/من املشرف والسادة د   .املع

امعة -٣٥ ا مجلس الوافدين٢٥/٣/٢٠١٨قرار الطالب رسوم   شأن

مجلس املنعقدةموافقة بجلستھ امعة ي٢٥/٣/٢٠١٨ا ما واملتضمن الوافدين الطالب رسوم   :شأن

  : أوالً 

للطالب سبة فبال خر عد لوا الذين ويكون  ٢٠١٦/٢٠١٧الوافدين كما ي مر بالدوالر الرسوم سداد

ر بھمعمول الوزراء مجلس س رئ وقرار امعات ل ع املجلس لقرار ي٢٠١٦لسنة) ٢٧(قمطبقاً   :كما

مقداره -١ مرة ألول قيد ي١٥٠٠رسم أمر غ( دوالر ال دوالر وخمسمائة ألف  )فقط

ا -٢ مقدار ة سنو دراسية ي٤٥٠٠مصروفات أمر غ(دوالر ال دوالر وخمسمائة آالف عة أر  )فقط

صول  ل سواء يل ال بداية عند واحدة مرة القيد رسم سداد يكون أن نع دبلومت ورسالة ع أودبلوم

شرط و للرسالة ثم للدبلومة وكذلك الثانية للدبلومة ثم و للدبلومة ة السنو املصروفات سداد تم و ماجست

عليھ، حصل الذي للدبلوم امعة ا إعتماد عد أك أو واحد درا لفصل إنقطع فإن ، الدراسة الطالب إستمرار

، يل ال رغب بالدوالرثم الرسوم جميع سداد تم و ، جديد قيد برسم جديداً يالً ذلك   .عد
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   :ثانياً 

لي س نيھ با السداد ستمروا ، لي س نيھ با الرسوم سداد بدأوا الذين الوافدين للطالب سبة بال

ور  دبلوم ع صول ا أو املاجست درجة عادالن ن دبلوم ع صول ا يدفعح قيد رسم و ، ماجست سالة

رسالة أو ي الثا الدبلوم ع صول ل الدراسة الطالب إستمرار شرط و ، يل ال بداية عند واحدة مرة

رغب ثم عليھ، حصل الذي للدبلوم امعة ا إعتماد عد أك أو واحد درا لفصل إنقطع فإن ، املاجست

جديداً  يالً ذلك عد ، يل بالدوالرال الرسوم جميع سداد تم و ، جديد قيد   .برسم

   :ثالثاً 

ستمروا الدبلوم، ع يحصلوا ولم لي س نيھ با الرسوم سداد بدأوا الذين الوافدين للطالب سبة بال

إس شرط و ، ماجست رسالة أو ي ثا دبلوم ع صول وا الدبلوم إتمام ح ، لي س نيھ با الطالبالسداد تمرار

رغب ثم ول الدبلوم منح أو الشطب ع امعة ا موافقة عد أك أو واحد درا لفصل إنقطع فإن ، الدراسة

بالدوالر الرسوم جميع سداد تم و جديد، قيد برسم جديداً يالً ذلك عد ي ثا لدبلوم يل ال   .إعادة

عاً     :را

و  الذين الوافدين للطالب سبة مبال طل ع بناء م قيد شطب وتم ، التأديب مجلس من ات عقو م عل قعت

وال بالدوالر الرسوم جميع سداد تم و جديد، قيد برسم جديداً يالً ذلك عد ، يل ال إعادة رغبوا ثم

سنوات مس ا مدة ا عل تمر لم ولو ح ا إجتاز وأن سبق ال املقررات من الطالب   .ستفيد

  : خامساً 

ثم ، سنوات مس ا م قيد ع يمر ولم م طل ع بناء م قيد شطب تم الذين الوافدين للطالب سبة بال

بالدوالر، الرسوم جميع سداد تم و جديد، قيد رسم و جديداً يالً ذلك عد يل، ال إعادة رغبوا

ا عل تمر لم طاملا ا إجتاز وأن سبق ال باملقررات الطالب ستفيد سنواتو مس ا   .مدة

  :سادساً 

ستمروا ، لي س نيھ با الرسوم سداد دأوا و ، الدكتوراه لدرجة ن ل امل الوافدين للطالب سبة بال

الدكتوراه درجة م منح ح لي س نيھ با   .السداد

ــ -٣٦ امعــة ا مجلــس بال٢٥/٣/٢٠١٨قــرار العلميــة الرســائل أغلفــة نمــوذج إســتخدام لغــةشــأن

والدكتوراه املاجست لرسائل ية نجل و ية   العر

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس امعة٢٠١٨ /٣/ ٢٠وافق ا مجلس من إعتماده وتم

خ بتار املنعقدة نموذج٢٠١٨مارس٢٥بجلستھ إستخدام ع املوافقة قرر العلميةوالذي الرسائل أغلفة

ية العر الباللغة الرسائل إعادة مع ، لذلك مخصص ورق وع ، والدكتوراه املاجست لرسائل ية نجل و

لية لل ذلك خالف ع د/ترد   .املع

امعة -٣٧ ا مجلس العلمية٢٤/٤/٢٠١٨) ٥٣(رقمقرار البحوث افأة م   شأن

 
للب-١ وأيضاً البحث ع ن املؤلف ل ل يعاً مالية افأة م ة) املؤلف(احثتصرف سكندر امعة سوب م

املجالت) موظف-إداري -طالب( ة سكندر امعة سابھ إن وا ل ش ا عل ر نظ علمية أبحاث شر ب قام

مثل املعتمدة العلمية البيانات قواعد بحاث ذه ور ظ شرط رسة املف وWeb of Scienceالعاملية

Scopusالتا النحو   : ع
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لقائمة طبقا املجلة يف افأة  ISIتص امل نيھ قيمة   با

Nature and Science ١-  ٧٥٠٠٠  

من-٢ أقل ضمن املصنفة العلمية قائمة% ٥املجالت

التخصص داخل رسة املف العاملية   .املجالت
١٥٠٠٠  

من-٣ أع املجالت ضمن املصنفة العلمية إ% ٥املجالت

املجال % ٢٥ التخصصقائمة داخل رسة املف العاملية   .ت
٨٠٠٠  

من-٤ أع املجالت ضمن املصنفة العلمية إ% ٢٥املجالت

التخصص% ٥٠ داخل رسة املف العاملية املجالت   .قائمة
٦٠٠٠  

من-٥ أع املجالت ضمن املصنفة العلمية إ% ٥٠املجالت

ا% ٧٥ داخل رسة املف العاملية املجالت   .لتخصصقائمة
٣٠٠٠  

من-٦ أع املجالت ضمن املصنفة العلمية إ% ٧٥املجالت

التخصص% ١٠٠ داخل رسة املف العاملية املجالت   .قائمة
٢٠٠٠  

التقيد -٣ دون البحث ع ن املؤلف ل ل ساوي بال افأة امل ع بتوز امعة با اصة ا سابات ا إدارة تقوم أن

صرف لطلب بالبحث تقدم افأةبمن   .امل

 
التالية القواعد ع بناء افأة امل ذه   -:تصرف

أق -١ بحد سنوات خمس ا شر ع يمر لم ال بحاث ع شر ال افأة م صرف  .يتم

قليلة -٢ ومجالت اعداد ا ل ال التخصصات من( حالة و) مجلة٢٠أقل املجلة اعتبار يتم

أع ضمن التخصص  % . ٥قائمة

باملادة% ٥٠تصرف -٣ الواردة املجلة يفات تص من يف تص ل ل املحددة افأة امل قيمة للسادة) ١(من

امعة ا خارج جازات و عارات ة ف خالل املصنفة العلمية املجالت شر بال قاموا الذين ن الباحث

و  العليا للدراسات د واملعا ليات ال وكالء السادة ع التأكيد تجديدمع قبل التأكد يتم بأن البحوث

ذه خالل ا يقومون ال بحاث أن س التدر يئة أعضاء للسادة ية الوجو جازات و عارات

ة سكندر جامعة اسم ا عل مدرج ة  .الف

 
العلمي شر ال ف مصار لدعم سبة بواقع: بال بحاث شر ف مصار دعم شرمن% ١٠٠يتم ال ف مصار

أع ضمن املصنفة العلمية واقع% ٥٠املجالت و التخصص داخل رسة املف العاملية املجالت قائمة % ٧٥من

من أع ضمن املصنفة العلمية املجالت شر ال ف مصار العاملية% ٧٥ا% ٥٠من املجالت قائمة من

واقع و التخصص داخل رسة ا% ٥٠املف شر ال ف مصار منمن أع ضمن املصنفة العلمية % ٧٥ملجالت

التخصص% ١٠٠ا داخل رسة املف العاملية املجالت قائمة الدعم( .من سب بتعديل البند عديل   )تم

 
دعم قيمة تصرف أن وع ، امعة ل الذاتية املوارد من العلمي شر ال ف مصار ودعم افأة م من ل تصرف

الع شر ال ف الدعممصار ذلك صرف يوم الصرف لسعر وفقا املصري نيھ با ا عادل بما   .لمي



 ٧٤   

ستمارة*  إعداد تم عدو الشيك إستخراج يتم أن ع ليات ال خالل من العلمي شر ال افأة بم اصة ا

امعة با اصة ا سابات ا إدارة من العلمي شر ال افأة م منح ع   .املوافقة

إعداد*  يتم استخراجكما يتم أن ع ليات ال خالل من العلمي شر ال اليف ت بدعم اصة ا ستمارة

  الشيك

امعة با اصة ا سابات ا إدارة من العلمي شر ال اليف ت دعم ع املوافقة   .عد

 
آ ون تيةت الطرق بإحدى العلمي شر ال افآت م ع صول ل التقدم   -:لية

للس -١ و التقدم بالبحث والبحوث العليا للدراسات لية ال وكيل الدكتور ستاذ ةيد املطلو ( وراق

ن) أدناه الوارده ت ورقية:   من افأة-ة م ع صول ل مدمج قرص ع ونية الك ة و

العلمي شر  .ال

الداخ -٢ يد بال أألوراق يرسل أن ام( أو إ) ا املصري يد ال العلميأو شر ال مكتب عنوان

بك بمحرم العلوم لية ب ائن ال امعة غداد١( ل بك-ش ة– ٢١٥١١: ب.ص- محرم  ) .سكندر

العلمي -٣ شر ال ملكتب مخصوص مع وراق يرسل أن  .أو

محرم -٤ بمب العلوم لية ب ائن ال امعة ل العلمي شر ال مكتب ملقر بنفسھ افأة امل طالب حضور  بكأو

أسبوع -٥ ل من س م وا حد يومي امعة ل العلمي شر ال مكتب موظفة تواجد خالل من أو

من والبحوث العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب الدكتور ستاذ السيد ة سكرتار بمكتب

وراق إلستالم را ظ عشرة الثانية الساعة وح صباحا العاشرة   .الساعة

 
العلمي شر ال افأة م ع صول ل ة املطلو   -:وراق

ي - العر ص   .امل

ي- نجل ص  .امل

افأة- امل ع صول ل للمتقدم الذاتية ة   .الس

وفق- افأة امل ع صول ا املتقدم شاركون الذين ة سكندر جامعة من ن الباحث ميع الذاتية ة الس

م   .نصي

ت- افأةإقرار امل ع   .وز

شور- امل ي ا ال   .البحث

املجمع-   .قرار

ي- و لك يد وال التليفون رقم تحمل لإلتصال   .بطاقة

 
التالية الطرق بإحدى العلمي شر ال اليف ت دعم ع صول ل التقدم آلية   -:تكون

الع -١ للدراسات لية ال وكيل الدكتور ستاذ للسيد و التقدم بالبحث والبحوث ةليا املطلو الوارده( وراق

ن) أدناه ت ورقية:   من شر-ة ال اليف ت دعم ع صول ل مدمج قرص ع ونية إلك ة و

  .العلمي

الداخ -٢ يد بال وراق يرسل أن ام( أو امعة) ا ل العلمي شر ال مكتب عنوان إ املصري يد ال أو

ل ب ائن بكال بمحرم العلوم غداد١( ية بك-ش ة- ٢١٥١١: ب.ص-محرم  ) .سكندر
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العلمي -٣ شر ال ملكتب مخصوص مع وراق يرسل أن  .أو

بك -٤ بمحرم العلوم لية ب ائن ال امعة ل العلمي شر ال مكتب ملقر بنفسھ افأة امل طالب حضور  .أو

العلمي -٥ شر ال مكتب موظفة تواجد خالل من بمكتبأو أسبوع ل من س م وا حد يومي امعة ل

الساعة من والبحوث العليا الدراسات لشئون امعة ا س رئ نائب الدكتور ستاذ السيد ة سكرتار

وراق إلستالم را ظ عشرة الثانية الساعة وح صباحا  .العاشرة

 
العلمي شر ال منح لدعم ة املطلو   - :وراق

ي - العر ص   .امل

ي- نجل ص   .امل

ي- و لك يد وال التليفون رقم تحمل لإلتصال   .بطاقة

البحث- من املبدئية ة   .ال

يد- بال لإلرسال القبول   .خطاب

شر- ال ف مصار لقيمة املجلة   .مطالبة

املقدم- باسم س التدر يئة عضو باسم سداد   .ايصال

 
ذ منعمل اعتباراً القرار املجلة١/١/٢٠١٧ا إ ا سليم تم ال بحاث ع بھ الواردة القواعد وتطبق

خ التار ذا من اعتبارا   .العلمية

رقم*  امعة ا مجلس قرار ا عل فيطبق خ التار ذا ع السابقة بحاث افأة٢٠١٠لسنة) ١١(أما م   شأن

آلخ وفقا العلمية البحوث اشر عديال   .ر

 
قواعد من القرار ذا ام أح يخالف ما ل و لصدوره التا اليوم من إعتباراً القرار ذا عمل

  .وإجراءات

ـ -٣٨ امعــة ا مجلـس حـاالت٢٤/٤/٢٠١٨قـرار التشــأن تــتمتحـو ـ ال العليــا الدراسـات طــالب

آ تخصص إ تخصص من أو آخر قسم إ قسم منمن أو آخرخر برنامج إ   برنامج

املنعقدة بجلستھ العليا الدراسات مجلس املنعقدة١٧/٤/٢٠١٨موافقة بجلستھ امعة ا مجلس وموافقة

ي٢٤/٤/٢٠١٨ باآل أوصت   :ال

موقفاً .١ ن املحول الطالب سب إك حيث نة ال ع املعروضة نتقالية االت ا جميع ع املوافقة

بإس سمح أقانونياً للسيد ي القانو شار املس لرأي طبقاً نامج ال أو التخصص يل ال . د.تمرار

امعة اا س  رئ

املنعقدة .٢ بجلستھ امعة ا مجلس خ تار من االت ا تلك جميع ذلك٢٤/٤/٢٠١٨وقف من ث س و

مع ل بالتحو سمح ومواداً قواعداً الداخلية ا لوائح تتضمن ال د واملعا ليات عتدادال عدم

الصدد ذه الداخلية باللوائح ا وجود عن كبديل د املعا أو ليات ال مجالس  .بقرارات

يتضمن .٣ بما ا لوائح بتعديل تقوم أن القاعدة بتلك بالعمل ترغب ال د واملعا ليات ال جميع ع

محددة آلية وفق بذلك سمح بند   .إضافة
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لوائح .٤ تتضمن ال ال د واملعا ليات امجال ال أو قسام ن ب ل بالتحو سمح بنوداً أو بنداً الداخلية ا

العليا الدراسات مغاير(إلستكمال قسم إ قسم من مبتدءاً يالً س واحد) ول ق طر سوي يوجد ال

الدراسة عن لعدولھ العليا الدراسات من أوراقھ ب الطالب يقوم أن و و يل(فقط إلغاء

طلب ع عليھ) الطالببناءاً املتعارف املؤس بالنظام أوراقھ ب إعتماد تم و نامج ال بذلك

قسم( مجلس الدراسات/قرار أ/نة إعتماد ثم د مع أو لية للدراسات. د.مجلس امعة ا س رئ نائب

والبحوث جديداً) العليا يالً عت آخر برنامج أو آخر قسم يل ال الطالب رغب وإذا

جديدبا يل ك داري املسار نفس تخذ و ديد ا نامج لل أو للتخصص أو للقسم العليا لدراسات

ب امل نامج بال ا درس ال املعتمدة الساعات من عدد أي ل تحو مكنھ فيھ(و يلھ أل ) الذي

الالئحة  بنود نصاً ماورد ووفق املختص القسم مجلس قرار ع بناءاً الطالب امعةمنھ شادية س

لية لل الداخلية والالئحة ة د/سكندر  .املع

البند .٥ ورد ملا طبقاً العليا بالدراسات يل ال من ملفھ ب قام الذي للطالب أن)  ٤( يحق

ب الذي الدرا للفصل التا الدرا الفصل أخري مرة جديد من يل ال إلعادة يتقدم

منھ معھ. أوراقھ بع جديداًوت يالً بإعتباره امل بال واملوافقات ة دار يل ال   .إجراءات

امعة -٣٩ ا مجلس إستماراة٢٤/٤/٢٠١٨قرار وكذلك الطالب رسالة ح مق خطة وضع شأن

كمرفقــــات شــــورة م أبحــــاث وكــــذلك للطالــــب ــــ البح ح ــــ للمق ــــة الفكر امللكيــــة حقــــوق حفــــظ

  للرسالة

بجلستھ امعة ا مجلس ي٢٤/٤/٢٠١٨املنعقدةوافق ما   :ع

 الطالب رسالة بحث ح مق خطة وتوكول (وضع والدكتوراه) ال املاجست رسائل  .كمرفقات

 امعة وا شراف نة و للطالب البح ح للمق ة الفكر امللكية حقوق حفظ إستمارة وضع

الدكتوراه رسائل  .كمرفق

  كمر الرسالة من شورة م أبحاث أي  .فقاتوضع

ـــ -٤٠ امعـــة ا مجلـــس ـــ٢٤/٤/٢٠١٨قـــرار امعـــة ا س لـــرئ ي القـــانو شـــار املس رأي بخصـــوص

لدرجـة يل ـ بال م إلـزام شـأن م شـكوا بخصـوص العليا الدراسات طالب بھ تقدم ما شأن

ا أعضا أحد أو املاجست درجة ع املشرفة نة ال نفس إشراف تحت   الدكتوراه

بجلست امعة ا مجلس املنعقدةوافق ي٢٤/٤/٢٠١٨ھ ما   :ع

تكفلھ" فيما العليا الدراسات لشئون املنظمة واللوائح التنفيذية والئحتھ امعة ا تنظيم قانون ام أح وفق إنھ

خطة ضوء البحث موضوع إختيار الطالب بحق املتعلقة ا عاد أ بمختلف العلمي البحث ة حر من

البح مجال لية وال امعة عا شراف نة اح إق القسم مجلس مراعاة عن فضالً ، العلمي ث

مما إنطالقاً ، الرسالة ع شراف نة أو مشرفھ إختياره الطالب حق من ذلك ينال أن دون الرسالة

املعتمدة الساعات لنظام أسا كمنطلق العلمي البحث بديمقراطية ح. عرف صر نص اليوجد ان وإلن

يلعا وال للبحث الطالب ع ن مع موضوع فرض جواز عدم ع يجري صل فإن ه غ يلزم وال ذلك رض

البحث ة ر دستوري كمقت ، ا بذا إشراف نة أو ن مع أستاذ إشراف تحت بالعمل إلزامھ وال ، فيھ

يل. العلمي لل ن مع بحث بموضوع الطالب إلزام جواز عدم حاصلھ الذي الدكتوراهمر أو كما. للماجست
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الطالب بإرادة عتداد دي ع ذلك يكون إنما ، رسالتھ ع إشراف نة أو مشرف أستاذ فرض يجوز ال

د املع أو لية بال العلمي البحث خطة ."ضوء 

امعـــــة -٤١ ا مجلـــــس العلميـــــةشـــــأن٢٤/٧/٢٠١٨ي) ٥٦(رقـــــمقــــرار ـــــة ا لل التنظيميـــــة الالئحـــــة

ا ةللرسائل سكندر بجامعة   ٢٠١٨-٢٠١٧لعلمية

 
الالئحة ذه ة(سمى سكندر بجامعة العلمية الرسائل العلمية ة ا لل التنظيمية   ).الالئحة

 
العلمية الرسائل ع شابھ ال سبة كشف برنامج البحث ،)دكتوراه–ماجست(يطبق بمستوى رتقاء غرض

شابھا ال سبة تحديد يتم حيث ة، سكندر جامعة عوذلك (Similarity %)لعلمي الرسالة عرض قبل

القسم املقدمة غرضمجلس للرسالة العلمية ة ا ال من    .التأكد

شابھ ال سبة ب قصد ا(و اختبار املراد بالرسالة ص النص مع ص الغ النص شابھ ب). سبة النصواملقصود

العلمية(ص ات الدور ا شر والسابق الواردة النصوص مع متطابق وغ برسالتھ الباحث كتبھ الذي النص

الرقمية واملكتبات نت ن وشبكة البيانات قواعد ع واملتاحة شورة امل ر والتقار والكتب   )والرسائل

 
للفحص التقدم   :قواعد

بتقـ -١ الباحــث الــوريقـوم قــرار رقــم(ديم يفاء) ١مرفـق اســ عــد امعـة، با الرقميــة املكتبــة وحـدة إلدارة

ة املطلو البيانات  .امل

الفحــــــص -٢ طلـــــب اســـــتمارة يفاء باســــــ الباحـــــث رقــــــم(يقـــــوم النمــــــوذج) ٢مرفـــــق خـــــالل مــــــن أو الوحـــــدة بمقـــــر

التا الرابط ع املتاح ي و  .https://goo.gl/datcwi: لك

ال -٣ للمادةيقوم وفقاً وذلك امعة، ل الرقمية املكتبة بوحدة الفحص رسوم سداد عة(باحث  ).السا

الطالــب -٤ الشــأن(يقــوم ــي) صــاحب و إلك كملــف الرســالة مــن ونيــة إلك ة ــ word or pdfبإرســال
للفحـــص قابلـــة نصـــية صـــورة ـــ تكـــون مـــن. بحيـــث ـــا مراجع تـــم ـــ وال ائيـــة ال ا صـــور ـــ تكـــون أن ـــ وع

للطالــب الرســمي ــي و لك يــد ال خــالل مــن وذلــك القســم، مجلــس ــ ع ا لعرضــ واملعــدة شــراف نــة

ليـــــة بال العليــــــا الدراســــــات بــــــإدارة التــــــا/املقيـــــد الرقميــــــة املكتبــــــة لوحــــــدة ـــــي و لك يــــــد ال ــــــ ع ــــــد : املع

pla@alexu.edu.egعمــــل لCCمـــع و الطالــــب اســــم وضــــع مراعـــاة ومــــع شــــراف، نــــة ــــده/يتــــھل مع

املرسل ي و لك يد لل كعنوان  .وقسمھ

إفــادة -٥ ــ ع يحتــوي الرســالة ــ ع ــ الرئ املشــرف ــ إ ســري مظــروف إرســال يــتم الفحــص مــن ــاء ن عـد

الفحص يجة بن والباحث شراف نة إبالغ مسئولية الرئ املشرف تو و الفحص، يجة  .بن

عــر  -٦ مرتفعـــة ســب ال انـــت إذا حالــة بالتعـــديالتــ بالقيــام الباحـــث لتوجيــھ شـــراف نــة ــ ع مـــر ض

أخرى  مرة الفحص إعادة يتم ثم ومن سبة ال فض ة  .املطلو

سـبة -٧ انـت إذا حالـة ـ فـادة ـ ع حصـولھ عـد القسـم مجلـس ـ ع العـرض إجراءات الباحث ستكمل

املادة مع متوافقة شابھ  ).السادسة(ال

ـة -٨ ا ال إفــادة ـ يــتمعت وال القسـم مجلــس ـ ع للعــرض بالرسـالة للتقــدم ـ وأسا رســمي متطلـب العلميــة

ا بدو واملناقشة كم ا نة   .شكيل
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الفحص مرات وعدد   :نتائج

 القسم مجلس ع للعرض الرسالة إجازة فقط: حالة الفحص يجة بن إفادة الرئ للمشرف   .يرسل

 جـــازة عــــدم حالـــة ــــي: ـــ ع والباحـــث للمشــــرف رســـل و الفحــــص يجـــة بن إفـــادة ــــ الرئ للمشـــرف رســــل

ة شا امل الفقرات فيھ اً مو الرسالة ملف ي و لك يد  .ال

 املادة وفق املالية القواعد تطبيق مع الواحدة للرسالة مرة من أك الفحص إعادة عة(يجوز   ).السا

 
الرسالة فحص ع١٥مدة واملرفقاتيوم الطلب تقديم خ تار من ابتداءً  .مل

 
عـــــــن ــــــد تز ال ليـــــــة شــــــابھ ســـــــبة ب املســـــــموح% ٢٥ســــــمح ســـــــبة ال تتعــــــدى أال ـــــــ ع للرســــــالة، امـــــــل ال الــــــنص مـــــــن

املصدر نفس من ا للرسالة% ١٥باقتباس امل ال النص   .من

 
للفحص املالية   :القواعد

ت إجــراءات وفقــاًتطبــق وذلــك النظــام ــذا والعمــل امعــة ا مجلــس قــرار صــدور خ تــار مــن اعتبــاراً ــوم الرس حصــيل

التا دول   :ل

امعة   ا داخل   من

ا   تل مرة أي أو مرة أول ا  الفحص تل مرة أي أو مرة أول   فادة

  دكتوراه  ماجست  دكتوراه  ماجست  

مصري   جنيھ٥٠  جنيھ٢٥٠  جنيھ٢٠٠  وافد/باحث

  

امعة   ا خارج   من

ا   ل مرة أي أو مرة أول ا  الفحص تل مرة أي أو مرة أول   فادة

  دكتوراه  ماجست  دكتوراه  ماجست  

مصري    جنيھ١٠٠  جنيھ٤٠٠  جنيھ٣٠٠  باحث

وافد   دوالر٢٠  دوالر٦٠  دوالر٥٠  باحث

  

 
و تامـــــة ة ســـــر ـــــ الفحـــــص ومراحـــــل إجـــــراءات جميـــــع خالقيـــــةتـــــتم باملعـــــاي الفحـــــص عمليـــــة ـــــ ع ن القـــــائم م ـــــ ل

النتائج ة سر   .وضمان

 
ـــــا تحدي تـــــم و امعـــة، ا مجلــــس مـــن ــــا واعتماد ــــا صدور ـــــخ تار مـــــن التـــا اليــــوم ـــ الالئحـــــة ــــذه العمـــــل يجــــري

يتقــدمو  الــذين الطــالب ــ ع الالئحــة تطبــق أن ــ ع اجـــة ا وفـــق ـــاً عــددور قســام ملجــالس العلميــة م برســائل ن

مباشرة التنفيذي القرار صدور خ   .تار
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رقم ق )١(م  

الفحص إجراء عند ا بعاد اس يتم ال   جزاء

للرسالة العلمية ة ا ال فحص إجراء عند التالية جزاء بعاد اس  :يتم

واملصادر - املراجع  .Referencesقائمة

وامل - والشكر داء  .الحقصفحات

للرسالة - الببليوجرافية امعة(البيانات ا يانات و ن املشرف وأسماء الباحث  )إ...اسم

البحث - وطرق العملية( Methods and Materialsمواد ليات  )ال

  

  

العلمية استمارة للرسالة شابھ ال سبة فحص  طلب

امل(سم - ية) بال العر  .......................................................................................................... :باللغة

امل(سم - ية) بال نجل  ....................................................................................................... :باللغة

سية -  .................................................................. :الوظيفة- ................        .................................. ا

ايل - يد -  ..................................................         :املو ي ال و  ..................................................... :لك

امعة - لية-.................................................           :ا د/ال  :  .........................................................املع

 ................................................................... :الشعبة -....................................................           :القسم -

ا - ل املتقدم العلمية للفحص - ...................           :الدرجة الرسالة تقديم خ   ............................................... :تار

الرئ-   .............................................................: ...........................................................................املشرف

ايل- ي-             : ...........................................املو و لك يد   ........................: .......................................ال

ية(الرسالة عنوان -  .................................................................................................): .................بالعر

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

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

ية(الرسالة عنوان -  .........................................................): .....................................................باإلنجل

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

  الباحث توقيع                                                                                                                     

                                                                                                             .........................................  
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شابھإقـــرا ال سبة لفحص الرسالة سليم   ر

أنا لية/ ..................................................................................... أقر ب العليا الدراسات / طالب

د نة ........................... قسم........................... مع من ا مراجع تم الرسالة ابأن لعرض توطئة شراف

درجة ع صول ل وذلك القسم، مجلس ) دكتوراه–ماجست(ع

من....................................................................................عنوان مكونة وعدد....... والرسالة فصول،

ا ا......... أوراق وعدد باملراجع ومذيلة التا... .....ورقة، النحو ع جاءت الرسالة وأبواب   :مرجع،

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

يوم للفحص بالرسالة تقدمت ع. ٢٠١٨/    / املوافق............. ولقد شراف نة وتتكون

من   :الرسالة

الرئاملشر    ) .................................١(املشارك املشرف    .....................................ف

املشارك املشارك       ) .....................................٢(املشرف   ) ....................................٣(املشرف

أقر الرقمي: كما ة ال يبأن و لك يد بال املرسلة الرسالة من اE-mailة مراجع تم ال ة ال  ذات

الرسالة ع شراف نة قبل البحث. من وأخالقيات بمبادئ إخالالً عت قرار ذا عن تجاوز أي بأن علماً

رقم للقانون طبقا مسائل ستوجب و ا٢٠٠٢لسنة٨٢العلمي امللكية بحقوق اص ةا   .لفكر

  

فيھ بما املستلم         /.............................املقر   /.....................................توقيع

  

  

رقـــم -٤٢ امعــة ا مجلـــس بجلســـتھ٢٤/٧/٢٠١٨ـــ) ٥٧(قــرار امعـــة ا مجلــس قـــرار عـــديل شــأن

ـــ ـــ٢٩/٦/١٩٩٥املنعقـــدة ح واملد٢/٧/١٩٩٥واملمتـــدة باملعيـــدين ـــاص املســـاعدينا ن رســـ

تطبيقـــاً ـــة إدار أخـــري لوظـــائف ـــم نقل وتـــم ـــة املطلو العلميـــة الدرجـــة ـــ ع ــلوا يحصـ لـــم الـــذين

املادة امعات) ١٥٦(،) ١٥٥(لنص ا تنظيم قانون   من

 
املادة لنص تطبيقاً ة إدار وظيفة إ نقلھ السابق املساعد املدرس أو املعيد ن عي إعادة ،) ١٥٥(جواز

التالية) ١٥٦( للقواعد وفقاً امعات ا تنظيم قانون   :من

العلمية .١ الدرجة ع صول ا عد الوظيفة إ عادة تكون امعةمعتمدةأن ا مجلس  .من

الوظيفة .٢ إ عادة تكون أخري أن وظيفة إ املساعد املدرس أو املعيد نقل من ن ت س  .خالل

ا .٣ س رئ من بقرار عادة ليةتكون ال ومجلس القسم مجلس موافقة عد املختص/امعة د  املع

ارج .٤ با للدراسة املوفدين املساعدين ن واملدرس املعيدين ع الذكر سالفة القواعد نفس  .تطبق

 
قرارات من يخالف ما ل ل و صدوره خ لتار التا اليوم من إعتباراً القرار ذا   .عمل

  

  



  
  

 
  

 ٨١  

مجلـــس -٤٣ رقـــمقــرار امعــة لطــالب٢٠١٨لســـنة) ٥٩(ا الدراســـية الدراســـات املصــروفات لطـــالب

املعتمدة للساعات وفقاً املستجدين   العليا

ـــــرر  ــــ   قـــ

 
العليا الدراسات طالب من املعتمدة للساعات وفقاً الدراسة مصروفات تحصيل ) دكتوراه-ماجست-دبلوم(يتم

التا النحو  :ع

 العلياجني٣٠٠ الدراسات برامج ميع املصري للطالب املعتمدة الساعة قيمة ) دكتوراه-ماجست-دبلوم(ھ

يل إعادة حالة أو املستمع أو املستمر التعليم أو التكميلية للمقررات املعتمدة الساعات ا بماف

اً إجبار اباً إ ب امل للطالب  . FW)(املقرر

 امل٤٠٠ الساعة قيمة فجنيھ ر ا فص من ي الثا سبوع اء إن عد املتأخر يل ال حالة عتمدة

الصيف فصل من ول سبوع اء إن عد و يع  .والر

 الدراسية٦٠٠ الفصول أحد يل ال لعدم ة إدار ف مصار فقط(جنيھ يع والر ف ر نقطاع) ا حالة وذلك

ما أواملستمر ي التلقا يل ال أخذعن عد امعة با العليا الدراسات مجلس يقبلھ ري ق عذر الطالب لدي يكن لم

لية بال العليا الدراسات نة و العلمي القسم مجلس لية/رأي ال ومجلس د يل/املع ال عدم ع كجزاء د املع

ام ألح وفقاً اً سنو املقررة الدراسية الرسوم سداد ق با ذلك يخل أن دون ااملتتا غ دون القرار  .ذا

رقم امعة ا مجلس لقرار طبقاً صيلة ا    ٢٠١٧لسنة٢٣توزع

 
عليا  . أ دراسات ملف امللف٣٠٠رسوم ب عند للدراسة ول العام  .جنيھ

ة  . ب سنو ومقابل١٠٠٠رسوم جلوس ورقم ارنيھ إستخراج نظ وذلك الدراسة أعوام جميع جنيھ

و  عليمية ونيةخدمات إلك وخدمات دراسية ورسوم ات ومخت مكتبات  .رسوم

ة  . ج إدار ادات ش إستخراج ادة( رسوم وش ي، وإنجل ي عر درا ل ، القبول ع مبدئية موافقة

طرف مؤمنة وإخالء ي وإنجل ي عر مجلس) وإفادة بقرارات املحددة للرسوم وفقاً وذلك الطلب عند

الشأن ذا امعة  .ا

دمةوتو  ا صندوق املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات مصروفات حساب صيلة ا ذه دع

لية بال ادات/التعليمية الش من امعة ا حصة د تور عد د   .املع

 
ن با القيمة تلك تحصيل تم و التعليمية دمة ا ن تحس مقابل قيمة بتحديد د واملعا ليات ال مجالس يھتقوم

دمة ا ن تحس ستلزمھ ملا ووفقاً ، د مع أو لية ل ب والدراسة التخصص طبيعة مع يتالئم الذي النحو ع صري امل

حساب لغرضھ تحقيقاً التعليمية دمة ا ن تحس حصيلة تودع أن ع ، د املع أو لية ال ا تؤد ال عليمية الت

املعتم الساعات بنظام العليا الدراسات دمصروفات تور عد د املع أو لية لل التعليمية دمة ا صندوق % ٢٠دة

صيلة ا ذه من افأة م أي صرف عدم يجب حوال جميع و ، امعة ل صيلة ا تلك   .من

 
تحصيل درا٢٠٠يتم فصل ل عن ص ن تأم رسوم يع(جنيھ والر ف ر العليا) ا الدراسات طالب ميع

ما امعة الطبيةبا دمات ا صندوق تودع م عل املؤمن   .عدا



 ٨٢   

 
مبلغ تحصيل قبولھ٢٠٠يتم ع املبدأ حيث من موافقة إصدار نظ الوافدين الطالب من ي أمر دوالر

امعة با الوافدين الطالب حساب وتودع ة سكندر بجامعة العليا   .بالدراسات

 
ال للطالبمصروفات واملستمع التكميلية واملقررات املستمر التعليم بنظام املعتمدة سية التدر للساعة يل

ي كما ن املصر   :غ

وس١٠٠ -١ الور الب مرحلة من الطالب بھ يحمل الذي التكمي للمقرر س/دوالر سا  .الل

وال٥٠ -٢ املستمر للتعليم العليا الدراسات مقررات من املعتمدة للساعة حسابدوالر وتودع تكمي

امعة با   .الوافدين

 
د س الدراسة من ي الثا سبوع اية ح املقرر من اب باإل يقوم الذي ف%  ١٠٠الطالب مصار من

د س الثالث سبوع خالل و ، د% ٥٠املقرر س ع الرا سبوع خالل أيھ% ٢٥و د س ال ذلك عد و

وذ ف يعمصار والر ف ر ا فص خالل   .لك

 الدراسة من ول سبوع املقرر من اب باإل يقوم الذي الطالب د س ف الصيفي الفصل % ١٠٠أما

د س ي الثا سبوع خالل و ، املقرر ف مصار ف% ٥٠من مصار أية د س ال ذلك عد  .و

 
مبلغ بدفع الدكتوراه طالب جنيھ(جنيھ١٠٠٠يقوم الشامل) ألف متحان عقد ف مصار نظ   .وذلك

 
الدرجة ع صول ل الالزمة الدراسية الساعات عدد أكمل الذي الطالب تھ ي لم ورسالة(إذا فعليھ)مقررات

ذلك ي درا فصل ل البحث أو للرسالة يل ال ستمر الصيف(أن فصل عل) عدا حصولھ اح

ن معتمدت ن ساعت ف مصار بدفع درا)جنيھ٦٠٠(وذلك فصل ل  .عن

 
ف خر فصل من إعتباراً م يل تم الذين امعة با ن والعامل ن املقيم طباء مثل امعة ا سبوا من يمنح

قدره٢٠١٣ امعة% ٥٠تخفيضاً ا مجلس لقرار طبقاً وذلك املعتمدة الساعة قيمة   .من

 
فصل من إعتباراً ن ل وامل ة سكندر بجامعة العليا الدراسات طالب جميع ع القرار ذا سري أن ع

ف ر ذلك٢٠١٨ا قبل العليا بالدراسات ن ل امل العليا الدراسات طالب ع يطبق   .وال

 
صدوره خ تار من إعتباراً القرار ذا   .عمل

ا -٤٤ مجلـــس رقـــمقـــرار رقـــم٣٠/٨/٢٠١٨ـــ) ٦٠(امعــــة امعــــة ا مجلـــس قـــرار لســــنة) ٣(شــــأن

والدكتوراه٢٠٠٩ املاجست لرسائل واملناقشة شراف افأة بم اص   ا

ـــــرر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قـــ

 : ع واملناقشةاملوافقة باإلشراف اصة ا افأة امل تكون عان التاوذلك     :النحو

  



  
  

 
  

 ٨٣  

  : أوالً 

ا -١ مقدار افأة م املاجست رسالة ع املشرف الرسالة) جنيھثمانمائة(جنيھ٨٠٠يمنح مناقشة عد وذلك ،

ا عل كم ا نة  .من

ا -٢ مقدار افأة م ا ومناقش ا ع ر التقر وتقديم املاجست لدرجة الرسالة فحص ك ش من ل ٢٠٠يمنح

 ) .ھجنيمائتا(جنيھ

ا -٣ مقدار افأة م يمنح مصر خارج من املاجست لدرجة رسالة فحص ن ك املش أحد ان جنيھ١٠٠٠إذا

جنيھ( تحمل) ألف ليةمع د/ال افأةاملع امل ل تحو ف   .مصار

  :ثانياً 

ا -١ مقدار افأة م الدكتوراه رسالة ع املشرف م) جنيھألفا(جنيھ٢٠٠٠يمنح الرسالة مناقشة عد نوذلك

ا عل كم ا  .نة

ا -٢ قدر افأة م ا ومناقش ا ع ر التقر وتقديم الدكتوراه لدرجة الرسالة فحص ك ش من ل ٥٠٠يمنح

جنيھ(جنيھ  . )خمسمائة

ا -٣ مقدار افأة م يمنح مصر خارج من الدكتوراه لدرجة رسالة فحص ن ك املش أحد ان جنيھ٢٠٠٠إذا

جنيھ( تحمل) ألفا ليمع د/ةال افأةاملع امل ل تحو ف  .مصار

  :ثالثاً 

عدد وإذا ، ا عل شراف افأة م ن و الرسالة ومناقشة فحص افأة م ن ب يجمع أن الرسالة ع للمشرف

افأة م وزعت ماملشرفون عل ساوي شراف افآتبال للم ق د ا يكون أن ع عشرة(جنيھ١٠٠٠٠،

جنيھ ا) آالف   .امعيةالسنة

 
صرف أويتم لية لل الذاتية املوارد من الئحياً املقرر ع زاد فيما القرار ذا من و باملادة املحددة افأة امل

املختص د   .املع

 
ذلك يخالف ما ل ل و صدوره خ تار من القرار ذا   .عمل

  

رقــم -٤٥ امعــة ا مجلــس جامعــة٣٠/٨/٢٠١٨ــ) ٦١(قــرار ــ إ للموفــدين العلميــة مــات امل شــأن

ية جن و ية العر العمل ات وج امعات ا من ة   سكندر

ـــــرر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قـــ

 
العمل -١ ات وج امعات ا من الدكتوراه درجات وحام س التدر يئة أعضاء السادة إستقبال يتم

يةإل  جن و ية دالعر ومعا ليات ب س التدر يئة أعضاء السادة مع ب التدر أو كة مش أبحاث جراء

ة سكندر  .جامعة

عضو -٢ مع باملشاركة ب التدر أو بحاث إجراء ع العمل ة ج موافقة العلمية مة امل طالب يقدم

إل  املتوقعة العمل وخطة ة املطلو املدة تحديد مع ة سكندر بجامعة س التدر ايئة  .جرا



 ٨٤   

ة -٣ سكندر جامعة د معا أو ليات أحدي من قبول خطاب ع العلمية مة امل عضو حصول يتم

أ والسيد املختصة املجالس من إعتماده تم والبحوث.د.و العليا للدراسات امعة ا س رئ  .نائب

السفر -٤ وجواز الذاتية ة الس من صورة العلمية مة امل عضو  .يقدم

البح -٥ شر عند يئةالتأكيد عضو إسم البحث يتضمن أن مؤتمر أو علمية مجلة كة املش وث

لية وال املشارك س ة/التدر سكندر بجامعة ا ل ع التا د  .املع

بالدوالر -٦ ة السنو النفقات صياً العلمية مة امل عضو أو املوفدة ة ا أو امعة ا تتحمل

التا التحو ع الغرض ذا ل ي  :مر

يدوال ٤٠٠٠ -١ أمر من/ ر عام٦أك ح ور  ش

ي٢٠٠٠ -٢ أمر من/ دوالر ح٣أك ور ور ٦ش  ش

ي١٠٠٠ -٣ أمر فأقل٣/ دوالر ور  .ش

ة سكندر بجامعة العلمية واملكتبة زة ج و املعامل إستخدام نظ  .وذلك

بحاث -٧ إلجراء ة املطلو املستلزمات نفقات ة سكندر جامعة تتحمل   .ال

التاتودع -٨ النحو ع وتوزع امعة با العليا الدراسات صندوق السابقة الرسوم   :حصيلة

٢٠ %، امعة ة% ٨٠ل سكندر جامعة من املشارك ستاذ من طلب ع بناء املختص العلمي للقسم

املختص النائب  .وموافقة

 
ذ يخالف ما ل ل و صدوره خ تار من القرار ذا   .لكعمل

رقم -٤٦ امعة ا مجلس ين٣٠/٨/٢٠١٨) ٦٢(قرار املتم العلماء مع التعاقد ضوابط   شأن

ـــــرر  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   قـــ

 
أعمال من م إل ل يو بما للقيام م ا وخ م بحو ين املتم العلماء مع قتضاء عند يجوز

و  البح م وتم صوصتتفق ا وجھ ع م ول ي، ا   :ا

الدراسات -١ ومرحلة ، و امعية ا املرحلة مقررات من سھ بتدر م إل د ع ما س بتدر القيام

 .العليا

بالالئحة -٢ ن املب النحو ع والدكتوراه املاجست رسائل ع شراف املشاركة

ل لل الداخلية والالئحة امعات ا تنظيم لقانون املختصالتنفيذية د املع أو  .ية

البح -٣ م وتم م ا خ مع تتفق ال د املع أو لية بال الفنية ان ال أعمال  .املشاركة

أن -٤ دون املختص القسم مجلس من ا إل م دعو ع بناء قسام مجالس إجتماعات حضور

ت التصو ق ا م ل  .يكون

ا -٥ ا من كأعضاء ن د املع أو لية ال مجلس ة للمادةعضو وفقاً تنظيم) ٤٠(رج، قانون من

امعات   .ا

 



  
  

 
  

 ٨٥  

 
موافقة عد امعة ا س رئ من بقرار ، القرار ذا من و املادة ام أح وفق ين املتم العلماء مع التعاقد يكون

املختص القسم مجلس رأي أخذ عد د املع أو لية ال مجلس طلب ع بناء امعة ا   .مجلس

 
ام أح من بھ ورد ما مع يتعارض ما ل ل و ، صدوره خ لتار التا اليوم من القرار ذا   .عمل

 
يخصھ ما ل القرار ذا تنفيذ ات ا جميع   .ع

املنعقدة بجلستھ ة سكندر جامعة مجلس عن   .٣٠/٨/٢٠١٨صدر

ــ -٤٧ امعــة ا مجلــس حســابشــأن٢٥/٩/٢٠١٨قــرار العليــا الدراســات طالــب يل ــ ضــرورة

املصري املعرفة نك   ب

املنعقدة بجلستھ امعة ا مجلس بجلستھ٢٥/٩/٢٠١٨وافق امعة ا مجلس قرار ع التأكيد

ماي٢٦/٤/٢٠١٨املنعقدة   :ع

املعرفة بنك حساب املعاونة يئة ال وأعضاء العليا الدراسات طالب يل ضرورة

يل ل شرطاً وكذلك العليا للدراسات يل لل التقدم شروط من شرطاً يكون أن ع املصري

للبعثات للسفر اً ضرور شرط وكذلك للرسالة البحثية طة ا ح مق يل و الدراسية املقررات

امل بنك اك ش عت كذلك املعاونة يئة ال ألعضاء للمؤتمرات والسفر ك املش شراف عرفةو

مات وامل عارات أو قيات لل س التدر يئة أعضاء السادة تقدم عند اً ضرور شرطاً املصري

امعة ا وائز التقدم أوعند والندوات العمل وورش واملؤتمرات   .العلمية
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العليا  -١ الدراسات مجلس عد١٨/٢/٢٠١٢والبحوثقرار والدكتوراه املاجست رسائل مناقشة شأن

أ إعتماد من يوماً عشر خمسة والبحوث.د.مرور العليا للدراسات امعة ا س رئ  .نائب

والبحوث  -٢ العليا الدراسات مجلس ن١٨/٢/٢٠١٢قرار املصر الطالب يل قبول شروط شأن

تقدي ع ن اصل ا امعةوالوافدين با العليا بالدراسات مقبول  .ر

والبحوث  -٣ العليا الدراسات مجلس أن٢٣/١٠/٢٠١٣قرار سبق الذي الطالب دراسة جواز مدي شأن

الدرجة لنفس القديمة لالئحة طبقاً الدكتوراه أو املاجست بدرجة الدراسة من يلھ إلغاء تم

املعتمدة الساعات لنظام طبقاً  .العلمية

والبحوث  -٤ العليا الدراسات مجلس املاجست١٧/١٢/٢٠١٣قرار لطالب الدرجة منح عليق شأن

من أصلية كم ا نة و شراف نة و سليمھ ب املشرف من إفادة ورود ن والدكتوراه

التعديالت إجراء عد  .الرسالة

والبحوث  -٥ العليا الدراسات مجلس يمكنشأن١٥/٩/٢٠١٥قرار ال الرسائل لعدد ق د ا

البحوث مراكز من ن املشرف السادة ا عل شرف  .أن

والبحوث  -٦ العليا الدراسات مجلس البحث١٧/١١/٢٠١٥قرار موضوع بتغي الطالب قيام بخصوص

ذلك  .وشروط

والبحوث  -٧ العليا الدراسات مجلس ا٢٠/٦/٢٠١٧قرار العلمي الثقل سبةشأن بال ة سكندر معة

شراف نة أعضاء  .لعدد

والبحوث  -٨ العليا الدراسات مجلس عنوان١٧/٤/٢٠١٨قرار غي حاالت املتبعة طوات ا شأن

اً ر جو غ أو اً ر جو ان سواء  .الرسالة

والبحوث  -٩ العليا الدراسات مجلس أو١٧/٤/٢٠١٨قرار املعيد أحقية أنشأن املساعد املدرس

ية الوجو جازات أثناء الرسالة موضوع أو للدرجة  .ل

والبحوث  -١٠ العليا الدراسات مجلس املقررات٢٢/٥/٢٠١٨قرار النجاح درجة تحديد شأن

العليا الدراسات لطالب س سا الل أو وس الور الب مرحلة من  .التكميلية

العليا  -١١ الدراسات مجلس املنعقدةقرار بجلستھ ة٢٠/٦/٢٠١٨والبحوث دار طوات ا شأن

ليةاملتبعة ال بالئحة عديالت إجراء جديدة/حالة الئحة إصدار أو نامج ال أو القسم أو د املع

لية نامج/لل ال أو القسم أو د   .املع

والبحوث  -١٢ العليا الدراسات مجلس إنذارات١٧/٧/٢٠١٨قرار الطالببخصوص يل شطب

للرسالة البح ح املق يل عد العليا  بالدراسات

والبحوث  -١٣ العليا الدراسات مجلس ليات١٧/٧/٢٠١٨قرار ال الرسالة سيمنار موقف بخصوص

املناقشة قبل الرسالة سيمنار الطالب إلقاء ضرورة ا لوائح ورد ال د  .واملعا

الدراس  -١٤ مجلس والبحوثقرار العليا ن١٧/٧/٢٠١٨ات املنقطع الطالب الة ي القانو الوضع شأن

م ل إنذارات توجيھ انية وإم للرسالة البح ح املق خطة يل عد و القيد عد الدراسة  .عن

والبحوث   -١٥ العليا الدراسات مجلس ع١٥/٨/٢٠١٨قرار صول ل املوفدين ن الدارس تقديم شأن

مال سفر إجراءات ضمن القيد أو يل ال إيقاف يفيد ما   .دكتوراه

والبحوث  -١٦ العليا الدراسات مجلس الوافدين١٥/٨/٢٠١٨قرار للطالب الدراسية ف املصار إستحقاق   .شأن
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ـــ -١ والبحــــوث العليـــا الدراســـات مجلـــس املاجســــت١٨/٢/٢٠١٢قـــرار رســـائل مناقشـــة شـــأن

خ مـــرور عـــد أوالـــدكتوراه إعتمـــاد مـــن يومـــاً عشـــر للدراســـات.د.مســـة امعـــة ا س رئـــ نائـــب

والبحوث   العليا

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس املنعقدة١٨/٢/٢٠١٢قرر بجلستھ الصادر قراره عديل

والدكتوراه٢٠/٩/١٩٩٣ املاجست رسائل مناقشة مرورلتكون إععد ما م ل ل يوماً عشر منخمسة تباراً

أ السيد وإعتماد املناقشة.د.موافقة نة شكيل ع والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ كمنائب وا

وع الرسالة تتع املدةأال ذه من ناء إست أي ودون املوافقة خ تار من ر أش ثالثة املدة تلك   .جاوز

والبحوث -٢ العليا الدراسات مجلس الطـالبشأ١٨/٢/٢٠١٢قرار يل قبول شروط ن

امعة با العليا بالدراسات مقبول تقدير ع ن اصل ا والوافدين ن   املصر

والبحوث العليا الدراسات مجلس املنعقدة١٨/٢/٢٠١٢قرر بجلستھ امعة ا مجلس قرار ضوء

  :ماي٢٩/١/٢٠١٢

ع ن اصل ا والوافدين ن املصر الطالب يل قبول للالئحةجواز وفقاً امعة با العليا بالدراسات مقبول تقدير

الوزاريالعامة بالقرار الصادرة املعتمدة الساعات بنظام العليا خ) ٢٦٩٣(للدراسات املساواة٢/٩/٢٠١٠بتار مع

الطالب ؤالء يل عند التالية القواعد بع ت حيث و والوافدين ن املصر الطالب جميع ن ب   :التطبيق

العليا - ١ للدراسات يلھ قبل و امعية ا الدرجة مقبول تقدير ع اصل ا الطالب م بإجتيازه–يل

أو دبلومات تمنح ال د املعا أو ليات ال وذلك العليا بالدراسات فيھ يل لل املتقدم التخصص دبلوم

م التكميلية املواد ذه تكون أن ع تكميلية مقررات املاجستإجتياز درجة ع صول ل ة املطلو املواد غ ن

للمادة تطبيقاً ساعات) ٣(بند) ١٤(وذلك سب تح أال وع الذكر السالفة العليا للدراسات العامة الالئحة من

ضمن املواد املاجستالساعاتذه لدرجة يلھ عند الطالب ا لف امل  .املعتمدة

البند -٢ تطبيق الط) ١(يتم مجلسع إعتماد عد يل ال بطلب يتقدمون الذين دد ا الوافدين الب

للقرار امعة  ا

مبدئية موافقة ع حصلوا الذين الطالب أوأما ا ليا من أي من أو امعة ا من سواء القرار ذا ل سابقة

دا لتع امعة ا من اماً إح وذلك مقبول بتقدير املاجست لدرجة م يل ممكن ا د ميثاقاًمعا عت وال ا

رج بأثر تطبيقاً إعت وإال مفاجئاً يصدر قرار أي تطبيق أو ا ع الرجوع يمكن ال شرف لمة و ا طال ن و ا   .بي

ــ -٣ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس الطالــب٢٣/١٠/٢٠١٣قــرار دراســة جــواز مــدي شــأن

املا بدرجــة الدراســة مــن يلھ ــ إلغــاء تــم أن ســبق لالئحــةالــذي طبقــاً الــدكتوراه أو جســت

العلم الدرجة لنفس املعتمدةالقديمة الساعات لنظام طبقاً   ية

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس   :ماي٢٣/١٠/٢٠١٣قرر

ع( يل ال لھ فيحق قديمة الئحة ع الً م ان و درا برنامج من الطالب قيد شطب حال أنھ

الالئحةالالئ ع الً م درا برنامج من الطالب قيد شطب إذا أما ، املعتمدة الساعات بنظام ديدة ا حة

السادة ر تقار ع بناء أو ا املسموح الرسوب مرات نفاذ إلس شطبھ وتم املعتمدة الساعات بنظام ديدة ا
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ا لھ يحق فال العليا الدراسات الدراسة دية ا لعدم ن لھاملشرف يحق وإنما نامج ال نفس يل ل

املع القسم مجلس موافقة طة شر أخري لية أو لية ال نفس سواء آخر برنامج يل ذلكال عمم و

جميع و ع دليات امعةمعا   ).ا

ــ -٤ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس لطــالب١٧/١٢/٢٠١٣قــرار الدرجــة مــنح عليــق شــأن

والدكت كـماملاجست ا نـة و شـراف نـة و سـليمھ ب املشـرف مـن إفادة ورود ن وراه

التعديالتأصلية إجراء عد الرسالة   من

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس ي١٧/١٢/٢٠١٣قرر ما ع   :املوافقة

يتم -١ إفادأن ورود ن والدكتوراه املاجست لطالب الدرجة منح املشرفعليق من الرسالةالرئة ع

سل شرافب نة و التعديالتو مھ إجراء عد الرسالة من أصلية كم وجدتا  .إن

رسالة -٢ ع وجدت إن ة املطلو التعديالت إجراء بالفعل تم قد أنھ بالتأكد قسام مجالس ع التأكيد

بالطالب اصة ا الدكتوراه أو   .املاجست

الد -٥ مجلس ـقرار والبحـوث العليا الرسـائل١٥/٩/٢٠١٥راسات لعـدد ـ ق ـد ا شـأن

ا عل شرف أن يمكن البحوثال مراكز من ن املشرف   السادة

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس للرسائل١٥/٩/٢٠١٥قرر ق د ا يكون أن ع املوافقة

م ن املشرف السادة ا عل شرف التاليةال البحثية املراكز من أستاذ ل ل رسائل خمس البحوث مراكز   :ن

والتكنولوجية -١ والعلوم العلمية بحاث  .مدينة

الزراعية -٢ البحوث  .مراكز

واملصايد -٣ البحار لعلوم القومي د  .املع

والتكنولوجي -٤ للعلوم ية العر البحري ااديمية  .والنقل

خري  -٥ ة املصر كومية ا امعات  .ا

حالةو  و املختلفة، للوزارات عة التا البحثية واملركز العلمي للبحث البحثية املراكز باملثل عامل أن ع

ذلك يخالف ما عرض   .الضرورة

ـــ -٦ والبحـــوث العليـــا الدراســـات مجلـــس الطالـــ١٧/١١/٢٠١٥قـــرار قيـــام ــــبخصـــوص بتغي ب

ذلك وشروط البحث   موضوع

والبحوثقرر العليا الدراسات املنعقدة مجلس ي١٧/١١/٢٠١٥بجلستھ   :ما

ومجلس شراف نة رأت طاملا جديداً يالً ذلك عد و وقت أي البحث موضوع غي للطالب يجوز أنھ

خ تار من ديد ا يل ال ذا يبدأ بحيث ، ذلك لية ال مجلس أو لية بال العليا الدراسات نة و القسم

ديد ا البحث موضوع يلإعتماد لل ديد ا خ التار من للمناقشة ية البي املدة حساب يبدأ أن   .ع
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ـــــ -٧ والبحـــــوث العليــــــا الدراســـــات مجلـــــس امعــــــة٢٠/٦/٢٠١٧قـــــرار العلمـــــي الثقـــــل شــــــأن

ب ة شرافسكندر نة أعضاء لعدد سبة   ال

والبحوثقرر  العليا الدراسات املنعقدةمجلس قرار ٢٠/٦/٢٠١٧بجلستھ املنعقدةتطبيق بجلستھ ه

امعة١٧/٢/٢٠١٥ العلمي الثقل أو لھ ة الرا الكفة تكون أن يجب شراف نة شكيل أن من إنطالقاً وذلك

ن املشرف عدد ساوي من ع ما وال ن املشرف عضاء عدد العلمي الثقل يكون أن ضرورة يتضمن ال ذا و ة سكندر

امل عدد مع ة سكندر جامعة امعةمن العلمي بالثقل يخل ال ذا و ة سكندر جامعة خارج من ن شرف

املطلوب الثقل نة ال عطي مما ة سكندر جامعة داخل من دائماً الرئ املشرف أن حيث ة   .سكندر

ــ -٨ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس حــاالت١٧/٤/٢٠١٨قــرار ــ املتبعــة طــوات ا شــأن

الرسال عنوان اً غي ر جو غ أو اً ر جو ان سواء   ة

 الدراسات نة و العلمي القسم مجلس قدره و تقره كما اً ر جو غ اً غي الرسالة عنوان غي حالة

لية ال ومجلس د/العليا  :املع

التغي -١ ذا عمل ن املشرف السادة ذايقوم إعتماد تم و املختص القسم ملجلس الرسالة دخول قبل

تيةالتغي املوافقات أخذ و جديد عنوان إ قديم عنوان  :من

القسم -  مجلس

الدراسات -  .نة

لية - ال د/مجلس  املع

ا.د.أ - س رئ والبحوثنائب العليا للدراسات  .امعة

نائب إعتماد عد إال واملناقشة كم ا نة ع للعرض الرسالة لصالحية ن املشرف ر وتقر الرسالة تدخل وال

نرئ املشرف السادة ر تقر مع الرسالة دخول يمكن التا املجلس ثم والبحوث العليا للدراسات امعة ا س

واملناقشة كم ا نة شكيل ل الرسالة  .بصالحية

واملناقشة -٢ كم ا نة طلب املناقشة(حالة العنوان) أثناء اً (غي ر جو مع) غ التغي ذا إعتماد يتم

غي املطلوباتأي التغي ذا منصوص يكون أن ع باملنح القسم مجلس توصية مع وتدخل الرسالة

ما ا ر والتقر الفردية ر التقار  .أحد

 ًا ر جو اً غي الرسالة عنوان غي الرسالة(حالة موضوع غي نة) عد رأي ع بناءاً وذلك

و القسم مجلس إ يقدم بطلب وشراف املختصة املجالس من التغي ذا إعتماد يجب  :نا

 القسم  مجلس

 الدراسات  .نة

 لية ال د/مجلس  املع

 والبحوث.د.أ العليا للدراسات امعة ا س رئ  نائب

صالحية ر بتقر التقدم ن املشرف والسادة للطالب يحق وال الرسالة موضوع ح ملق جديد يل عت ذا و

ة و مرورالرسالة عد إال املختص القسم مجلس ع الرسالة و٨من للماجست ر للدكتوراه١٢أش ر ش

ري  و ا التغي ع القسم مجلس موافقة خ تار   .من
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ــــ -٩ والبحــــوث العليــــا الدراســــات مجلــــس املــــدرس١٧/٤/٢٠١٨قــــرار أو املعيــــد أحقيــــة شــــأن

موضوع أو للدرجة ل أن جااملساعد أثناء يةالرسالة الوجو   زات

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس املدرس ١٧/٤/٢٠١٨قرر أو للمعيد يحق ل شأن

ورد بما ام ل مع ال أم ية الوجو جازات أثناء الرسالة موضوع أو املقررات أو للدرجة ل أن املساعد

بأ املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات أوالئحة للدرجة ل أن املساعد املدرس أو للمعيد يحق نھ

وفق يل لل املنظمة القواعد لھ سبة بال سري أن ع ية الوجو جازات أثناء الرسالة موضوع أو املقررات

الشأن ذا املطبقة املعتمدة الساعات بنظام العليا الدراسات   .الئحة

ــــ -١٠ والبحــــوث العليــــا الدراســــات مجلــــس ــــ٢٢/٥/٢٠١٨قــــرار النجــــاح درجــــة تحديــــد شــــأن

العليا الدراسات لطالب س سا الل أو وس الور الب مرحلة من التكميلية   املقررات

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس املقررات ٢٢/٥/٢٠١٨قرر النجاح درجة تحديد شأن

املادة ورد كما س سا الل مرحلة من العامة) ٣(بند) ١٤(واملادة) ٢(بند)١٢(التكميلية الالئحة من

شادية ي س  : كما

الطالب دراسة حال س) دكتوراه-ماجست-دبلوم(أنھ سا الل أو وس الور الب مرحلة من تكميلية ملقررات

املادة ورد ملا بجامعة ١بند٧طبقاً العليا للدراسات املوحدة شادية س الالئحة وردمن وال ة سكندر

اكمي ال وللمتوسط للمقررات التقديرات يو امل جدول ا أو(CGPA) ف اللفظية الصورة سواء

ي يتم أن يجب روف ا أو   :الدرجات

 سب من +Cتح جيد عادل من٦٥بما أقل   . ٧٠إ

 سب من C تح مقبول عادل من٦٠بما أقل   .٦٥إ

مقرر فرض حال جتيازو يكون أن يجب تكمي كمقرر عن) النجاح(واحد يقل املقررال   . ٧٠إ٦٥من+Cذا

ـ -١١ والبحـوث العليــا الدراسـات مجلـس ــشـأن٢٠/٦/٢٠١٧قـرار املتبعـة ـة دار طــوات ا

ليـــة حـــاالت ال بالئحـــة عـــديالت ـــد/إجـــراء نـــامجأو القســـمأو املع جديـــدةإصـــدارأو ال الئحـــة

لية د/لل االقسمأو املع نامجأو  ل

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس ماي٢٠/٦/٢٠١٨وافق  :ع

لية .١ شاء إ متطلبات نموذج يفاء علمي/إس ج/قسم درا ليةبرنامج ب سكندري /ديد بجامعة د   . مع

بخطاب .٢ بالالئحة املع نامج ال إدارة أو القسم مجلس قرار أإستصدار للسيد عميد.د.موجھ

لية د/ال  املع

أ .٣ السيد لية.د.قوم ال القسم/عميد مجلس قرار ل بتحو د السيد/املع إ الالئحة بھ واملرفق نامج ال

لية.د.أ ال نة/وكيل ع للعرض الداخلية اللوائح نة س ورئ والبحوث العليا للدراسات د املع

لية ال الداخلية للمراجع/اللوائح د الرأياملع وإبداء  .ة

لية .٤ بال اللوائح نة قرار نة/إستصدار إ رفع و نة ال أعضاء من معتمدة يكون أن د املع

لية بال العليا د/الدراسات  .املع



  
  

 
  

 ٩١  

لية .٥ بال العليا الدراسات نة ع الالئحة و ر التقر السيد/عرض من معتمد قرار إلستصدار د باملع

لية.د.أ ال للدرا/وكيل د أاملع للسيد رفع و العليا لية.د.سات ال مجلس/عميد ع للعرض د املع

لية د/ال  .املع

لية .٦ ال مجلس ع اللوائح نة و العليا الدراسات نة قرار من/عرض معتمد قرار إلستصدار د املع

لية ال أ/مجلس إ رفع و د العليا.د.املع للدراسات امعة ا س رئ  .نائب

أ .٧ الدراسات.د.يقوم رنائب التقر وكتابة للمراجعة امعة با للوائح العليا نة ال إ الالئحة ل  .بتحو

لية .٨ لل ر والتقر الالئحة للوائح/ترسل العليا نة ال ا ترا عديالت أي إجراء حالة أخري مرة د املع

امعة  .با

أ .٩ السيد لية.د.يقوم ال ا/عميد وكيل إ مر ل بتحو العليا للدراسات د ليةاملع إلجراء/ل د املع

بالالئحة املع نامج ال إدارة أو القسم مع باإلتفاق ة املطلو  التعديالت

أ .١٠ السيد من بخطاب التعديالت عد الالئحة رفع لية.د.يتم ال أ/عميد إ د ومعھ.د.املع الدراسات نائب

العليا نة ال إ ا ل تحو إ بدوره يقوم الذي التعديل عد و قبل أخريالالئحة مرة امعة با للوائح

ة املطلو التعديالت إجراء من  .للتأكد

أ .١١ إ مر برفع امعة با للوائح العليا نة ال الدراسات.د.تقوم مجلس ع للعرض الدراسات نائب

امعة با  .العليا

أ .١٢ من مر رفع أ.د.يتم إ الدراسات امل.د.نائب إ الالئحة برفع واملفوض امعة ا س عرئ جلس

إرسال مع املختصة القطاع نة إ ا ل لتحو امعات صفحة١٠ل موقع أصل الالئحة من

أ من ومعتمدة لية.د.صفحة ال الصفحات/عميد جميع ع سر ال بختم ومختومة د  .٩+ املع

تقو  .١٣ ال املتخصصة القطاع ان إ الالئحة ل بتحو امعات ل ع املجلس ايقوم بدور م

أخري مرة امعات ل ع املجلس إ للرفع الشأن ذا التوصيات وإصدار اللوائح تلك بمراجعة

الوزاري القرار   .إلستصدار
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لية شاء إ متطلبات يفاء إس علمي/نموذج لية/قسم ب جديد درا ة/برنامج سكندر بجامعة د   مع

  

#  
  املعيار

بالوث ائقبيان

ة   املطلو

 مالحظات

املؤسسة

العلمية

دمة   املتقَ

املعيار تحقق مدى ن** تقييم املراجعي   ومالحظات

<٩٠

%  

٧٥-

٨٩%  

٥٠-

٧٤%  

٢٥-

٤٩%  

>٢٥

%  
ينطبق  اليوجد   ال

                        

١  

أو    ا شا إ املزمع لية لل اجة اا تنوع حيث من التعليمية امج ال

الحتياجات ا اكومحتوا باإلش فعلية جدوى دراسة ع بناء العمل سوق

املعنية ات وا التوظيف ات ج اديمية(مع –صناعية–بحثية–أ

  ......)خدمية

بيان بآلياتيرفق

متطلبات إستطالع

وتحليل العمل سوق

  النتائج

    

                      

٢  

ات ج مع ات شر اديمية- بحثية(وجود محلية.....) مجتمعية –صناعية- أ

لية والتمو اديمية مات املسا ومدى نامج ال أو لية ال شاء إل ية أجن أو

ات ا ذه   ل

تفاقات وثائق ترفق

وتوكوالت وال

  الفعلية

    

                      

٣  

دراسة ع بناء نامج ال أو القسم أو لية بال م قبول املتوقع الطالب عدد

إل  العملفعلية سوق التوظيف حتياجات ات ج   بمشاركة

الدراسة       وثائق

                        

٤  

نامج ال أو لية بال للدراسة اديمية أ الئحة الالئحة  وجود       ترفق

                         

٥  

لية بال فعال العمل رأس ع س التدر يئة أعضاء شاء(عدد إ حالة

برنامج أو ق)قسم طر عن املة بصورة م ستعانھ مكن و امعة با أو

د مع أو لية شاء إ حالة نتداب ق طر عن جزئية بصورة أو النقل

مع)  جديد ا لضمانوتوافق القومية يئة ال ا حدد كما املرجعية املعدالت

عتماد و التعليم   جودة

تفصي بيان       يرفق

                       

٦  

للمقررات س التدر يئة ألعضاء العلمي التخصص مالءمة

املقررات ع بناءً ا س تدر شاركون سوف ال

العلمى ا ومحتوا الدراسة بالئحة املرفقة   .الدراسية

تفصي بيان       يرفق

                      

٧  

قسم ل ب أو بھ الدراسة بدء املراد القسم ساتذة عدد

ح جديدعلمى د مع أو لية شاء إ   الة

كحد واحد إستاذ

ى   أد

    

                        

٨  

أو بھ الدراسة بدء املراد القسم املساعدين ساتذة عدد

جديد د مع أو لية شاء إ حالة علمى قسم ل   ب

ى أد كحد       إثنان

                       

٩  

ا بدء املراد القسم ن املدرس قسمعدد ل ب أو بھ لدراسة

جديد د مع أو لية شاء إ حالة   علمى

ى أد كحد       إثنان

                       

١٠  

أو بھ الدراسة بدء املراد القسم املساعدين ن املدرس عدد

جديد د مع أو لية شاء إ حالة علمى قسم ل   ب

ى أد كحد عة       أر

                       

١١  

امل قسمعدد ل ب أو بھ الدراسة بدء املراد القسم عيدين

جديد د مع أو لية شاء إ حالة   علمى

ى أد كحد عة       أر

                       

١٢  

داف ا لتحقيق ا سنو املتاحة املالية املوارد وكفاية توافر

نامج ال أو لية  ال

  

بمصادر بيان مطلوب

ل   التمو

    

                    

١٣ 

أو الداخل علمية ات ج أو جامعات مع زمة لّ ومُ محددة اتفاقيات وجود

كة مش درجات ملنح أو وس الور الب مرحلة الدراسة لدعم ارج ا

العليا الدراسات أو وس الور الب   ملرحلة

بيان       مطلوب

                       

١٤  

د مع أو لية شاء إ مساحة-حالة للمعايكفاية وفقا ديدة ا ي املبا

، الطالب أعداد مع ا وتناس املؤسسة شطة أ ملمارسة املرجعية القياسية

نامج لل املخصصة ماكن توضيح مطلوب جديد برنامج شاء إ حالة و

ودة( ا ضمان يئة ل الكمية للمعاي   )الرجوع

ورسم بيان مطلوب

 ند

    

١٥  
وال س التدر بقاعات املساحاتبيان بھ ا مو ب تدر

ات   والتج

بيان      مطلوب

                     

١٦  

عدد مع ا وتناس ا ا وتج والبحثية والتخصصية الدراسية باملعامل بيان

س التدر يئة وأعضاء القومية(الطالب يئة لل القياسية املعاي حسب

عتماد و التعليم جودة   )لضمان

بيان      مطلوب

                     

١٧  

ة شر ال والقوة ات والتج املساحة حيث من املكتبة توافر

املرجعية( املواصفات   )حسب

بيان      مطلوب

                      

١٨  

ونية ليك و الورقية ات والدور واملراجع الكتب توافر

للدراسة الالزمة خرى املجاالت و التخصص   مجال

بيا       نمطلوب

لية  ١٩ ال أو نامج ال ج ر الوظيفى واملسمى العمل وفرص وجد(مجاالت بيان  )إن      مطلوب

عميد

لية   ال

خ لية  التوقيع  التار لل الرسمي اتم   ا



  
  

 
  

 ٩٣  

املعيار**  يفاء إس لدرجة الرقمى   :التقدير
ينطبق)           ٠(اليوجد)         ١% (٢٥<)         ٢% (٤٩- ٢٥)       ٣% (٧٤-٥٠)      ٤% (٨٩- ٧٥)      ٥(فأك% ٩٠   )--- (ال

املتقدمة ة ا ا عل حصلت ال الدرجات املعاي(   ٩٥÷ مجموع يفاء) ٥  xعدد بإس املوافقة تتم لإلعتماد% (٧٠، القومية يئة ال قواعد   )حسب

   

ــ -١٢ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس شــطب١٧/٧/٢٠١٨قــرار إنــذارات يلبخصــوص ــ

للرسالة البح ح املق يل عد العليا بالدراسات   الطالب

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس بالالئحة٤بند١٦املادةشأن١٧/٧/٢٠١٨قرر

يفاء إس عد إال للطالب شطب إنذار توجيھ يجوز ال املعتمدة الساعات بنظام العليا للدراسات شادية س

املةا جراءات ر.فة التقر بخصوص العامة بالقواعد اصة ا والتعليمات الفردي ر التقر ورد وما

ع تنص وال   :الدوري

 ر أش ستة ل الدوري ر التقر سنوي (يحرر البحث) نصف خطة يل خ تار تم). الرسالة(من و

اختال  حالة و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ يقومالتوقيع شراف نة أعضاء آراء ف

املناسب القرار واتخاذ الة ا بدراسة اديمي   .القسم

 لعرض أساسيا شرطا عت و الطالب رسالة يل الستمرار شرط ة الدور ر التقار ر تحر نتظام

املختص القسم مجلس ع الرسالة صالحية ر   .تقر

 ع ن متتال ن دور ن ر تقر تقديم املشرفعدم ستاذ اعتذار الذي(ضمنا أو ر التقر يوقع لم الذي

ره بتحر يقم شراف) لم لألستاذ. عن جديدة بحثية إشرافية ام م إسناد مدى ر تقر القسم وملجلس

 .املشرف

 خذ مع مرضية غ عة متتا ر تقار ثالثة مجتمعة شراف نة تقديم عد الرسالة يل يل

رعتبار تقر ل عد الطالب إنذار نحو املناسبة جراءات  .اتخاذ

 لية بال العليا الدراسات قسم ق طر عن الطالب إخطار الرسالة/يتم تقدمھ مدى عن شراف نة برأي د املع

الرسالة( يل إلغاء أو الطالب إنذار أو يل ال بالع)استمرار وقع و ر التقر من بصورة الطالب حاط و لم،،

لية ال وكيل الدكتور ستاذ للسيد كتابة مغاير موقف عرض أو تظلم بأي التقدم ق ا د(وللطالب ) املع

والبحوث العليا الدراسات نة ع والعرض املع العلمي القسم مع التظلم لبحث والبحوث العليا للدراسات

لية د/بال  .املع

ثم ناءاً ومن املوافو يتم ال ماسبق منع الطالب يل شطب ن املشرف السادة ر تقار أو العلمي القسم طلب ع قة

حينھ ل ر بالتقار امعة با العليا الدراسات إدارة تواف أن وع سبق ما ل يفاء إس عد إال نامج يقوم.ال بأن العلم مع

العنوان الطالب غي حال أنھ إقرار عمل خاوالطالب ايل املو عليھرقم ل امل ستطبيقصة يأبوا و لك يد وال

لية بال العليا الدراسات إدارة لدي بياناتھ بتحديث الطالب يقوم أخري بيانات أي د/أو   . املع

ــ -١٣ والبحــوث العليــا الدراســات مجلــس الرســالة١٧/٧/٢٠١٨قــرار ســيمنار موقــف بخصــوص

ضـــــرور  ـــــا لوائح ـــــ ورد ـــــ ال ـــــد واملعا ليـــــات ال الطاـــــ إلقـــــاء قبـــــلة الرســـــالة ســـــيمنار لـــــب

  املناقشة

الطالب يقوم املناقشة قبل الرسالة سيمنار الطالب إلقاء ضرورة ا لوائح ورد ال د واملعا ليات ال حالة

أي ق ا القسم ملجلس أو ن اضر ل س ل أنھ را و العلمي للقسم خاصة جلسة رسالتھ نتائج عرض

عديل املتدخل ال ق ا شراف نة ول العام للن فقط شاري إس م رأ ولكن الرسالة مكونات



 ٩٤   

القسم مجلس بقرار ا وأدوار ا مسئولي تحديد تم شراف نة أن حيث عدمھ من راء لتلك ستجابة

لية املسئو /ومجلس الوحيدة لتكون امعات ا تنظيم قانون ظل و جامعة وإعتماد د الرسالةمع عن لة

قسم مجلس قرار أو إداري قرار أي السيمنار ذلك عن تج ي وال العلمي ا   .ومحتوا

ـــــ -١٤ والبحـــــوث العليـــــا الدراســـــات مجلـــــس الـــــة١٧/٧/٢٠١٨قـــــرار ي القـــــانو الوضـــــع شـــــأن

للر  ـــ البح ح ـــ املق خطـــة يل ـــ عـــد و القيـــد عـــد الدراســـة عـــن ن املنقطعـــ ســـالةالطـــالب

إنذار  توجيھ انية موإم ل   ات

والبحوث العليا الدراسات مجلس عن ١٧/٧/٢٠١٨قرر ن املنقطع الطالب الة ي القانو الوضع شأن

م ل إنذارات توجيھ انية وإم للرسالة البح ح املق خطة يل عد و القيد عد  :ماي الدراسة

ا -١ عن ن املنقطع أو ن املنتظم غ للطالب انذارات ثالثة عدد توجيھ لدرجةيتم يل ال عد لدراسة

الدكتوراهاملاجست استمرارأو حال و نقطاع خ تار من ر أش ستة مرور عد ول نذار يوجھ بحيث

وأخ ثالث إنذار للطالب يوجھ منقطعاً الطالب ظل فاذا ر اش ستة ذلك عد ثان إنذار يوجھ نقطاع

ا وكيل ا عد يقوم أيضاً ر أش ستة ليةعد ع/ ل الطالب قيد شطب عرض العليا للدراسات د املع

لية ال دية/ مجلس ا لعدم د   .املع

توجيھ -٢ يتم ، الدراسية املقررات جميع دراسة من ائھ إن عد البحثية طة ل الطالب يل عدم حالة

الب طة ا يل ب يقم ولم فيھ إنقطع الذي الدرا الفصل اية أول الطالب. حثيةإنذار إستمر وإذا

ثالثاً إنذاراً ثم يليھ الذي الدرا الفصل اية ي الثا نذار لھ يوجھ البحثية طة ل يل ال م عد

يليھ الذي الدرا الفصل الثالث. اية نذار عد ليةو ال وكيل عرض/ يقوم العليا للدراسات د املع

ال مجلس ع الطالب قيد دية/ ليةشطب ا لعدم د   .املع

ـــ -١٥ والبحـــوث العليـــا الدراســـات مجلـــس املوفـــدينشـــأن١٥/٨/٢٠١٨قـــرار ن الدارســـ تقـــديم

م سفر إجراءات ضمن القيد أو يل ال إيقاف يفيد ما دكتوراه ع صول   ل

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس املركز ١٥/٨/٢٠١٨وافق دارة قرار ةع

الدكتوراه ع صول ل املوفدين ن الدارس جميع ع يھ التن نحو دراسية(للبعثات –أجازات

خارجية طبقاً) عثات م سفر إجراءات اء إن عند القيد أو يل ال إيقاف يفيد ما ارج ا من

للبعثات املنظمة   .للقواعد

ـــــــ -١٦ والبحـــــــوث العليـــــــا الدراســـــــات مجلـــــــس فإســـــــتحشـــــــأن١٥/٨/٢٠١٨قـــــــرار املصـــــــار قاق

الوافدين للطالب   الدراسية

املنعقدة بجلستھ والبحوث العليا الدراسات مجلس ي١٥/٨/٢٠١٨وافق القانو الرأي ع

ع ي القانو الرأي إنت وقد الوافدين للطالب الدراسية ف املصار بإستحقاق اص   :ا

ال املناقشة خ بتار باإلعتداد الشأن ذا الراي إبداء والدكتوراهسبق املاجست لرسائل فع

إجراء يطلب لم ما ، الوافدين الطالب ع املستحقة الدراسية الرسوم سداد خ لتار أق كحد



  
  

 
  

 ٩٥  

آخر جام عام نطاق الدخول ذلك ع وترتب الرسالة ستحقفعديل الة ا ذه في

الدراسية لالرسوم ع املجلس ن أم لكتاب طبقاً ، املؤرخمجدداً   . ١٥/٢/١٩٩٢امعات

املختص القسم مجلس اح إق ع بناء الطالب يل قبول بھ املنوط و لية ال مجلس ان وملا

ر، تقر ع املختص القسم مجلس موافقة عد العلمية الرسائل ع كم ا نة شكيل وكذا

اح وإق ا عل ن املشرف أو املشرف من املقدم الرسالة منصالحية فإنھ كم ا نة شكيل

بھ عتد الذي خ التار و كم ا نة شكيل ع لية ال مجلس موافقة خ تار يكون أن وفق

للالئحة تطبيقاً منھ ة املطلو الرسالة الطالب إيداع طة شر ، الدراسية الرسوم لسداد

الرسالة عديل إجراء كم ا نة تطلب مالم ، لية لل الةف الداخلية ا ذه سدادفي ن يتع

آخر جام عام نطاق الدخول ذلك ع ترتب إذا الدراسية   .الرسوم

أو قد يكون منھ ة املطلو الرسالة افة ل الطالب وإيداع كم ا نة شكيل ب ألنھ وذلك

لو  بھ إلرادتھ دخل ال أمراً املناقشة خ تار تحديد كون و ، منھ املتطلبة امات إدارةباإلل ع قوفھ

خ بتار امعات ل ع املجلس بقرار ن املب النحو ع وذلك م وإرتباطا نة ال أعضاء

١٥/٢/١٩٩٢.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٩٦   

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
  

 ٩٧  

 
و   دد: املرحلة ا للطالب العليا بالدراسات يل والوافدينال ن ا(املصر نغ  )ملصر

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

املصري : أوالً الطالب   حالة

لية بال العليا الدراسات إدارة من التقدم ملف ب الطالب أو/يقوم د املع

التقدم، رسوم وسداد ي و لك يل ال نظام ع من ونياً إلك امللف عبئة

يل ال طلب يفاء اس يتم دع( و إلدارة )١ -نموذج امالً امللف سليم و

لية بال العليا د/الدراسات   . املع

   ١-دع

٢  
لية بال العليا الدراسات إدارة و/تقوم يل ال طلب مرفقات بمراجعة د املع

يفاء س من   .التأكد
   ١-دع

٣  
لية بال العليا الدراسات إدارة العلمى/تقوم للقسم امللفات بإرسال د املع

املقبول   .نلتحديد
   ١-دع

٤  

املرشدين و ن املقبول تحديد و لتحاق طلبات بدراسة القسم مجلس يقوم

للطالب، ن الدراساتو اديمي إلدارة يل ال نماذج و امللفات إرسال إعادة

لية بال جراءات/العليا الستكمال ا اعتماد عد د   .املع

  

٥  

لية بال العليا الدراسات إدارة ب/تقوم د واملع ن املقبول الطالب ملفات تج

صر ا استمارة دع(إعداد دع(و) أ٢ -نموذج من) ب٢ -نموذج ا العتماد

العميد و   .الوكيل

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

٦  
لية بال العليا الدراسات إدارة صر/تقوم ا استمارة بارسال د الطالب(املع

فقط ن امع) املقبول ا إ والعميد الوكيل من   .ةواملعتمدة

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

٧  

الطالب اسماء يل و النماذج باستالم امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم

الت ونيا(بال صر)إلك ا استمارة عرض و دع(، دع(و) أ٢ -نموذج  -نموذج

وإرسال) ب٢ ا العتماد والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب ع

لية لل صل طبق دا/صورة   .ملع

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع



 ٩٨   

ع( و) تا دد: املرحلة ا للطالب العليا بالدراسات يل والوافدينال ن ن(املصر املصر   )غ

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

١  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الوافد: ثانياً الطالب املصري (حالة   ):غ
امل-١ ع الطالب ليةحصول ال من املبدئية د/وافقة   املع

نموذج  .أ  يفاء املبدأ"اس حيث من موافقة يل طلب ل الوافد للطالب
وافدين(" الدكتوراه/املاجست/الدبلوم نموذج) أ١نموذج تقديم"و
املبدأ للطالب حيث من املوافقة ع صول ل نموذج(            " الوافد
ور ). ب١وافدين عليھ صول ا مكن املوقعو خالل من أو قياً

امعة با الوافدين إلدارة ي و  \ .)gs.alexu.edu.eg(. لك
لية  .ب  بال العليا الدراسات إدارة إ الطالب خالل/يتقدم من د املع

لية لل ي و لك السابق/املوقع بالنموذج يد ال ق طر عن أو د املع
التالية ندات املس من  :وصورة

  تكو ذاتية ة س عبيان شتمل و الطالب من موقعة  :ن
صية: أوالً         ال امليالد–سم( :البيانات خ امليالد–تار جواز-البلد-محل رقم

ي–الوظيفة- العنوان- السفر و لك يد جتماعية–التليفون–ال الة   ).ا
الدراسية:ثانياً  الت وس: (املؤ الور س/ب سا ا–الل –لعامالتخصص

الدقيق للدكتوراه-التخصص التقدم حال الرسالة-املاجست عنوان
ية نجل و ية العر للرسالة–باللغة والدقيق العام  ).التخصص

 الدراسية ادات الش من وس(صورة الور س/ب سا ماجست–ل
للدكتوراه التقدم  ).حال

  سنو خالل املواد بتقديرات الدرا ل ال من الدراسةصورة ات
وس الور الب مرحلة/ملرحلة ا دراس تم ال املقررات وأيضاً س سا الل

للدكتوراه التقدم حال  .املاجست
 السفر جواز من و الصفحة من  .صورة
 الدكتوراه إ التقدم حالة املاجست رسالة من   .ة

نموذج

أ١وافدين

  ب١+

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدراسات  .ج  إدارة ليةتقوم بال بخطاب/العليا ندات املس ل بتحو د املع
لية ال وكيل من القسم/معتمد إ والبحوث العليا للدراسات د املع

الطالب قبول القسم رأي وإبداء ندات املس لفحص املختص العلمي
املبدأ حيث وافدين(من  ).٢نموذج

للمادة  .د  وفقاً القسم ملجلس امعا) ١٤(يحق ا تنظيم قانون تمن
تفوض(......  ٤٩/٧٢ أن املجالس ذه اول منرؤساء تراه من أو

ا إختصاصا عض ا أ..........)  أعضا السيد ض س. د.بتفو رئ
س التدر يئة أعضاء من ثالثية نة شكيل ب القسم مجلس
أو قبول ق ا وللقسم الطالب أوراق لفحص بالقسم ن املتخصص

در  مقررات وفرض الطلب لوائحرفض ورد ملا وفقاً تكميلية اسية
عدمھ من امعة ا والئحة د واملعا ليات  ال

خطاب  .ه  إلصدار املقررة الرسوم سداد الطالب يقوم القبول، حالة و
الوافد الطالب لقبول املبدأ حيث من وافدين(املوافقة ا)٣نموذج طبقً

لذلك املنظم امعة ا مجلس   .لقرار

نموذج

  ٢وافدين

  



  
  

 
  

 ٩٩  

  

١  

  

  

 

 

1  

ععد  . أ مبدئية موافقة ع الطالب يحصل املقررة، الرسوم سداد
س رئ من ل من معتمدة تكون أن ع العليا بالدراسات يل لل قبولھ

لية ال وعميد والبحوث العليا الدراسات ووكيل العلمي القسم د/ مجلس . املع
ا صدور خ تار من عام ملدة ة سار املوافقة ذه يكون) ٣-دع(و أن جب و

معو  إما والدراسة يل ال الطالب يبدأ م املبدئية املوافقة تماماً ا ً ا
ام ا للعام ف ر ا ام----بداية ا للعام يع الر بداية مع  ).----- أو

ة  . ب ف اية قبل يل ال إجراء الطالب استكمال عدم حالة و
الطال ع يكون لھ، املمنوحة املبدئية املوافقة ان إجراءاتسر إعادة ب

املوافقة إلستخراج املقررة الرسوم سداد إعادة ذلك بما السابقة، التقدم
أخري  مرة  .املبدئية

نموذج

  ٣وافدين

  

املبدأ-٢ حيث من املوافقة ع صول ا  عد
استمارة). أ( يفاء باس الطالب للطالب"يقوم التقديم ا" إثبات ونيً إلك
وافدين( م  )٤نموذج الوافدينع الطالب ومنح لقبول العامة دارة وقع

امعات ل ع جواز،)www.mohe-casm.edu.eg باملجلس صورة وتحميل
السفر واز مطابقاً يكون أن جب و امالً سم ن تدو مراعاة مع السفر،

التقديم إثبات بطباعة الطالب قوم إدارةو إ وتقديمھ عليھ والتوقيع
ليةالدراسات بال د/العليا   .املع

نموذج

  ٤وافدين

  

  

  

  

  

القيام). ب( عليھ مصر، إ والوصول أوضاعھ ة سو ب الوافد الطالب قيام عد
لية بال العليا الدراسات إدارة من التقدم ملف رسوم/ب وسداد د املع

العليا بالدراسات يل ال طلب يفاء اس يتم و دع(التقدم،   .)١ -نموذج

  ١-دع

التا ).ج( النحو ع املة بأوراقھ الطالب  :يتقدم
البلد - سفارة من أو سفارتھ من ومعتمدة موثقة وس الور الب ادة ش

ادة الش ع ا م اصل امعات(ا ل ع املجلس من معادلة
رة  )بالقا

الدراسة - سنوات خالل املواد بتقديرات الدرا ل ال من صورة
وس الور الب ا/ملرحلة دراس تم ال املقررات وأيضاً س سا الل

للدكتوراه التقدم حال املاجست  .مرحلة
املاجست - ادة رة(ش بالقا امعات ل ع املجلس من )معادلة

للدكتوراه يل لل الطلب  .حالة
صية٤عدد -  .صور
امليالد - ادة الطالب(ش ميالد يانات ب القنصلية من ادة ش  )أو
بالدرجةموافقة - لتحاق ع الطالب سفارة الثقا شار - دبلوم(املس

ة) دكتوراه-ماجست وج الدرا والفصل الدرا العام ا مو
عثة أو منحة أو اصة ا نفقتھ ع انت سواء ل  .التمو

بھ - العمل ساري امل السفر جواز من  .صورتان
با - اصة ا واملعلومات البيانات إستمارات   .لوافدينملء
التقديم - إثبات  .استمارة
سم - بھ. (مطابقة اصة ا وراق الطالب لقب تضارب حالة

لية ال موافاة السفارة/ يتم من بخطاب د لقب/املع بتأييد قية امل

  

  

  

  

  

  

  ١-دع

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٠٠   

وراق جميع  .الطالب
ية - ادة ية(ش ال الشئون ة مدير إ ةالتوجھ ر ا طرق

فؤاد( خطابأل  )شارع مياتخذ ا شفى مس إ وزو-موجھ –أم
بك ة–محرم  ).سكندر

قبل - من عليھ املوافقة عدم حالة إقرار ع بالتوقيع الطالب يقوم
ع صول ا وال الدراسية الرسوم داد اس لھ يحق ال أنھ الوزارة

ا بدراس قام ال الدراسية باملواد درا   .ل

  

  ١-دع

  

  

  

املعلومات) د( استمارة باستكمال الطالب وافدين(يقوم واستمارة) ٥نموذج
لتحاق وافدين(بيانات إ)٦نموذج باإلضافة املوافقة"، إقرار

وافدين"(منية   ).٧نموذج

نموذج

  ٥وافدين

نموذج

   ٦ وافدين

نموذج

  ٧وافدين

لية). ـ( ال وكيل يقوم ة املطلو ندات املس الطالب استكمال د/عد املع
املختص القسم مجلس إ بدوره ا ل بتحو والبحوث العليا للدراسات
بتحديد العلمي القسم قوم و ة املطلو للدرجة الطالب يل ع للموافقة

مع الطالب يل ع املوافقة وإرسال للطالب اديمي جميعاملرشد
لية ال وكيل إ ندات ومجلس/املس العليا الدراسات نة ملوافقة د املع

لية دد/ال ا الطالب ضمن د   .املع

١  

ذل). و(  التاليةعد جراءات ستكمل  :ك
املستحقة -١ الدراسية واملصروفات يل ال رسوم سداد الطالب يقوم

قي(عليھ فر ي العر للقرارا) البنك لذلكطبقاً املنظمة  .ت
استمارة -٢ ملء املصري الطالب معاملة الوافد الطالب عامل

الدراسية  .املقررات
لية -٣ بال العليا الدراسات إدارة امالً/تقوم الطالب ملف بإرسال د املع

إ املعلومات)٣(باإلضافة وافدين(استمارة استمارة) ٣(و) ٥نموذج
لتحاق وافدين(بيانات وافدينأ-٦نموذج  ).ب-٦ونموذج

الطالب -٤ بيانات جميع بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة  .تقوم
إ -٥ املة الطالب أوراق بإرسال امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم

الوافدين الطالب ومنح لقبول العامة ة٩٧(دارة ور م ا –س
س رة–الفجالة–رمس  ).القا

ب -٦ الوزارة رد الرفضيصل أو  .القبول
لية -٧ ال إ يتوجھ ي ل الطالب يخطر القبول حالة د/ففي املع

وازات ل العامة دارة إ ة وموج يل إفادة ع صول ل
لية بال ل م الطالب أن ا ف اً مو ة باإلسكندر رة د/وال املع

فصل جام---- من يل-----عام ال رسوم سداد وقام
برقمواملصروفا الوزارة موافقة ع وحصل املة الدراسية -----ت

خ ووكيل------بتار العليا الدراسات إدارة مدير ا عل موقع
لية أ/ال من ومعتمدة والبحوث العليا للدراسات د عميد.د.املع
لية قامة/ال ع صول ل وذلك ة ور م ا شعار بخاتم د  .املع

معام -٨ دراستھ الطالب املقرراتعامل إختيار املصري الطالب  .ل
امة وظة   م

ف ر ا فص من ي الثا سبوع اية ح الوافد الطالب يل يقبل
ي نا است ل ش يع نأسوةً والر املصر   .بالطالب

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٠١  

لية  ٢ بال العليا الدراسات إدارة و/تقوم يل ال طلب مرفقات بمراجعة د املع
يف س من   .اءالتأكد

  

لية  ٣ بال العليا الدراسات إدارة العلمى/تقوم للقسم امللفات بإرسال د املع
ن املقبول صرو  لتحديد ا استمارة دع(إعداد دع(و) أ٢ -نموذج   . )ب٢ -نموذج

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

٤  
املرشدين و ن املقبول تحديد و لتحاق طلبات بدراسة القسم مجلس يقوم

للطالب، ن الدراساتاديم إلدارة يل ال نماذج و امللفات إرسال إعادة و
لية بال جراءات/العليا الستكمال ا اعتماد عد د   .املع

  

٥  
لية بال العليا الدراسات إدارة إعداد/تقوم و ن املقبول ملفات بتج د املع

صر ا دع(استمارة دع(و) أ٢ -نموذج و )ب٢ -نموذج الوكيل من ا العتماد
  .العميد

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

لية  ٦ بال العليا الدراسات إدارة صر/تقوم ا استمارة بارسال د الطالب(املع
ن امعة) فقط(املقبول ا إ والعميد الوكيل من   .واملعتمدة

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

٧  

اسماء يل و النماذج باستالم امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم
الت بال ونيا( الطالب صر)إلك ا استمارة عرض و دع(، و) أ٢ -نموذج

دع( والبحوث )ب٢ -نموذج العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب ع
لية لل صل طبق صورة وإرسال ا د/العتماد   .املع

  أ٢ -دع

  ب٢ -دع

  

الثانية ن: املرحلة املصر الطالب ميع الدراسية املقررات ا(والوافدينيل نغ   )ملصر

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

ورد ملا طبقاً املقررة املواعيد الدراسية املقررات يل ب الطالب يقوم
مادة امعة ل شادية س ع) ٥(بند) ٥(الالئحة ينص الطالب(والذي يختار

ادي املرشد من عتمده و مقررات يل نموذج مأل و املناسبة مياملقررات
لية ال ووكيل القسم مجلس س والبحوث/ورئ العليا للدراسات د وذلك)املع

يفاء يل" باس دع(" اضافة/حذف/نموذج ا)٣-نموذج عل بالتوقيع قوم و ،
اديمى املرشد ثم الطالب من القسم/ل مجلس س رئ و العلمى املشرف

لية ال وكيل من عتمد والبحوث/و العليا للدراسات د   .املع

  

  ٣-دع

٢  

دراسية مقررات أو مقرر إضافة و بحذف الطالب يفاءيقوم نموذج"باس
دع(" اضافة/حذف/يل ورد،)٣-نموذج ملا طبقاً املحددة للمواعيد وفقاً

مادة امعة ل شادية س ع) ٢(بند) ٦(الالئحة ينص للطالب(والذي يحق
يحذف ا/ أن سبوع اية قبل مقرر أي بفصيضيف الدراسة بداية من ي لثا

يفاء اس عد وذلك الصيف فصل من ول سبوع اية ب أو يع الر و ف ر ا
املرشد من ا وإعتماد املقررات يل استمارة ضافة أو ذف ا إجراءات

ستخدم او الدرا لھ حذفھ تم الذي املقرر ر يظ أن دون ، اديمي
ا معدلھ اكمىحساب يع)ل والر ف ر ا فص من ي الثا سبوع اية ح ،

ثم الطالب من ل ا عل بالتوقيع قوم و الصيف، فصل من ول سبوع اية و
اديمى وكيل/ املرشد من عتمد و القسم، مجلس س رئ و العلمى املشرف

لية والبحوث/ال العليا للدراسات د   .املع

  ٣-دع

للطالب  ٣ مقرريحق أى دراسة من يفاءاب مقرر "باس من اب ا " نموذج
دع( عشر ،)٤-نموذج ي الثا سبوع اية ح املقررة للمواعيد وطبقاً للوائح وفقاً

  ٤-دع
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قوم و الصيف، فصل من السادس سبوع اية أو يع والر ف ر ا فص من
اديمى املرشد ثم الطالب من ل ا عل مجلسا/ بالتوقيع س رئ و العلمى ملشرف

لية ال وكيل من عتمد و والبحوث/القسم، العليا للدراسات د   .املع

٤  

كمستمع مقرر يل ال للطالب يفاءيحق يل"باس مقرراتنموذج
مستمع دع(" كطالب قوم) ٥-نموذج و املقررة، للمواعيد طبقاً و للوائح وفقاً

الطالب من ل ا عل اديمىبالتوقيع املرشد س/ ثم ورئ العلمى املشرف
لية ال وكيل من عتمد و القسم، والبحوث/مجلس العليا للدراسات د   .املع

  

  ٥-دع

٥  

التكميلية املقررات يل ب الطالب يفاءيتقدم مقررات"باس يل نموذج
دع(" تكميلية ب،)٦-نموذج قوم و املقررة، للمواعيد طبقاً و للوائح التوقيعوفقاً

اديمى املرشد ثم الطالب من ل ا مجلس/ عل س ورئ العلمى املشرف
لية ال وكيل من عتمد و والبحوث/القسم، العليا للدراسات د   .املع

  ٦-دع

٦  

لية بال الدراسية املقررات يل ال للطالب التعليم/يجوز بنظام د املع
يفاءاملستمر برنامج"باس مقررات يل املستمرنموذج دع(" التعليم -نموذج

شادية ،)٧ س الالئحة ورد ملا املقررة،وطبقاً للمواعيد وطبقاً للوائح وفقاً
مادة امعة ع) ١(بند) ٢٣(ل ينص ل(والذي أن للطالب يحق

املستمر التعليم برنامج خالل من العليا الدراسات برامج من دراسية مقررات
مواف عد ليةوذلك وال القسم مجل الطلبة/قة بأسماء امعة ا وتبلغ د، املع

كحد الدراسة بدء من الثالث سبوع ح املستمر التعليم برنامج ن املقبول
من)أق عتمد و القسم، مجلس س رئ و الطالب من ل ا عل بالتوقيع قوم و ،

لية ال والبحوث/وكيل العليا للدراسات د   .املع

  ٧-دع

٧  

الدراسيةي املقررات من بدراستھ قام ملا درا ل ع صول ا للطالب حق
الدرا"لنموذجوفقاً الطالب دع(" ل موظف)٨-نموذج من املوقعة و ،

لية ال وكيل من واملعتمدة العليا الدراسات ومدير املختص العليا الدراسات
لية ال عميد و العليا   .للدراسات

  ٨-دع

الثالثة شراف: املرحلة نة شكيل و البحثية طة ا   )دكتوراه/ ماجست(يل

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

القسم ملجلس والتقدم سيمنار حة املق البحث طة الطالب عرض قبل
البحثية طة ل ح املق العنوان بفحص التقدم عليھ ، البحثية طة ا ح بمق

وحدة إلدارة اشفة ال لمات للالئحةوال طبقاً ة سكندر بجامعة الرقمية املكتبة
امعة ا مجلس من   .    املعتمدة

  

٢  
لية بال املختص القسم ملجلس الفحص بيان الطالب إلقائھ/يقدم قبل د املع

حالة يل ال إجراءات ستكمل أن ع حة، املق البحثية طة ا لسيمنار
شابھ وجود   .عدم

  

ع  ٣ الطالب العلمييقوم القسم أمام سيمنار حة املق البحث خطة تمرض و ،
نموذج يفاء نقاش"اس حلقة حضور دع("  سيمنار–استمارة   ،)٩-نموذج

  ٩-دع

٤  

طة ا ح ملق يل ال برغبتھ العلمي القسم ملجلس بطلب الطالب يتقدم
امل اجتيازه ع الدال الدرا ل ال من صورة ا ا مرفقً قرراتالبحثية

تراكمي بمتوسط ة CGPA=2.333الدراسية املطلو املعتمدة الساعات وعدد
لية بال الداخلية لالئحة ا وأيضاً/وفقً د، البحثية"املع طة ا يل نموذج

  ١٠-دع

  أ١١ -دع

  ب١١ -دع
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دع( "للرسالة البحثية"نموذجو ) ١٠-نموذج طة ا ح دع(" مق و )أ١١ -نموذج
دع( موقعاً  )ب١١ - نموذج القسم حةعلملجلس املق شراف نة من   .ا

٥  
الطالب إشراف نة اح اق و البح ح املق بقبول القسم مجلس .  يقوم

القسم( مجلس س رئ من عتمد العليا) و الدراسات إدارة إ بإرسالھ قوم و ،
لية د/ل   .املع

  ١٠-دع

  أ١١ -دع

  ب١١ -دع

ا   ٦ الدراسات إدارة ليةتقوم بال نة/لعليا ع البحثية طة ا عرض د املع
الدراسة طبيعة حسب التجارب حيوانات واستخدام رعاية أو الطبية   .خالقيات

  

٧  
العليا الدراسات نة ع البحثية طة ا ح مق و يل ال نماذج عرض يتم

واعتماد ، التجارب حيوانات رعاية أو الطبية خالقيات نة منوخطاب ا
لية ال د/مجلس   .املع

  ١٠-دع

  أ١١ -دع

  ب١١ -دع

٨  
لية بال العليا الدراسات إدارة طة/تقوم ا يل نموذج بارسال د املع

وعميد) فقط(البحثية والبحوث العليا الدراسات وكيل من واملعتمد
لية امعة/ال ا بإدارة العليا الدراسات إدارة إ د   . املع

  ١٠-دع

٩  
إدارة الطالبتقوم بيانات يل و بمراجعة امعة با العليا الدراسات

الت امعةو ) ونياً إلك(بال ا س رئ نائب من يل ال نموذج اعتماد
لية لل صل طبق صورة وإرسال والبحوث العليا د/للدراسات   .املع

  ١٠-دع

املنتطبقة*         االت لية-:     ا بال الطبية نة د/ ال امعةاملع ا أخالقيات/و                 .و نة أو

لية بال العلمي والبحث التعليم التجارب حيوانات واستخدام امعة/ رعاية ا و د   .املع

عة الرا نة : املرحلة أو البحثية طة ا عنوان البحثيةعديل النقطة غي أو شراف

ش) دكتوراه/ماجست( أو إلغاء نامجأو بال الطالب يل   طب

  

  ًاً : أوال ر جو غ أو اً ر جو التعديل ان إذا البحثية طة ا عنوان  عديل

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

نموذج  ١ بتقديم الرئ املشرف البحثية"يقوم طة ا عنوان نموذج(" عديل
ملج) ١٢-دع ًرا جو أو اً ر جو غ التعديل ان إذا بيان املختصمع القسم   .لس

    ١٢-دع

٢  
ح املق العنوان بفحص التقدم الطالب ع القسم، مجلس ع العرض قبل
بجامعة الرقمية املكتبة وحدة إلدارة اشفة ال لمات وال البحثية طة ل

فقط اً ر جو التغي ان إذا ة   .    سكندر
  

٣  
التعديل ري حالة و ا مجلسغ ع العرض يتم للموافقة، العلمي   .القسم

التعديل( حالة ري أما و الثالثةا املرحلة الواردة جراءات إعادة يتم ،
الدليل ذا شراف"من نة شكيل و البحثية طة ا   .)يل

  

٤  
لية بال العليا الدراسات إدارة ع/تقوم التعديل عد العنوان عرض د املع

خالقيات ليةالطبيةنة بال التجارب حيوانات واستخدام رعاية د/و املع
فقط اً ر جو التغي ان إذا الدراسة طبيعة حسب   .* وذلك
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عديل  ٥ نموذج عرض الدراساتعنوانيتم نة ع البحثية طة ا
لية لية/بال ال مجلس من ا اعتماد ثم د، د/املع   .املع

    ١٢-دع

٦  
با العليا الدراسات إدارة ليةتقوم طة/ل ا عنوان عديل نموذج بارسال د املع

لية ال وعميد والبحوث العليا الدراسات وكيل من واملعتمد إ/البحثية د املع
امعة با العليا الدراسات   . إدارة

    ١٢-دع

٧  

الطالب بيانات يل و بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم
الت اعتما) ونياً إلك(بال نائبو من البحثية طة ا عنوان عديل نموذج د

صل طبق صورة وإرسال والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ
لية د/لل   .املع

    ١٢-دع

املنتطبقة*        االت لية-:     ا بال الطبية نة امعة/ ال ا و د أخالقيات/و                 .املع نة أو

و  ليةرعاية بال العلمي والبحث التعليم التجارب حيوانات امعة/ استخدام ا و د   .املع

  

 ا الطالب: ثانيً رسالة ع شراف نة   عديل

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

بتقديم  ١ شراف نة شراف"تقوم نة عديل دع(" نموذج ع)١٣-نموذج
التعد رات م بيان مع الطالب   .يلرسالة

    ١٣-دع

القسم  ٢ مجلس ع الطالب رسالة ع شراف نة عديل نموذج عرض يتم
القرار إلتخاذ   .العلمي

      ١٣-دع

الدراسات  ٣ نة ع الطالب رسالة ع شراف نة عديل نموذج عرض يتم
لية لية/بال ال مجلس من ا اعتماد ثم د د/املع   .املع

      ١٣-دع

٤  
إدارة ليةتقوم بال العليا شراف/الدراسات نة عديل نموذج بارسال د املع

وعميد والبحوث العليا الدراسات وكيل من واملعتمد الطالب رسالة ع
لية امعة/ال با العليا الدراسات إدارة إ د   . املع

      ١٣-دع

٥  

الطال بيانات يل و بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة بتقوم
الت الطالب) ونياً إلك(بال رسالة ع شراف نة عديل نموذج اعتماد و

صل طبق صورة وإرسال والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب من
لية د/لل   .املع

    ١٣-دع

  

 ا ري: ثالثً و ا التعديل حالة للرسالة البحثية طة ا ح مق النقطة(غي إلغاء

و  جديدةالبحثية بحثية نقطة  ) يل

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

البحثية:أوالً النقطة   إلغاء

بتقديم  ١ شراف نة البحثيةنموذج"تقوم النقطة ريإلغاء و ا التعديل حالة
جديدة بحثية نقطة يل دع(" و لغاء)١٤-نموذج رات بم ا   .مشفوعً

    ١٤-دع

القرار  ٢ إلتخاذ العلمي القسم مجلس ع البحثية النقطة إلغاء نموذج عرض     ١٤-دع  .يتم

لية  ٣ بال الدراسات نة ع البحثية النقطة إلغاء نموذج عرض ثم/يتم د املع
لية ال مجلس من د/اعتماده   .املع

    ١٤-دع
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٤  
لية بال العليا الدراسات إدارة إل/تقوم نموذج بارسال د البحثيةاملع النقطة غاء

لية ال وعميد والبحوث العليا الدراسات وكيل من إدارة/واملعتمد إ د املع
امعة با العليا   . الدراسات

  ١٤-دع

٥  
الطالب بيانات يل و بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم

الت نائبو ) ونياً إلك(بال من البحثية النقطة إلغاء نموذج ساعتماد رئ
لية لل صل طبق صورة وإرسال والبحوث العليا للدراسات امعة د/ا   .املع

  ١٤-دع

ديدة:ثانياً ا البحثية النقطة   يل

حال  ٦ املتبعة طوات ا نفس باتباع حة املق شراف نة و الطالب يقوم
بح نقطة الثالثةثيل املرحلة ورد كما جديدة    .ية

  

     

ارا   نامج: عً ال من الطالب يل شطب أو   إلغاء

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

بيان مع نامج ال من يلھ إللغاء ا طلبً الطالب يقدم يل، ال إلغاء حالة
لية بال العليا الدراسات إدارة وتقوم بتقديم/ سباب، د إلغاء"املع نموذج

نامج ال من الطالب   .)١٥-دعنموذج(" يل

ليةأما بال العليا الدراسات إدارة تقوم يل، ال شطب بتقديم/ حالة د املع
بتوجيھ يفيد للطالب٣   ما متتالية أنإنذارات تفيد ة دور ر تقار ثالث ر تحر عد

للمادة طبقاً مرض غ الطالب امعة٥بند١٦أداء املوحدة الالئحة من
ة ا(سكندر لالئحة ا ليةوفقً د/ل من"مع) املع الطالب يل شطب نموذج

نامج دع(" ال ما)١٦-نموذج ب لس الطالب مع تحقيق إجراء ت يث ما بتقديم أو
يلھ شطب قرار إ   .أدى

    ١٥-دع

  أو

    ١٦-دع

نموذج  ٢ عرض القسم/إلغاءيتم مجلس ع نامج ال من الطالب يل شطب
للموافقة   .العلمي

    ١٥-دع

    ١٦-عد أو

نموذج  ٣ عرض الدراساتشطب/إلغاءيتم نة ع نامج ال من الطالب يل
لية لية/بال ال مجلس من اعتماده ثم د د/املع   .املع

    ١٥-دع

  أو

    ١٦-دع

٤  
لية بال العليا الدراسات إدارة نموذج/تقوم بارسال د يلشطب/إلغاءاملع

وكيل من واملعتمد نامج ال من وعميدالطالب والبحوث العليا الدراسات
لية امعة/ال ا إ د   . املع

    ١٥-دع

  أو

    ١٦-دع

٥  
الطالب بيانات يل و بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم

الت نموذجو ) ونياً إلك(بال نامجشطب/إلغاءاعتماد ال من الطالب يل
وإرسال والبحوث العليا الدراسات نائب ليةمن لل صل طبق د/صورة   .املع

    ١٥-دع

  أو

    ١٦-دع

  

  



 ١٠٦   

امسة ا الدكتوراه: املرحلة لدرجة الشامل   متحان

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

لية لل الداخلية الالئحة تحدده ملا ا طبقً شامل امتحان للطالب د/عقد املع
بن الدراسية املقررات اجتياز عد وذلك التخصص، تراكميمجال معدل و جاح

نة)2.333( وتحديد الرسالة موضوع يل عد ة الف وذلك قل ع
الرسالة مناقشة وقبل البحثية طة ا وإعداد   .شراف

  

للسماح  ٢ فيھ ل امل القسم مجلس إ بطلب الطالب ع شراف نة تتقدم
متح نة اح اق مع الشامل لالمتحان للتقدم   .انلھ

  

٣  

نة شكيل الطلب تقديم عد عقد جلسة أول القسم مجلس ح يق
الشامل للدكتوراه"باستخداممتحان الشامل متحان نة شكيل " نموذج

دع( خمسة،)١٧-نموذج أو ثالثة نة بال عضاء عدد يكون أن منع أساتذة
ع ن املشرف من أستاذ م نبي وتقر شكيلالرسالة، العليا الدراسات ة

لية ال مجلس ا عتمد و نة للطالب/ال الشامل متحان عقد أن وع د، املع
لية ال مجلس من نة ال شكيل اعتماد خ تار من ن ر ش د/خالل   .املع

  ١٧-دع

٤  

نموذج - ر بتحر متحان نة تقوم الشامل، متحان عقد يجة"عد ن
للدكتورا الشامل دع( "همتحان القسم)١٨-نموذج مجلس ع ا وعرض ،

لية ال مجلس ا عتمد و العليا الدراسات نة ا وتقر د/املختص،  .املع
الشامل - متحان الطالب اجتياز عدم  :حالة
 الذي نة ال قرار خالل من لالمتحان اجتيازه عدم أسباب معرفة لھ يحق

الة ا تلك ا بً مس يكون أن بد  .ال
 مجلسحا إ الطالب يتقدم الشامل متحان الطالب اجتياز عدم لة

عد وذلك أخري، مرة لالمتحان بالتقدم لھ للسماح ر(القسم أش ع) ثالثة
نة ال نفس وأمام سبقھ الذي متحان دخولھ خ تار من تكرر. ك وإذا

ج اح باق ا شكيل يتم جديدة نة أمام التقدم لھ سمح ھ مجلسرسو من ديد
ورد كما و نة ال شكيل آلية بنفس املختصة املجالس من ا واعتماد القسم

ا  ).٣بند(سابقً
 الشامل متحان دخول مرات لعدد أق حد يوجد  .وال
 الرسالة صالحية ر بتقر الطالب ع شراف نة تتقدم أن يجوز

أال ع الشامل، متحان اجتيازه قبل عللمناقشة كم ا نة لھ ل ش
الشامل متحان اجتيازه عد إال ال. الرسالة ا ذه الطالبةو من يطلب ال

سنوات سبع من أك ا عل وم بنجاح ا إجتاز ال املقررات   .إعادة

  ١٨-دع

  

السادسة ة: املرحلة الدور ر و و التقار يل ال إلغاء الدراسةالإنذارات من   شطب

 ًالدوريالتق: أوال ر   ر

جرائية  .م طوات   النموذج  ا

١  

لية بال العليا الدراسات إدارة أسماء/تقوم ع يحتوي ل بإعداد د املع
واملواعيد يل، ال خ وتار البحثية طة ل ن ل امل العليا الدراسات طالب

الدوري ر التقر لتقديم ر(املقررة أش ستة لنموذج)ل ا ر"وفقً التقار عة متا
للطالبا ة دع" (لدور   .)١٩-نموذج

  ١٩-دع



  
  

 
  

 ١٠٧  

٢  
لية بال العليا الدراسات إدارة نموذج/تقوم بارسال د ر"املع عندوريتقر
الرسالة من ا تنفيذ تم ال دع" (املراحل العلمية)٢٠-نموذج قسام إ

افية ة بف ر أش الستة ة ف انقضاء قبل طالب ل ل املقرر   .املوعد
  ٢٠-دع

٣  
ليق للطالب ة الدور ر التقار نماذج يفاء اس عة بمتا العلمي القسم مجلس وم

نة ع ا عرض ثم الرأي إلبداء القسم مجلس ع ا عرض تم و موعده، حسب
لية ال مجلس من ا واعتماد العليا د/الدراسات   . املع

  ٢٠-دع

٤  
لية بال العليا الدراسات إدارة ال/تقوم من ة بإرسال د الدورياملع ر تقر

حتفظ و للطالب، ة و الرئ للمشرف ة و العلمي القسم إ املعتمد
لية بال العليا الدراسات بإدارة الطالب ملف ر التقر د/بأصل   املع

  ٢٠-دع

٥  

بمالحق الواردة الدوري ر بالتقر العامة بالقواعد اصة ا التعليمات تنفيذ يتم
  :الالئحةذه
ال - ر التقر ريحرر أش ستة ل سنوي (دوري خطة) نصف يل خ تار من

اختالف. البحث حالة و مجتمعة، شراف نة قبل من عليھ التوقيع تم و
القرار واتخاذ الة ا بدراسة العلمي القسم يقوم شراف نة أعضاء آراء

  .املناسب
رسالة - يل الستمرار شرط ة الدور ر التقار ر تحر الطالبنتظام

املختص القسم مجلس ع الرسالة صالحية ر تقر لعرض أساسيا شرطا عت  .و
املشرف - ستاذ اعتذار ضمنا ع ن متتال ن دور ن ر تقر تقديم الذي(عدم

ره بتحر يقم لم الذي أو ر التقر يوقع شراف) لم مدى. عن ر تقر القسم وملجلس
لألس جديدة بحثية إشرافية ام م املشرفإسناد  .تاذ

رشطب - تقار ثالثة مجتمعة شراف نة تقديم عد الرسالة يل
عة نحو)متتالية( متتا املناسبة جراءات اتخاذ عتبار خذ مع مرضية غ

ر تقر ل عد الطالب  .إنذار
ق - طر عن الطالب إخطار ليةإدارةيتم بال العليا نة/الدراسات برأي د املع

الرسالةشر  تقدمھ مدى عن إلغاء(اف أو الطالب إنذار أو يل ال استمرار
الرسالة وللطالب)يل بالعلم، وقع و ر التقر من بصورة الطالب حاط و ،

الدكتور ستاذ للسيد كتابة مغاير موقف عرض أو تظلم بأي التقدم ق ا
لية ال د(وكيل لبحث) املع والبحوث العليا العلميللدراسات القسم مع التظلم

لية بال والبحوث العليا الدراسات نة ع والعرض د/املع  .املع
لية ال مجلس اح اق ع بناء شراف نھ عديل ق ا امعة ا وملجلس
بمتطلبات بالوفاء املشرف ام ال عدم حالة القسم مجلس رأي أخذ عد

ة الدور ر التقار خالل من الطالبشراف أداء عة بمتا اصة   .ا

  

  ًيلشطبإنذار: ثانيا   :ال

جرائية  م طوات   النموذج  ا

١  
غ أداءه بأن متصلة ة دور ر تقار ثالثة عنھ حررت إذا الطالب يل شطب

الرضا عدم ب س توضيح يتم أن ع لھ إنذارات ثالثة توجيھ عد وذلك مرٍض
الت تفصيالً الطالب أداء الدوريمن ر   .قر

  ٢١-دع

٢  

عد الدراسة عن ن املنقطع أو ن املنتظم غ للطالب إنذارات عدد توجيھ يتم
ستة مرور عد ول نذار يوجھ بحيث الدكتوراه أو املاجست لدرجة يل ال
ذلك عد ثاٍن إنذار يوجھ نقطاع إستمرار حالة و نقطاع خ تار من ر أش

ظ فإذا ر أش ستةستة عد وأخ ثالث إنذار للطالب يوجھ منقطعاً الطالب ل

  ٢١-دع



 ١٠٨   

لية ال وكيل ا عد يقوم أيضاً ر قيد/أش شطب عرض العليا للدراسات د املع
لية ال مجلس ع دية/الطالب ا لعدم د   .املع

٣  

جميع دراسة من ائھ إن عد البحثية طة ل الطالب يل عدم حالة
الدراس إنقطعاملقررات الذي الدرا الفصل اية أول إنذار توجيھ يتم ، ية

البحثية طة ا يل ب يقم ولم يل. فيھ ال عدم الطالب إستمر وإذا
ثم يليھ الذي الدرا الفصل اية ي الثا نذار لھ يوجھ البحثية طة ل

يليھ الذي الدرا الفصل اية ثالثاً عد . إنذاراً شطبو يتم الثالث نذار
دية ا لعدم الطالب   يل

  ٢١-دع

عة السا الرسالة: املرحلة ع كم ا نة   )دكتوراه/ماجست(شكيل

جرائية  م طوات   النموذج  ا

١  

بتقدير نامج لل الالزمة املعتمدة الساعات جميع دراسة من الطالب اء إن عد
تراكمي عنCGPAعام يقل ليةتق٢٫٣٣٣ال بال العليا الدراسات إدارة د/وم املع

من فادة ذه بطبع القسم يقوم أو للقسم بذلك إفادة نظامالبإرسال
لل ي و لياتلك ال العليا د/دراسات   .املعا

  

٢  
للالئحة طبقاً وذلك املناقشة قبل الرسالة تائج ب اص ا السيمنار بإلقاء القيام

لية د/ال يفاءاملع اس تم و نقاش"نموذج، حلقة حضور "  سيمنار–استمارة
دع(   .)٩- نموذج

  

٣  

تتقدم ن املشرف السادة من ا ومراجع ا وكتاب الرسالة إعداد من اء ن عد
ع شراف ينة باآل القسم مجلس إ  :الرسالة

الباحث  .أ  بھ ماقام بھ اً مو للمناقشة الرسالة صالحية ر نموذج–تقر
صال " ر كمتقر ا نة ع للعرض الرسالة دع(حية  .)٢٢-نموذج

ي  .ب  ا ال التجليد مجلدة غ الرسالة من املة - Double Spaces(ة
واحد وجھ ي-ع حلزو  ).تجليد

مناقشة  .ج  يتم حيث الرسالة ع واملناقشة كم ا نة شكيل اح اق
القسم مجلس نموذجاملوضوع يفاء نة"واس شكيل اح اق

املاجست رسالة ع كم دع" (الدكتوراه/ا   ).٢٣-نموذج

  ٢٢ -دع

  ٢٣ -دع

شكيل  ٤ ال نموذج وإرسال كم ا نة شكيل ع باملوافقة القسم مجلس يقوم
لية ال وكيل والبحوث/إ العليا للدراسات د دع(. املع   .)٢٣-نموذج

  ٢٣ -دع

٥  

لية ال وكيل والب/عرض العليا للدراسات د الدراساتاملع نة ع مر حوث
لية ال عميد إ رفع و والبحوث لية/العليا ال مجلس ع للعرض د د/املع املع

مجلس(  إحاطة عتبار خذ مع ذلك العميد السيد يفوض أن مكن و
لية املوافقة/ال ذه د   ).املع

  

لية  ٦ ال مجلس موافقة الع/عد الدراسات إدارة تقوم د داملع املع أو لية بال ليا
امعة با والبحوث العليا الدراسات إدارة إ مر ورفع ندات املس   .بمراجعة

  

الت  ٧ بال يلھ و شكيل ال بمراجعة امعة با والبحوث العليا الدراسات إدارة تقوم
والبحوث) ونياً إلك( العليا الدراسات نائب من شكيل ال نموذج باعتماد تقوم   . و

  ٢٣ -دع

٨  

لية ال وكيل بإخطار امعة با والبحوث العليا الدراسات إدارة د/تقوم املع
العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب بموافقة والبحوث العليا للدراسات

لية ال وكيل قوم و شكيل، ال ع الدراسات/والبحوث إدارة بإخطار بدوره د املع
لية بال القسم/العليا مجلس س ورئ د الطالباملع ع ن املشرف   .والسادة

  ٢٣ -دع



  
  

 
  

 ١٠٩  

٩  

لية بال العليا الدراسات إدارة سليم ب الطالب عدد/يقوم د من٥املع
واملناقشة كم ا نة أعضاء للسادة العليا. الرسالة الدراسات إدارة وتقوم

لية عميد/بال من ا وإعتماد ن املحكم للسادة ة املوج طابات ا بإعداد د املع
ليةأو ال من/وكيل ة طاب ا مع ومرفق والبحوث العليا للدراسات د املع
الفردي" ر التقر ك/نموذج دع(" املش دع) (٢٤-نموذج   .)٢٥-نموذج

  ٢٤ -دع

  ٢٥ -دع

لية  ١٠ بال العليا الدراسات إدارة سليم/تقوم ب ن املشرف السادة أو د املع
ا ع ن املحكم للسادة طابات وا املتبعةالرسالة لأللية ا وفقً   .لرسالة

  

١١  

عد الرسالة يناقش أن الدكتوراه أو املاجست لطالب حق موافقة١٥و من يوم
أ الرسالة.د.السيد تناقش أن ع والبحوث العليا للدراسات امعة ا س رئ نائب

مرور مع٣قبل نة ال بنفس شكيل ال إعادة وجب وإال النائب موافقة من ور ش
  . سبابذكر 

  

١٢  

ا عل مر ال املقررات إعادة مدة من اء ن ع قارب الذي الطالب حالة أما
وست للماجست سنوات خمس من رأك تقر تقديم وتم للدكتوراه سنوات

مناقشة وجب الرسالة، ع كم ا نة شكيل و للمناقشة الرسالة صالحية
ل مد أي دون ر أش ثالثة خالل مرالطالب ال املقررات إعادة لزم وإال املدة ذه

املقررة املدة ا للدكتوراه(عل سنوات وست للماجست سنوات   ) .خمس

  

١٣  

أ السيد ع./د.يقوم كم ا شراف نة ل واملمثل الرسالة ع املشرف
إلجراء املناسب املوعد بتحديد واملناقشة كم ا نة با مع سيق بالت الرسالة

وا عميد وإبالغ لية ملناقشة ال س/وكيل ورئ والبحوث العليا للدراسات د املع
أيام ثالثة عن يقل ال بوقت املناقشة ان وم بموعد القسم استخداممجلس و ،

الرسالة"نموذج مناقشة ان و بموعد دع(" اخطار   . ) ٢٦-نموذج

  ٢٦دع

١٤  

الدراسات إدارة ع ب ي املناقشة، موعد تحديد ليةعد بال د/العليا املع
عالن ا َ مو عنھ الطالب :عالن العلميواسم الرسالةو القسم عنوان

ي  وإنجل ي الرسالةوعر ع كم وا شراف القسمو نة س رئ توقيع
  .العلمي

  

١٥  

الدكتور لألستاذ الفردية ر التقار بإرسال ن ارجي ا كم ا نة أعضاء يقوم
ع أواملشرف أيام ثالثة عن يقل ال اف بوقت شراف نة ل واملمثل الرسالة

ما ا ر التقر بإعداد سيادتھ ليقوم م بي فيما عليھ تفاق يتم ما حسب
نموذج واملناقشة"باستخدام كم ا نة ل ما ا ر دع(" التقر أو) ٢٧-نموذج
نموذج شر"باستخدام ال ق طر عن ما ا ر دع" (التقر وظة   .)٢٨-نموذج : م

ما ا ر التقر أو الفردية ر التقار سواء صفحة ل ع التوقيع   .يجب

  ٢٧ –دع

  ٢٨ -دع

١٦  
العل القرار بالقاء واملناقشة كم ا نة س رئ يقوم املناقشة جلسة إتمام عد

واملناقشة كم ا نة لنموذجل ا واملن"وفقً كم ا نة ل العل " اقشةالقرار
دع(   .) ٢٩- نموذج

  ٢٩ -دع

يقوم  ١٧ ة مطلو انت إن عديالت أية وإجراء الطالب مناقشة من اء ن عد
امعة ا بھ معمول و كما ائية ال الصورة الرسالة بإعداد   .الطالب

  

١٨  

املشرفون  القسم يقوم مجلس س لرئ ي   :بإرسال
الرسالة - من ائية ال ة  .ال
وقامخط - ة املطلو التعديالت جميع بإجراء قام الطالب بأن يفيد اب

ن واملحكم ن املشرف للسادة الرسالة سليم نموذجب إقرار"باستخدام
بالرسالة ة املطلو دع(" بالتعديالت  .) ٣٠- نموذج

ما - ا ر والتقر الفردية ر   .التقار

  ٣٠ -دع



 ١١٠   

١٩  

ع القسم مجلس ع عرضھ تم ما جميع العلياعرض الدراسات نة
لية بال إ/والبحوث باإلضافة د   :املع

ص - ي ٢٠٠م وإنجل ي عر  .لمة
ية"نموذج - املن العلمية الرسائل حصر دع(" استمارة دع) (٣١-نموذج  .)٣٢- نموذج
امعة٢عدد - ل ائية  .ة
الرسالة٤عدد - عليھ مدمج   .قرص

لية ال مجلس من عتماد يتم امعةاملع/ثم ا مجلس ع لعرضھ يداً تم   .د
ليات ال املناقشة تجرى أن جوز اللوائح/و عليھ تنص ملا وفقاً د املعا

  ).١٠٥مادة(الداخلية

  ٣١ –دع

  ٣٢ -دع

٢٠  

ا وفقً العلمية أبحاث شر ب يقوم الذي الطالب ملنح املوازي النظام إتباع مكن و
رقم امعة ا مجلس أنھو .٢٠١٥لسنة٩لقرار ع ينص طالب" الذي عفي

جلسة من وكذلك عليھ املتعارف التقليدي ل بالش رسالة تقديم من الدكتوراه
عاملياً املصنفة ات الدور إحدي قل ع ن بحث شر حال العلنية املناقشة

أفضل يف% ٥٠قائمة تص التخصص أحدISIمجال يكون أن جوز و
مقبوالً ن بالفعلالبحث شور م خر والبحث شر لل   "ائياً

عليھ" كذلك املتعارف التقليدي ل بالش رسالة تقديم من املاجست طالب عفي
مقبول أو شور م قل ع بحث تقديم حال العلنية املناقشة من وكذلك ،

عاملياً  املصنفة ات الدور إحدي شر أفضللل مجال% ٥٠قائمة
يفالتخصص تقديم". ISIتص عند ا ذكر الوارد جراءات افة ذلك بع وت

عليھ املتعارف الور ل بالش   .الرسالة

  

الثامنة الدبلومات: املرحلة ادات ش   منح

جرائية .م طوات   النموذج  ا

١  
الدراسات ووكيل ول الكن س رئ من ا اعتماد و يجة الن بإعداد ول الكن يقوم

ل بال من/يةالعليا ا العتماد لية ال لعميد يجة الن بإرسال يقوم الذي د املع
لية ال   ..مجلس

  

٢  

لية بال العليا الدراسات إدارة املنح/تقوم مذكرة بإعداد د نموذجاملع يفاء باس
العليا" الدراسات دبلومة ادة ش منح دع(" مذكرة س،)٣٣-نموذج رئ خطاب و

امعة نموذجا يفاء رئ"باس الدراساتقرار دبلومة ادة ش بمنح امعة ا س
دع(" العليا امعة) ٣٤-نموذج ا من لالعتماد ا   .إلرسال

  ٣٣ -دع

  ٣٤ -دع

ا  ٣ يل و املنح مذكرة بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم
الت   .ال

  ٣٣ -دع

ام  ٤ ا س رئ قرار صدور و امعة ا مجلس ع املنح مذكره عرض باملنحيتم   .عة
  ٣٣ -دع

  ٣٤ -دع

لية  ٥ ال إ املنح قرار بارسال امعة با العليا الدراسات إدارة د/تقوم   ٣٤ -دع  .املع

لية  ٦ بال العليا الدراسات إدارة سلم ا/ت ل و القرارات د املع
الت ونياً ( بال الدبلوم) إلك ادة ش باصدار تقوم   .و

  ٣٤ -دع

استخ  ٧ طلب الطالب املنحيقدم ادة ش نموذجراج يفاء إستخراج"باس طلب
ادة دع(" ش ادة)  ٣٥-نموذج الش بإصدار العليا الدراسات موظف قوم   . و

  ٣٥ -دع



  
  

 
  

 ١١١  

التاسعة والدكتوراه: املرحلة املاجست درجات   منح

جرائية  .م طوات   جالنموذ  ا

١  
ن املحكم ر تقار بإرسال املشرفون ما/الفردى( يقوم نةوال) ا ل العل قرار

أو واملناقشة كم العلمي(ا شر ال ق طر عن علمية درجة ملنح ما ا ر ) التقر
القسم مجلس   .إ

  

٢  
الدراسات إدارة إ ن املحكم ر تقار مع املوافقة خطاب بإرسال القسم يقوم
إقرار نموذج واعتماد بالرسالة ة املطلو التعديالت إجراء عد لية بال العليا

ةب املطلو   .التعديالت
  

٣  

العليا الدراسات إلدارة للمنح ة املطلو ندات املس بتقديم الطالب   .يقوم
املاجست) ٢(عدد - رسالة ن  الدكتوراه/ت
للرسالة) ٤(عدد - مدمج  قرص
ي - عر ص ي/م  لمة٢٠٠إنجل
ية - املن العلمية الرسائل حصر   .استمارة

  

٤  

العليا الدراسات إدارة إعدادتقوم و املقدمة وراق املنحبمراجعة مذكرة
نموذج يفاء ماجست"باس علمية درجة ادة ش منح دع(" دكتوراه/مذكرة - نموذج

نموذج،)٣٦ يفاء باس امعة ا س رئ خطاب ادة"و ش بمنح امعة ا س رئ قرار
ماجست علمية دع(" دكتوراه/درجة امعة) ٣٧-نموذج ا من لالعتماد ا ،إلرسال

العلمي شر ال ق طر عن علمية درجة منح نموذجأو يفاء درجة"باس منح مذكرة
ماجست العلمي شر ال ق طر عن دع(" دكتوراه/علمية    . ) ٣٨-نموذج

  ٣٦ –دع

  ٣٧ –دع

   ٣٨ -دع

ع  ٥ عرض ثم العليا الدراسات نة ع املنح مذكرة عرض الوكيل يقوم
لية ال لإلعتماد/مجلس د   .املع

  ٣٦ –دع

  ٣٨ -دع

لية  ٦ بال العليا الدراسات إدارة س/تقوم رئ قرار و املنح مذكرة بإرسال د املع
امعة با الدراسات إدارة إ ندات واملس امعة   ا

  ٣٦ –دع

  ٣٧ –دع

  ٣٨ -دع

ا  ٧ يل و املنح مذكرة بمراجعة امعة با العليا الدراسات إدارة تقوم
الت   .ال

  ٣٦ –دع

  ٣٨ -عد

باملنح  ٨ امعة ا س رئ قرار صدور و امعة ا مجلس ع املنح مذكره عرض   .يتم
  ٣٦ –دع

  ٣٨ -دع

لية  ٩ ال إ املنح قرار بارسال امعة با العليا الدراسات إدارة د/تقوم   .املع
  ٣٦ –دع

  ٣٨ -دع

لية  ١٠ بال العليا الدراسات إدارة سلم ا/ت ل و القرارات د املع
التبا ونياً ( ل والدكتوراه) إلك املاجست ادة ش باصدار تقوم   .و

  ٣٦ –دع

  ٣٨ -دع

ادة  ١١ ش استخراج طلب الطالب نموذجيقدم يفاء ادة"باس ش إستخراج " طلب
دع( ادة)  ٣٥- نموذج الش بإصدار العليا الدراسات موظف قوم   . و

  ٣٥ -دع

  

  

  



 ١١٢   

اصةنماذجال ببا العمل وآليات العلياإجراءات وافدين٧+نموذج٣٨(الدراسات   )نموذج

املعتمدة  ١ –ع.د الساعات بنظام العليا بالدراسات يل ال   طلب

ن  ب٢أ،٢ –ع.د املقبول الطالب حصر   إستمارة

وافدين   أ- ١نموذج

يل لل الوافد للطالب املبدأ حيث من موافقة وافدين  طلب  ب-١نموذج
وافدين  ٢نموذج

واف وافد  ٣ديننموذج طالب لقبول املبدأ حيث من   املوافقة

وافدين الوافد  ٤نموذج للطالب التقديم   إثبات

وافدين معلومات  ٥نموذج   إستمارة

وافدين العليا  ٦نموذج بالدراسات لإللتحاق بيانات   إستمارة

وافدين منية  ٧نموذج املوافقة   إقرار
مقرر /حذف/يل  ٣ –ع.د   إضافة

مقرر   ٤ –ع.د من اب   إ

مستمع  ٥ –ع.د كطالب مقررات   يل

تكميلية  ٦ –ع.د مقررات   يل

املستمر  ٧ –ع.د التعليم نامج ب مقررات   يل

الدرا  ٨ –ع.د الطالب   ل

نقاش  ٩ –ع.د حلقة حضور   )سيمنار(إستمارة

للرسالة  ١٠ –ع.د البحثية طة ا   يل

طة  أ١١ –ع.د ا ح شرافمق نة شكيل و   البحثية

ح  ب١١ –ع.د املق                Suggested Proposalاملوضوع

البحثية  ١٢ –ع.د طة ا عنوان   عديل

شراف  ١٣ –ع.د نة   عديل

يل  ١٤ –ع.د و ري و ا التعديل حالة البحثية النقطة يل إلغاء
جديدة بحثية   نقطة

نامجإلغاء  ١٥ –ع.د ال من الطالب   يل

نامج  ١٦ –ع.د ال من الطالب يل   شطب



  
  

 
  

 ١١٣  

للدكتوراه  ١٧ –ع.د الشامل متحان نة   شكيل

للدكتوراه  ١٨ –ع.د الشامل متحان نة يجة   ن

ال  ١٩ –ع.د املراحل عن للطالب ة الدور ر التقار عة متا   نموذج
رسالة ا تنفيذ   )هدكتورا-ماجست(تم

رسالة  ٢٠ –ع.د ا تنفيذ تم ال املراحل عن ردوري   )الدكتوراه- املاجست(تقر

يل  ٢١ –ع.د بإلغاء   إنذار

كم  ٢٢ –ع.د ا نة ع للعرض الرسالة صالحية ر   تقر

رسالة  ٢٣ –ع.د ع كم ا نة شكيل اح   )دكتوراه-ماجست(إق

الفردي  ٢٤ –ع.د ر   كاملش /التقر

الدكتوراه  ٢٥ –ع.د رسالة عن ار ا املمتحن ر   تقر
External Examiner Report on Dissertation for Ph.D. Degree 

الرسالة  ٢٦ –ع.د ان وم بموعد   إخطار

واملناقشة  ٢٧ –ع.د كم ا نة ل ما ا ر   التقر

العل  ٢٨ –ع.د شر ال ق طر عن علمية درجة ملنح ما ا ر   ميالتقر

واملناقشة  ٢٩ –ع.د كم ا نة ل العل   القرار

بالرسالة  ٣٠ –ع.د ة املطلو بالتعديالت   إقرار

ية  ٣١ –ع.د املن العلمية الرسالة حصر   إستمارة

العلمية  ٣٢ –ع.د الرسالة عن البيانات   جمع
Collection of Data on Scientific Thesis 

ا  ٣٣ –ع.د دبلوم ادة ش منح العليامذكرة نية(لدراسات   )التخصصية-امل

فصل  ٣٤ –ع.د العليا الدراسات دبلومة ادة ش بمنح امعة ا س رئ   --قرار

ادة  ٣٥ –ع.د ش إستخراج   طلب

علمية  ٣٦ –ع.د درجة منح   )دكتوراه-ماجست(مذكرة
علمية  ٣٧ –ع.د درجة بمنح امعة ا س رئ   )دكتوراه-ماجست(قرار

العلميمذك  ٣٨ –ع.د شر ال ق طر عن علمية درجة منح   )دكتوراه-ماجست(رة



 ١١٤   

  ١-ع.دنموذج 


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  الشخصیة البیانات    

     :بالكامل لبالطا إسم
  

  :                 المیالد محل                                               --/--/----:المیالد تاریخ

  :                                                 الجنسیة  أنثى      ذكر   النوع

  : السكن عنوان
  :المحمول رقم

  :اإللكترونى البرید
  :اإلصدار جھة  --/--/----: اإلصدار تاریخ  : السفر جواز رقم

: القومى الرقم

  

  :اإلصدار جھة  --/--/----: اإلصدار تاریخ

  :الوظیفة
  :العمل جھة

  :العلمیة المؤھالت
  المعدل التراكمى/التقدیر العام  تاریخ الحصول على الدرجة  الجامعة  الكلیة  الشھادة العلمیة /الدرجة

    --/--/----      لوریوسبكا 
    --/--/----      لیسانس 

    --/--/----      دبلومة 
    --/--/----      ماجیستیر 
    --/--/----      دكتوراه 

  :بھا اإللتحاق المطلوب العلمیة والدرجات الدبلومات
  دكتوراه  ماجیستیر  دبلومة

  :القسم
  :التخصص

   ربیعال            الخریف      الدراسى الفصل
  .Choose an item :الجامعى العام

 لى یسبق لم وأنھ صحیحة المرفقة والمستندات البیانات جمیع بأن /الطالب أقرانا
 وأتعھد. الحالى الوقت فى العربیة مصر جمھوریة داخل علمیة درجة أو دبلومة ألى مسجل غیر وأننى لھا المتقدم العلمیة الدرجة أو الدبلومة لدراسة اإللتحاق

 وأقر ھذا. ذلك عكس ثبوت حالة فى تأدیبیة إجراءات أى توقیع أو تسجیلي إلغاء فى الحق المعھد/وللكلیة المحددة مواعیدھا فى المقررة الدراسیة الرسوم بسداد
  .  بالرفض أو لبالقبو سواء إلیھ تؤدى ولما علیھا وموافق المعھد/بالكلیة العلیا للدراسات والتنسیق التقدم بآلیة تام علم على باننى

  المرفقات
 صورة بطاقة الرقم القومى    
   أصل شھادة المیالد.  
 اللیسانس/أصل شھادة البكالوریوس        

     
  صورة السجل الدراسى. 
  شھادة المعادلة من المجلس االعلي

  )في الحااالت التي تتطلب ذلك(للجامعات 

  صور شخصیة ٦ 
  قًا لقرارات مجلس الجامعةشھادة إستیفاء مستوى اللغة طب.  
  صورة من موقف التجنید للذكور.  
   جامعة غیر حكومیة/ من خارج جامعة األسكندریة (محتوى العلمي(. 
 ایصال سداد الرسوم.  

                                 --/--/---- التاریخ /  التوقیع               /اإلسم مقدمھ

  
 المعمول والقواعد واللوائح للقوانین طبقا التقدم لشروط مستوفى والطلب بالمستندات الواردة للبیانات مطابقة ووجدت الطالب بیانات روجعت

  الشأن ھذا فى بھا
     العلیا الدراسات إدارة مدیر           المختص الموظف           

  

  القسم مجلس رأى
  

  بالقسم الطالب تسجیل على --/--/---- بتاریخ المنعقدة بجلستھ القسم مجلس یوافق لم /  وافق
  
       ./د.أ  القسم مجلس رئیس وقیعت                                             للطالب األكادیمى المرشد توقیع  

                                              ./د.أ والبحوث العلیا للدراسات المعھد/الكلیة وكیل توقیع                               



  
  

 
  

 ١١٥  

  أ٢-ع.دنموذج 
  

                               للطالب المرجعى الرقم:   
  :    المعھد/الكلیة                              

  
  والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب/ الدكتور األستاذ السید

  ،،وبعد طیبة تحیة
 فى بالتفویض/  المنعقدة بجلستھ وافق قد   المعھد/الكلیة مجلس بأن علما یادتكمس نفید

   بتاریخ  قسم مجلس موافقة على بناءًا 
 وعددھم  فى  شھادة/لدرجة المذكورین الطالب تسجیل على

 .الجامعى للعام  .                      بفصل
    المقبولین الطالب بأسماء قائمة مرفق و

  الطالب تسجیل نحو واإلفادة بالموافقة التفضل رجاء
  اإلحترام،، وافر بقبول تفضلوا و

  المعھد/البحوث                                                            عمید الكلیةو المعھد للدراسات العلیا/وكیل الكلیة

  ./ د.أ                                                            ./د.أ
  خاص بإدارة الدراسات العلیا بالجامعة

  
  .تم تسجیل الطالب بالسجالت 

  
  مدیر اإلدارة        الموظف المختص                                                                                               

    
  

  یعتمد
   حوثوالب العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب

 
  

                                                          
  .المعھد/بالكلیة العلیا الدراسات إدارة في بنسخة واالحتفاظ الجامعة  الي المعتمد النموذج اصل ارسال یتم*



 ١١٦   

  ب٢-ع.دنموذج   
  

: المعھد/ الكلیة  
  : العلمي القسم

  المقبولین الطالب قائمة
 المرجعى الرقم

  الدراسى المؤھل  الوظیفة  المیالد تاریخ  الطالب إسم  البللط
  تقدیره و

 التخصص
 المقترح
  بھ التسجیل

 مستند رقم
 السداد

  وتاریخھ
     ---/ ---/ ----          

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ----          
     ---/ ---/ ---- 

  
        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

     ---/ ---/ ---- 
  

        

   :لعلیاا الدراسات إدارة مدیر                                                   :المختص الموظف
    
  
  المعھد/توقیع عمید الكلیة       المعھد للدراسات العلیا والبحوث /توقیع وكیل الكلیة 
   ./د.أ                                                                                ./د.أ 

  یعتمد
 نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث

  
  
  
  



  
  

 
  

 ١١٧  

   أ -١ وافدین نموذج
  

  لتسجیل الوافد للطالب  المبدأ حیث من موافقة طلب
 الدكتوراه/الماجستیر/الدبلوم

  
      المعھد/  الكلیة الدكتورعمید االستاذ السید

   ،، وبعد طیبة تحیة  
 العام من اعتبارًا الدكتوراه/  الماجستیر ببرنامج لاللتحاق أوراقي قبول علي بالموافقة التكرم برجاء

                                        ماجستیر/  بكالوریوس علي حاصل أنني حیث    /   الجامعي
                          جامعھ   كلیة من

   دراسي عام  بتقدیر
 االعلي المجلس من الشھادات معادلة استخراج وجاري ، المطلوبھ الرسمیة الشھادات صور ومرفق

   للجامعات
   ،، االحترام فائق بقبول وتفضلوا      
   لسیادتكم مقدمة                
   االسم              
   الجنسیة                    
                

  
  
 ) فیھ المقررات بتسجیل یقوم الذي الدراسي الفصل بدایة تاریخ من الطالب تسجیل تاریخ ویحسب( 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١٨   

  ب -١ وافدین نموذج
 

  

 المبدأ حیث من الموافقة علي للحصول الوافد للطالب تقدیم نموذج

   -: الشخصیة البیانات    

    / الطالب اسم
    /  الجنسیة

  ---- /-- /--   / المیالد تاریخ
    / المیالد محل
    /  السفر جواز رقم

    / العنوان
    /  الوظیفة

    / االلكتروني البرید
    /  التلیفون

    /  االجتماعیة الحالة
  

 ---------------------- ----------------------  
  - : الدراسیة المؤھالت

     البكالوریوس/  اللیسانس شھادة
     العام التخصص
     الدقیق التخصص
    )  للدكتوراه التقدم حالة في( الماجستیر

    )  واالنجلیزي/  بالعربي( الرسالة عنوان
     للرسالة الدقیق/  العام التخصص

  
   الكترونیًا أو/  ورقیًا بھا التقدم المطلوب المستندات

 اللیسانس/ البكالوریوس شھادة صور  

 الدراسي السجل  

 للدكتوراه التقدم حالة في(الماجستیر شھادة ( 

 السفر جواز من األولي الصفحة من صورة  

  للدكتوراه التقدم حالھ في الماجستیر رسالة من نسخة
  
  
  



  
  

 
  

 ١١٩  

  ٢ وافدین نموذج                        
  

  

  المبدأ حیث من الوافد الطالب قبول في لقسما رأي

 لسید بالتفویض أو( القسم مجلس موافقة تاریخ
) ١٤( للمادة وفقا القسم رئیس الدكتور األستاذ

   الجامعات تنظیم قانون من
 --/ --/ ---- 

  
  تخصص   عام دبلوم  / الطالب بھا المقبول الدرجة أو الشھادة

  تخصص   مھني دبلوم
  تخصص   تخصصي دبلوم

  تخصص   ماجستیر
  تخصص   مھني ماجستیر
  تخصص   دكتوراه

    الجامعي العام
     وجدت إن تكمیلیة مواد دراسة
     للدراسة الطالب لبدء الدراسي الفصل

     أخري مالحظات
  
 أمكن إن الطلب تقدیم تاریخ من اسبوعین خالل في المبدئیة الموافقة منح یتم أن علي. 
 الجامعات تنظیم قانون من) ١٤(  للماده طبقًا بالتفویض العمید/ د.أ من الموافقة إعتماد یتم.   
  

                    
   القسم مجلس رئیس                

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٠   

  ٣ وافدین نموذج
 

  
  

  وافد طالب لقبول المبدأ حیث من الموافقة
  

/   الطالب قبول علي الكلیة مجلس من یادتھلس الممنوح التفویض بموجب المعھد/  الكلیة عمید الدكتور األستاذ السید وافق

   
                       ببرنامج للتسجیل المبدأ حیث من وذلك)    الجنسیة( 

               الدراسي الفصل ًمن إعتبارا المعتمدة الساعات لنظام طبقا    بقسم

           /    الجامعي للعام 
    مرفقةال المطلوبة المستندات إستیفاء بعد

   - : التالي النحو علي الوافدین الطالب علي المقررة الدراسیة الرسوم وستكون
 فقط دوالر ١٥٠٠ االول الدراسي للعام قید رسم  

 الدرجة علي حصولھ حتي السنویھ الدراسیة المصروفات الي باإلضافة  
  
  ) االسنان وطب البشري للطب دوالر ٦٠٠٠*( 
  )  طبیعي عالج – صیدلة – ھندسة دوالر ٥٥٠٠*( 

  )  التمریض العلوم – الزراعھ – بیطري طب دوالر ٥٠٠٠(*
  )  والمعاھد النظریة الكلیات لجمیع ٤٥٠٠*( 
   األمر یھمھ لمن لتقدیمھا وذلك طلبة علي بناء االفادة ھذه لھ أعطیت وقد

   المعھد/  الكلیة عمید                      

                        
 یلللتسج المطلوبھ المستندات :-  
 األعلي المجلس من معادلة(  الشھادة علي منھا الحاصل البلد سفارة من أو سفارتھ من ومعتمدة موثقة البكالوریوس شھادة -١

 )  بالقاھرة للجامعات
 تم التي المقررات وأیضا اللیسانس/  البكالوریوس بمرحلة الدراسة سنوات خالل المواد تقدیرات الدراسي السجل من صورة -٢

  للدكتوراه التقدم حالة في الماجستیر مرحلة يف دراستھا
  بالدكتوراه للتسجیل طلب حالة في)  بالقاھرة للجامعات االعلي المجلس من معادة( الماجستیر شھادة -٣
  شخصیة صور) ٤( عدد -٤
  الطالب میالد بیانات القنصلیة من شھدة أو المیالد شھادة -٥
 العام بھا موضحًا) دكتوراه-ماجستیر( اوالدرجات) دبلوم(بالشھادات تحاقاالل علي الطالب لسفارة الثقافي المستشار موافقة -٦

  بعثھ او منحة او الخاصة نفقتھ علي كانت سواء التمویل وجھھ الدراسي والفصل الدراسي
  بھ العمل ساري كامًال السفر جواز من صورتین -٧
  بالوافدین الخاصة والمعلومات البیانات استمارات ملي -٨
  لتقدیما اثبات إستمارة -٩

/  الثقافیة الملحقیة من خطاب إستیفاء یتم بھ الخاصة باألوراق الطالب لقب تضارب حالھ في السفر بجواز االسم مطابقة - ١٠
  األوراق بجمیع الطالب لقب بتأید السفارة

 بیك ممحر/  أمبروزو/ الحمیات لمستشفي مواجھ خطاب ألخد فؤاد بشارع الصحیة الشئون الي التوجھ(  صحیة شھادة - ١١
  ) اإلسكندریة –

  
  
  

 ختم ختم ختم ختم



  
  

 
  

 ١٢١  

  )٤(نموذج وافدین  
  
  

  االدارة العامة لقبول ومنح الوافدین
  

  إثبات التقدیم للطالب
 
 

  )دراسات علیا(المعھد المراد الدراسة بھا /برجاء طباعة ھذا اإلثبات والتقدم بھ ضمن مستنداتك للكلیة
  

  /إسم الطالب
    

  /الطالب رقم جواز سفر
    

  /الرقم المرجعي
    

  /إسم المستخدم
    

  /كلمة السر
    

  /تاریخ التسجیل
  

.…./…../…  

  /المستنداات اتي قدمھا الطالب
    

  /الدرجة العلمیة
    

  /الجامعة
    

  /المعھد/الكلیة
    

  /التخصص العام
    

  /التخصص الدقیق
    

  /العام الدراسي
    

   :التوقیع                                 
  

                               …/..…/.….تحریرًا في  
  



 ١٢٢   

  )٥(نموذج وافدین 
  

 

  االدارة العامة لقبول ومنح الوافدین
  معلومات استمارة

01-04-FM-751-CAM  

  ) : یشمل األب والجــد واألسرة ( كامل اسم الطالب بال

 : )Name for none arabs()للجنسیات غیر العربیة ( االسم بالحروف الالتینیة 

  

   :العنوان بالخارج  

    :الجنســــــــــــــیة 

  : جھة المیالد  …/..…/.….: تاریـــخ المیالد  

  …/..…/.…. :تاریخ وجھة صدوره  :رقم جواز السفر

  وتاریخ إنتھائھا نوع اإلقامة 

   ) :وتاریخھ  یذكر آخر مؤھل( المؤھالت الدراسیة 

  : إن وجد ) م .ع.ج( عنوان الطالب  بــ 

  رقم التلیفون  

  : جواز سفر رقم   
  للدراسة:  سبب الحضور 

  

  …/..…/.….تحریرا فى     
                         : توقیع الطالب بصحة البیانات                      

                                                                                      
   

  



  
  

 
  

 ١٢٣  

 
  )٦(نموذج وافدین 

 استمارة بیانات لاللتحاق بالدراسات العلیا

01-04-FM-751-CAM  

  المعھد    /بكلیة                                  

       /  فى العام الدراسى                                      

  : یةالجنس: االســـم ثالثیا 

  : جتماعیة الحالة اإل …/..…/.….: تاریخ المیالد 

   : جنسیة األم .: جنسیة األب  
   : ةجنسیة الزوج أو الزوج

   :اإلقامة داخـل البالد محل 

   :محل اإلقامة خارج البالد 

  : رقمھ  :نوعیة جواز السفر 
  …/..…/.…. :وتاریخ  اإلصدار  :جھة إصداره 

   وظیفة الطالب إذا كان یعمل 
  : جھة العمل 

  :المؤھالت الدراسیة الحاصل علیھا 
  التقدیر العام …/..…/.….: تاریخھ  

  جھة الحصول علیھ 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ) :دكتوراه / ماجستیر / دبلوم : ( الدرجة المراد الحصول علیھا 

  : التخصص الدقیق : التخصص العام 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  المورد المالى   

  على نفقتھ الخاصة   بعثة حكومیة        مرشح على منحة                         
  : جھة التمویل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  إقــــــرار

أقر بصحة البیانات الموضحة ، كما لم یسبق لي التقدم لنفس الدرجة العلمیة بأي كلیة أو معھد بجمھوریة مصر 
  توقیع الطالب          .العربیة 
                                …/..…/.….ریرا فى     تح

  
  
  :المعھد معتمدا بالخاتم  /الكلیةرأى 

  التوقیع                                               الوظیفة                                       : االسم  

  :رأى الجامعة معتمدا بالخاتم 
  التوقیع                                               الوظیفة                                              : االسم  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .ھذه االستمارة تعتبر الغیھ مالم یتم استیفاء جمیع بیاناتھا بما فیھا البیانات الخاصة باالعتماد  )  ملحوظة ھامة ( 

 
  



 ١٢٤   

  ٧ وافدین نموذج
  
  
  

  األمنیة إقرارالموافقة





 



 

 

 
 

 
 

                                                

                                                 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

 
  

 ١٢٥  

  ٣-ع.دنموذج 
  

                               للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
  

                     :         القسم/  برنامجال       :  الطالب إسم
  :  الجامعي امـــــــالع              الصیف       الربیع       الخریف:  الدراسي الفصل

  تسجیلھا لمطلوبا المقررات
  المقرر استاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          

  :  التوقیع  :الطالب
 :  التوقیع  :   العلمى المشرف/االكادیمي المرشد

  :  التوقیع  : القسم یسر/د.أ
  إضافتھا المطلوب الدراسیة المقررات

  المقرر استاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م
١          
٢          
٣          
٤          

  :  التوقیع  :الطالب
  :  التوقیع  :   العلمى المشرف/االكادیمي المرشد
  :  التوقیع  : القسم رئیس/د.أ        

  حذفھا المطلوب الدراسیة المقررات
  المقرر استاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م
١          
٢          
٣          
٤          

  :  التوقیع  :الطالب
  :  التوقیع  :   العلمى المشرف/االكادیمي المرشد
  :  التوقیع  : القسم رئیس/د.أ        

  .للمقررات الدراسیة المصروفات سداد تم  * 
  ) العلمى القسم لرئیس نسخة/ األكادیمى للمرشد نسخة/ للطالب نسخة( النموذج ھذا نم نسخ) ٣( عددو العلیا الدراسات إلدارة االصل تسلیم یتم* 

  ،، صحیحة  ووجدت البیانات روجعت
  العلیا الدراسات إدارة مدیر                                                                               المختص الموظف        

                                
  
  

                                             ،،،،، یعتمد 
  والبحوث العلیا للداراسات المعھد/الكلیة وكیل. د.أ  



 ١٢٦   

  ٤-ع.دنموذج 
  

                               للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
  

                     :         القسم/  برنامجال           :  الطالب إسم

  :  الجامعي العام               الصیف       الربیع       الخریف:  الدراسي الفصل

  االكادیمى المرشد توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م

١          

٢          

٣          

٤          

٥          

٦          

 

  :  التوقیع                                       :العلمى المشرف/االكادیمي المرشد
  :  التوقیع                                                      :    القسم رئیس/د.أ

  ،، صحیحة  ووجدت البیانات روجعت

  العلیا الدراسات إدارة مدیر          المختص الموظف        

                                                                              

    ،،،،، یعتمد    

  والبحوث العلیا للداراسات المعھد/الكلیة وكیل. د.أ

                 

  
 القسم لرئیس نسخة/ یمىاألكاد للمرشد نسخة/ للطالب نسخة( النموذج ھذا من نسخ) ٣( عددو العلیا الدراسات إدارة في االصل تسلیم یتم* 

  ).العلمى
  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٢٧  

  ٥-ع.دنموذج 
  

 

 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              

  
                     :     القسم/  برنامجال                                                               : الطالب إسم

  :  الجامعي امـــــــالع                    الصیف       الربیع       الخریف:  الدراسي الفصل
  المقرر استاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          

  
  :  التوقیع  :  الطالب

  :  التوقیع  :  القسم رئیس/د.أ
  
  ).L( مستمع تقدیر لھ ویرصد المحاضرات من% ٧٥ بحضور ویلتزم االمتحان دخول لھ یحق ال*
  
  

  ،، صحیحة  ووجدت البیانات روجعت
  العلیا الدراسات إدارة مدیر               المختص الموظف             
                                                                                              

      
  

    ،،،،، یعتمد    
  والبحوث العلیا للداراسات المعھد/الكلیة وكیل. د.أ

                 
  
  
  
  
  
 القسم لرئیس نسخة/ األكادیمى للمرشد نسخة/ للطالب نسخة( النموذج ھذا من نسخ) ٣( عدد و العلیا الدراسات إدارة في األصل تسلیم یتم* 

  )العلمى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨   

  ٦-ع.دنموذج 
  

                                للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
  

                     :         القسم/  برنامجال       :  الطالب إسم

  :  الجامعي امـــــــالع            الصیف       الربیع       الخریف:  الدراسي الفصل

  المقرر أستاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م

١          

٢          

٣          

٤          

٥          

٦          

  :  التوقیع   :  الطالب
  :  التوقیع     :العلمى المشرف/االكادیمي المرشد

  :  التوقیع  :  القسم رئیس/د.أ
 

  

  ،، صحیحة  ووجدت البیانات روجعت

  العلیا الدراسات إدارة مدیر          المختص الموظف        

                                                                              

    ،،،،، یعتمد    

  والبحوث العلیا للداراسات المعھد/الكلیة وكیل. د.أ

                 
 القسم لرئیس نسخة/ األكادیمى للمرشد نسخة/ للطالب نسخة( النموذج ھذا من نسخ) ٣( عددو العلیا الدراسات إدارة في االصل تسلیم یتم* 

  ).العلمى
  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٢٩  

  ٧-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
   :المعھد/ الكلیة              

     :  الطالب إسم
  :  الجامعي امـــــــالع                    الصیف       الربیع       الخریف:  الدراسي الفصل 

                     :         القسم/  برنامجال   
  

  المقرر استاذ توقیع  المعتمدة الساعات عدد  المقرر اسم  المقرر كود  م
١          
٢          
٣          
٤          
٥          
٦          

  
  :  التوقیع       :الطالب

   : التوقیع          :     القسم رئیس/د.أ
  
  
 .دراسي عام كل بدایة في الجامعة مجلس لقرار طبقا المعتمدة للساعة المصروفات قیمة حساب یتم

  
  

  ،، صحیحة  ووجدت البیانات روجعت
  العلیا الدراسات إدارة مدیر                                                                                             المختص الموظف

                                                                      
      

  
  

    ،،،،، یعتمد    
  والبحوث العلیا اتللداراس المعھد/الكلیة وكیل. د.أ

        
  
  

           
  

 القسم لرئیس نسخة/ األكادیمى للمرشد نسخة/ للطالب نسخة( النموذج ھذا من نسخ) ٣( عدد و العلیا الدراسات إدارة في االصل تسلیم یتم* 
  )العلمى

  

  

  

  

  



 ١٣٠   

  ٨-ع.دنموذج 

                               للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
  :إسم الطالب

  .:الخریف      العام الجامعى الربیع      :  بالبرنامج التسجیلتاریخ :       البرنامج 
  عام .                           فصــل مقررات                                   :التخصص                                                                :  القسم

 عدد  المقــــــــــــــــــــــــــرر إسم  المقرر كود
 Points Grade  الساعات

         

         

         

         

        الفصل لھذا (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع

  .عام .                           فصــل مقررات 

 عدد  المقــــــــــــــــــــــــــرر إسم   المقرر كود
 Points Grade  الساعات

  
     

     
     
     

      الفصل لھذا (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع

  .عام .                          فصــل مقررات

 عدد  ـــررالمقـــــــــــــــــــــــ إسم   المقرر كود
 Points Grade  الساعات

     

     

     

     الفصل لھذا (GPA) التراكمي والمعدل والنقاط الساعات عدد مجموع

     )CGPA( العام التراكمى المعدل

  ساعات الرسالة                 استوفى الطالب عدد 

  .دراسات العلیا من واقع النتائج المعتمدة الموجودةإدارة ال االدارة المعنیة ویعتمد من/ القسم یصدر ھذا السجل من*

  العلیا الدراسات إدارة مدیر                                                                       المختص الموظف
    

  المعھد للدراسات العلیا والبحوث/توقیع وكیل الكلیة                                                                             
  ./                                                                                     د.أ                                                                                             

   ./د.أ         المعھد/عمید الكلیةتوقیع                                  
  

   



  
  

 
  

 ١٣١  

  ٩-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

                                :درجةال                                                      /لطالبإسم ا

   تخصص                                                             بقسم 

  الساعة  ---- /-- /--الموافق                 ھم یوم ؤأسما االتياجتمع السادة الحضور 

  قدم للمناقشةما قبل الت    ما قبل تسجیل الخطة البحثیة        حضور حلقة نقاش   ل 

  عنوان الرسالة

   : العربیة عنوان الرسالة باللغة
  
  
  

   : اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة 
  
  
  

  السادة الحضور
 التوقیع االسم التوقیع   االسم  

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
  

  :اإلشراف لجنة

  التوقیع  االسم  م

١      

٢      

٣      

٤      

  



 ١٣٢   

  ١٠-ع.دنموذج 

                                للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
   :اسم الطالب بالكامل

   :التخصص   :قسمال   :برنامجال
  بالبرنامج التسجیلتاریخ 

        .:فصل الربیع                             العام الجامعىیف      فصل الخر  
   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول

   :جھة العمل   :الوظیفة
 --/--/----: تاریخ السداد                                                   :        حافظة سداد المصروفاترقم 

  
   :باللغة العربیة الخطة البحثیة المقترحعنوان 

  
  
   :نجلیزیةباللغة اإل المقترح الخطة البحثیةعنوان  
  
  
  :شراف المقترحة لجنة اإل  

  جھة العمل  الوظیفة  إسم المشرف  م
  عدد الرسائل

  التوقیع
  د  م

١              
٢              
٣              
٤              

  خطة البحث للقسم) سیمنار(بإجراء حلقة نقاش قام الطالب 
  المرفقات

                                  االشتراك في بنك المعرفة المصري  راسى حتى تاریخ التقدم بخطة البحث  سجل الطالب الد
  الخطة البحثیة    السیرة الذاتیة للسادة المشرفین من خارج الجامعات الحكومیةمن المكتبة الرقمیة          تقریر حداثة النقطة البحثیة 

  :في الحاالت المنطبقة
  .المعھد والجامعة/ بالكلیة-تقریر لجنة االخالقیات الطبیة

  .المعھد والجامعة/ لجنة الجامعة ألخالقیات رعایة واستخدام حیوانات التجارب في التعلیم والبحث العلمي بالكلیة
  موافقة مجلس القسم

  على تسجیل الخطة البحثیة   --/--/---- لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ /وافق 
   ./د.أ توقیع رئیس القسم                                                                                               

   :مدیر إدارة الدراسات العلیا                                                                        :الموظف المختص
  موافقة لجنة الدراسات

  على تسجیل الخطة البحثیة --/--/----لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ  /وافقت 
                                                         ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة                                                                           

  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة    
  على تسجیل الخطة البحثیة --/--/----المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /لم یوافق مجلس الكلیة/  وافق    

   ./د.أ المعھد/الكلیة توقیع عمید                                                                            
  

  بالجامعة خاص بإدارة الدراسات العلیا
 في بھا والمعمول والقرارات واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر  /  مطابقة (ووجدت سالفة الذكرال البیانات مراجعة تم

 النحو على المذكور لطالبلتسجیل الخطة البحثیة  اعتماد في بالنظر للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن ھذا
 .مجلسال أىبر الموضح

  :دارةاإل مدیر   :المختص الموظف    
  یعتمد                                                                               

 والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب                                               
    

  .المعھد/الكلیةبواالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا الجامعة یتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي *  
  



  
  

 
  

 ١٣٣  

  أ ١١-ع.د نموذج
  


 

   :للطالب ىالمرجع الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
 

تخصص بقسم                        :درجةل                                                    المتقدم / طالبالإسم 
      

  
   : العربیة عنوان الرسالة باللغة

  
  

   : اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة 
  
  
  

  ---- /-- /-- :موافقة مجلس القسم علي المقترح البحثيخ تاری
  :اإلشراف المقترحة لجنة

  

  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م
١          

٢          

٣          

٤          

  

  :دور لجنة المشرفین
  

  الدور  االسم  م
١      
٢      
٣      
٤      

 
  ---- /--/-- :خ موافقة مجلس القسم علي لجنة اإلشرافتاری

 



 ١٣٤   

 الخطة الزمنیة لتنفیذ الخطة البحثیة:
  شھر االنشطة لكل خطوة خطوات البحث

٣ :١  
  شھر

 ٦ : ٣  
  شھر 

٩ :٦ 
  شھر 

١٢ ١٢: ٩>  

       

       

       

       

       

       

  
:توقیع المشرف الرئیسي                                         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٣٥  

  ب-١١-ع.دنموذج 
  

Student ID                                                  Faculty/Institute      Suggested 
Proposal  

 
Student Full Name  

Specialty  Department  Degree   
 Proposed Thesis Title : 
  
      

    Proposed Supervisor Committee:  
Signature  Affiliation  Position  Name  

        
        
        
        

 

  
  Role of Supervisors 

Role Name 
  

  

  

  

 

 



 ١٣٦   

RESEARCH TIME LINE 
Objective 

(from plan of work 
by numbers) 

Activities 
Months 

3-1 6-3 9-6 12-9 >12 

        

       

       

       

       

       

 

 

Signature of the main supervisor: 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٣٧  

  ١٢-ع.دنموذج 

                               للطالب المرجعى الرقم:   

      :المعھد/الكلیة                              
  

  / بطاللإسم ا
  ----/--/--  :تاریخب                                                                            بقسم                                                                                                                    :لدرجة المسجل

 العنوان قبل التعدیل 
  :العربیة باللغة

     

  
  : نجلیزیةاإل باللغة

    

  
  العنوان بعد التعدیل

  :ربیةالع باللغة
     
  

  
  :اإلنجلیزیة باللغة 
   
  

 

  )                   ١٤ع .یستخدم نموذج د( جوھري         غیر جوھرى وھذا التعدیل یعتبر       
  :مبررات التعدیل 

   
  

  
  - :فاإلشرا لجنة 

  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م

١          

٢          

٣          

٤          
 

  رح البحثى قبل وبعد التعدیلالمقت  :المرفقات
  موافقة مجلس القسم

  على تعدیل عنوان الخطة البحثیة  ----/--/-- لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ / وافق 
                                                                                     ./د.أ توقیع رئیس القسم                                                                                               

                                       مدیر إدارة الدراسات العلیا                                                                                        الموظف المختص                
  
  

  موافقة لجنة الدراسات
  على تعدیل عنوان الخطة البحثیة ----/--/-- لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ/ وافقت 

                                                                                                                                                                             ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة                                                                           
  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة

  على تعدیل عنوان الخطة البحثیة ----/--/-- ة بتاریخ المعھد بجلستھ المنعقد/لم یوافق مجلس الكلیة/ وافق 
                                                                                                                                                                                ./د.أ  المعھد/الكلیة توقیع عمید                                                                                             

  
  الدراسات العلیا بالجامعةخاص بإدارة 

 ھذا في بھا والمعمول والقرارات واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر/مطابقة ( ووجدت لسالفة الذكرا البیانات مراجعة تم
 الموضح النحو على المذكور للطالب تعدیل عنوان البحث اعتماد في بالنظر للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن
   . مجلسال براي

           دارةاإل مدیر                                                                                                        المختص    الموظف 
            یعتمد                                                                                                            

                                     والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب                      
                                                                                                                                          

                .المعھد/الكلیةبیتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا *



 ١٣٨   

  ١٣-ع.دنموذج 
  
  

  
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
 

  ---- /--/-- :تاریخب                             تخصص                     بقسم                      :لدرجة المسجل                                                / طالبالإسم 
     : العربیة عنوان الرسالة باللغة

  
   : اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة 

  
  

  -:قبل التعدیل اإلشراف لجنة
  

  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م

١          

٢          

٣          

٤          
 

 :المقترحة اإلشراف لجنة
التخصص/ الوظیفة االسم  م  التوقیع جھة العمل 

١          

٢          

٣          

٤          

     إعتذار      سفر          اضافة : مبررات التعدیل
  المشرفمرفق إعتذار  

  موافقة مجلس القسم

  على تعدیل لجنة اإلشراف  --/--/----لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ / وافق 

                                                                                     ./ د.أتوقیع رئیس القسم                                                                                                

  مدیر إدارة الدراسات العلیا                                                                                                 الموظف المختص   
  موافقة لجنة الدراسات

  على تعدیل لجنة اإلشراف --/--/----لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ  / وافقت 

   ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/ل الكلیةتوقیع وكی                                                                           
  

  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة

  على تعدیل لجنة اإلشراف --/--/----المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /لم یوافق مجلس الكلیة / وافق  

   ./د.أالمعھد /الكلیة توقیع عمید                                                                                                   
                                                                                                                                                             

  

    الدراسات العلیا بالجامعةخاص بإدارة   
 والقرارات واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر  /مطابقة( ووجدت اعاله المذكورة البیانات مراجعة تم

 تعدیل لجنة االشراف اعتماد في بالنظر للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید مراأل ویرفع الشأن ھذا في بھا والمعمول
   . مجلسال براي الموضح النحو على المذكور للطالب

                        دارةاإل مدیر                                                                             المختص     الموظف
  

            یعتمد       
   والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب                        

                                                                                                                                               
 .المعھد/الكلیةبالمعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا  یتم ارسال اصل النموذج*



  
  

 
  

 ١٣٩  

  ١٤-ع.د نموذج


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
 

  /طالباسم ال
  ----/--- /-- :تاریخب بقسم  :لدرجة المسجل

  
  الحاليعنوان الرسالھ في التسجیل 

   : العربیة باللغة
  
  

    : نجلیزیةاإل باللغة
  

  
  : مبررات األلغاء  

  
  

  - :الحاليفي التسجیل  فاإلشرا لجنة

  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م
١          
٢          
٣          
٤          

                                                                                    
  :توقیع الطالب                                                                                                  

  المقترحفي التسجیل  الخطة البحثیةعنوان 
   :العربیة باللغة

  
 

   :اإلنجلیزیة باللغة
  

  
  :- المقترحفي التسجیل ف اإلشرا لجنة

  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م
١          
٢          
٣          
٤          

 

  من المكتبة الرقمیة داثة النقطة البحثیةحتقریر   مقترح خطة بحث التسجیل الجدید        :لمرفقاتا



 ١٤٠   

 
  موافقة مجلس القسم

الخطة وتسجیل  الحاليعلى إلغاء التسجیل  ----/--- /--لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ / وافق 
   البحثیة المقترحة

   ./د.توقیع رئیس القسم أ
  

  مدیر إدارة الدراسات العلیا                                                                              الموظف المختص  
  
  

  موافقة لجنة الدراسات
وتسجیل  الحاليعلى إلغاء التسجیل  ----/---/--دة بتاریخ لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعق /وافقت 

  الخطة البحثیة المقترحة
   ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة

    
  

  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة
وتسجیل  الحاليعلى إلغاء التسجیل  ----/---/--ھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ المع/لم یوافق مجلس الكلیة /وافق 

  الخطة البحثیة المقترحة
   ./د.أالمعھد /الكلیة توقیع عمید

  
                                                                                  

  
  الدراسات العلیا بالجامعةخاص بإدارة 

 القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر  /مطابقة( ووجدت اعالهلسالفة ا البیانات مراجعة تم
 للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن ھذا في بھا والمعمول والقرارات واللوائح

 الموضح النحو على المذكور للطالبإلغاء التسجیل الحالي وتسجیل الخطة البحثیة المقترحة  اعتماد  في بالنظر
   . مجلسال يأبر

     دارةاإل مدیر                                                               المختص   الموظف

  
                                                                                                                                

  یعتمد                           
 والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب        

         
                                                                                                                           

              
  
  
  
  
  
  

  .المعھد/یتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا بالكلیة*   
                               

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٤١  

  ١٥-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث/ السید األستاذ الدكتور
  تحیة طیبة وبعد ،،،

  تسجیل إلغاءلى ع---- /--/--بجلستھ المنعقدة بتاریخ  قد وافقالمعھد /أتشرف بإفادة سیادتكم بأن مجلس الكلیة
   .بتاریخ  تخصص      بقسم   لمسجل لدرجة ا/ طالبال 

   رقم المحمول      الرقم القومي 

  توقیع الطالب 
  غیر مسجل الخطة البحثیةمسجل الخطة البحثیة    

  :و ذلك نظرا إلى

مرفق الطلب وصورة الرقم القومى والتقاریر الدوریة إذا كان الطالب (عدول الطالب عن الدراسة بناءًا على طلبھ 
  ).مسجل خطة بحثیة

  .الدكتوراة وتوصیتھا بعدم صالحیة الرسالة لنیل الدرجة/ رفض لجنة الحكم علي رسالة الماجستیر 
   .:ة مجلس القسمتاریخ موافق

  .:لجنة الدراساتتاریخ موافقة 
  وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر االحترام ،،،                                                          

  المعھد/عمید الكلیة                                                                                     

  / د.أ                                                                             
  الدراسات العلیا بالجامعةخاص بإدارة 

 واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر  /مطابقة( ووجدت اعاله المذكورة البیانات مراجعة تم
 بالنظر للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن ھذا في بھا والمعمول والقرارات

   . المذكور إلغاء تسجیل الطالب في
                                        دارةاإل مدیر                         المختص الموظف               

                                                                                                
                            
 یعتمد                         

  والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب
                   

  

  

  .المعھد/الكلیةبحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا واال الجامعة یتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي*
  

  

  

  

  



 ١٤٢   

  ١٦-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  العلیا والبحوث نائب رئیس الجامعة للدراسات/ السید األستاذ الدكتور
  تحیة طیبة وبعد ،،،                         

     بجلستھ المنعقدة بتاریخ قد وافقالمعھد /أتشرف بإفادة سیادتكم بأن مجلس الكلیة

   الرقم القومي                                            / طالبال شطب تسجیلعلى 

 لمسجل لدرجة ا                                                                    رقم المحمول  

  ---- /--- /-- بتاریخ                                                              تخصص                                                   بقسم 

  :و ذلك نظرا إلى

   )لعدم الجدیة مرفق التقاریر الدوریة من لجنة اإلشراف(إنذارات متتالیة للطالب توجیھ ثالثة  
       .صدور جزاء تأدیبي في حق الطالب 

  ---- /--- /--  :تاریخ موافقة مجلس القسم
  ---- /--- /-- : لجنة الدراساتتاریخ موافقة 

  وتفضلوا سیادتكم بقبول وافر االحترام ،،،                                                                
  المعھد/عمید الكلیة                                                                                     

  / د.أ                                                                     
  الدراسات العلیا بالجامعةة خاص بإدار

 واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر  /مطابقة( ووجدت اعاله المذكورة البیانات مراجعة تم
شطب  في بالنظر للتفضل الجامعة رئیس نائب /دكتورال األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن ھذا في بھا والمعمول والقرارات

     . المذكورتسجیل الطالب 
  

  دارةاإل مدیر  المختص الموظف
                                                                                                                                                           

                         
 یعتمد                  

  والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب
                    

  

  

  .المعھد/واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا بالكلیة الجامعة یتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي*

  

  



  
  

 
  

 ١٤٣  

  ١٧-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  الفلسفة  دكتوراه لدرجة  المسجل                                           / لطالبإسم ا
  بتاریخ                                         تخصص                          بقسم في 

 : العربیة باللغة عنوان الرسالة
  
  

 :اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة
  
  
  

  :المقترحة الشامل اإلمتحان لجنة
    
    

    

    

  :شراف لجنة اإل
     
     

     

     

     

  
  

  موافقة مجلس القسم
  .الشاملعلى تشكیل لجنة اإلمتحان  -- --/--/--لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ   / وافق   

  توقیع رئیس القسم
   ./د.أ

  مدیر إدارة الدراسات العلیا                                  الموظف المختص                                          
                    

  موافقة لجنة الدراسات
  .لشاملاعلى تشكیل لجنة اإلمتحان  -- --/--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ   / وافقت   

  البحوثو للدراسات العلیا المعھد/توقیع وكیل الكلیة                                                                                    
   ./د.أ                                                                                

  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة
  .الشاملعلى تشكیل لجنة اإلمتحان  -- --/--/--المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /لم یوافق مجلس الكلیة  / وافق   

  المعھد/الكلیة توقیع عمید
   ./د.أ

  

  

  



 ١٤٤   

  ١٨-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  
  / لطالباإلمتحان   ---- /--/-- إجتمعت اللجنھ بتاریخ 

     تخصص                                                  الفلسفة في  دكتوراه لدرجة  المسجل 
  بقسم 

  
 المشكلة اللجنةرأى 

  

  للدكتوراه الشاملاإلمتحان الطالب  لم یجتاز / إجتاز  وبناء علیھ
  

  :الشامللجنة اإلمتحان 
  

  التوقیع  عمللجھة ا  الوظیفة  إسم الممتحن  م
١          
٢          
٣          
  

  رأى مجلس القسم
  ---- /--/-- بجلستھ المنعقدة بتاریخ  الشامل إعتماد نتیجة اإلمتحان

  توقیع رئیس القسم                                                                                     
   ./د.أ                                                                                       

  
  ---- /-- /-- راسات العلیا بجلستھ المنعقدة بتاریخ لجنة الد إعتماد

  البحوثو للدراسات العلیا المعھد/توقیع وكیل الكلیة                                                                        
   ./د.أ                                                                               

  
  ---- /--/-- بجلستھ المنعقدة بتاریخ  معھدال/ مجلس الكلیةإعتماد 
  المعھد/الكلیة توقیع عمید                                                                 

   ./د.أ                                       
  



  
  

 
  

 ١٤٥    



 ١٤٦   

  
  

  



  
  

 
  

 ١٤٧  

  :اإلشراف لجنة رأى
  ) ثالث إنذارإنذار ثاني              أول إنذار (  للطالب إنذار توجیھ        الرسالة تسجیل بشط      الطالب تسجیل إستمرار 

  
  المشرفون السادة

   التوقیع  الوظیفة  المشرف إسم  م
١        
٢        
٣       
٤        

  
  القسم مجلس موافقة

  .بالتقریر جاء ام على ----/--/--  بتاریخ المنعقدة بجلستھ القسم مجلس یوافق لم /  وافق 
  

   ./د.أ القسم رئیس توقیع

  
   العلیا الدراسات إدارة مدیر                                                                                                                        المختص الموظف

  
  الدراسات لجنة موافقة

  .بالتقریر جاء ما على ---- /-- /-- بتاریخ المنعقدة بجلستھا ساتالدرا لجنة توافق لم /  وافقت 
   ./د.أ المعھد للدراسات العلیا والبحوث/توقیع وكیل الكلیة                                                   

  
  

  
  المعھد/ موافقة مجلس الكلیة

  .بالتقریر جاء ما على ----/-- /-- خبتاری المنعقدة بجلستھ المعھد/الكلیة مجلس یوافق لم /  وافق

  ./د.أالمعھد /توقیع عمید الكلیة                                                                 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٤٨   

  ٢١-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
   :اسم الطالب

   :التخصص   :القسم/برنامجال

: فصل الربیع                  العام الجامعى فصل الخریف               ----- /--- /---    بالبرنامج التسجیلتاریخ 
Choose an item.  

  .Click or tap to enter a date: تاریخ تسجیل الخطة البحثیة

   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول
  بناء علي التقاریر الدوریة لعدم التسجیل         :     سبب اإلنذار

  
  :في حالة التسجیل 

  :للغة العربیةعنوان الرسالة با
   
   :نجلیزیةعنوان الرسالة باللغة اإل 
  
  

  :نحیط سیادتكم علمًا بأن
  قد تعدى المدة المحددة من الجامعة لتسجیل الخطة البحثیة  
  الثالثالثاني       االول      ھذا اإلنذار   التقریر الدوري للجنة اإلشراف یوصي بتوجیھ إنذار لسیادتكم ویعد  

  ---- /-- /--تحریرًا في 
  

  :في حالة اإلنذار األول والثانى
  

  العلیا إدارة الدراسات  مدیر                                   الموظف المختص             
  أمین الكلیة                                                                                                                  

                                                                                                

  :نذار الثالثفي حالة اإل
  

  موافقة لجنة الدراسات
  .باإلنذارعلى ما جاء  ---- /--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ  / وافقت  

   ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة
  
  

  معھدال/ الكلیةمجلس  موافقة
  . باإلنذار على ما جاء  ---- /-- /--المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /لم یوافق مجلس الكلیة / وافق 

  المعھد /الكلیة توقیع عمید
   ./د.أ

                                                                                                                                                                               



  
  

 
  

 ١٤٩  

  ٢٢-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  :سم الطالبإ
  :قسمال   :التخصص  :درجةال

  -------/---/---تاریخ تسجیل الخطة البحثیة 
  : العربیة باللغة عنوان الرسالة

  
 

   :اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة
  
  

 .بالقسم) سیمنار(قام الطالب بإجراء حلقة نقاش  
  الوصف العام للرسالة: أوال

   :مراجعال    :المالحق  : عدد الصفحات
  الملخص اإلنجلیزى الملخص العربى                             
  محتویات فصول الرسالة: ثانیا

 
 

 
  

 
  

 
  

 
 

:  
 

 

 على لجنة الحكم للعرضالرسالة صالحة 
  

  :شراف لجنة اإل
  التوقیع  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  االسم  م

١          
٢          
٣          
٤          

 
  المعھد للدراسات العلیا والبحوث/توقیع وكیل الكلیة

    ./ د.أ  
  

  

  

  

  

  

  



 ١٥٠   

  ٢٣-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

               :المعھد/الكلیة                              
  
   :سم الطالبإ
   :التخصص    :القسم/ برنامجال

  .Choose an item: العام الجامعى          فصل الربیع             فصل الخریف       بالبرنامج     التسجیلتاریخ 
  ----/---/--- تاریخ تسجیل الخطة البحثیة

   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول
  : العربیة باللغة عنوان الرسالة

 
  :اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة

   
  :ة المقترحالحكم لجنة 

  جھة العمل  التخصص/ الوظیفة  إسم الممتحن  م
  

١        

٢        
٣        
٤        

  :شراف لجنة اإل
  التوقیع  جھة العمل  التخصص/الوظیفة  إسم المشرف  م
١          
٢          
٣          
٤          

  :المرفقات
  )CGPA(السجل الدراسى للطالب                     .            لجنة الحكم ألعضاءمن الرسالة  حلزونیًا  مجلدة نسخ

  )فى حالة الدكتوراه(نتیجة اإلمتحان الشامل للدكتوراه                               تقریر صالحیة الرسالة للعرض على لجنة الحكم           
 إجتیاز ملخص االقتباس                       حنین من خارج الجامعات الحكومیةالسیرة الذاتیة للسادة الممت

 شھادة إجتیاز اللغة 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
  

 ١٥١  

 
  

  موافقة مجلس القسم
  على تشكیل لجنة الحكم لرسالة الطالب ----/--/--لم یوافق مجلس القسم بجلستھ المنعقدة بتاریخ  / وافق 

   ./د.أ توقیع رئیس القسم
  

 
    مدیر إدارة الدراسات العلیا                                                       الموظف المختص   

                    
  اتموافقة لجنة الدراس

  على تشكیل لجنة الحكم لرسالة الطالب ----/--/--لم توافق لجنة الدراسات بجلستھا المنعقدة بتاریخ  / وافقت  
  ./د.أ للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة

  
 

  معھدال/ مجلس الكلیة موافقة

على تشكیل لجنة الحكم لرسالة  ----/--/-- المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ/لم یوافق مجلس الكلیة / وافق  

  الطالب

   ./د.أ المعھد/الكلیة توقیع عمید

  

  

  خاص بإدارة الدراسات العلیا بالجامعة

 واللوائح القوانین إطار وفى الجامعة لسجالت ) مطابقة غیر   /مطابقة ( ووجدتسالفة ال البیانات مراجعة تم

 للتفضل الجامعة رئیس نائب /الدكتور األستاذ للسید األمر ویرفع الشأن ھذا في بھا والمعمول والقرارات

 تناقش الأ على مجلسال براي الموضح النحو على المذكور لطالبلل لجنة الحكم تشكی اعتماد في بالنظر

 للجنة والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب / د.ا السید اعتماد تاریخ من سبوعینأ بعد إال الرسالة

  .الحكم على الرسالة
                    دارةاإل مدیر                                                           المختص      الموظف

 

  یعتمد                         

  والبحوث العلیا للدراسات الجامعة رئیس نائب

  

  
  
  
  
  .المعھد/یتم ارسال اصل النموذج المعتمد الي الجامعة واالحتفاظ بنسخة في إدارة الدراسات العلیا بالكلیة*
  

  

  



 ١٥٢   

  ٢٤-ع.دنموذج 
  

 / 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
    

  : سم الطالبإ
   :تخصصال   :القسم   :الدرجة

 :العربیة باللغة عنوان الرسالة
   

 
 :اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة

   
  

  
  الوصف العام للرسالة: أوال

   :مراجعال    :المالحق  : الصفحاتعدد 
  الملخص اإلنجلیزى الملخص العربى                            

  محتویات فصول الرسالة: ثانیا
 

 
 

 

 
 

   
 
 

  
  
 

  
 
  

  
 
  

  التعلیق العام على الرسالة: ثالثا
  غيرمطابقمطابق                :        مدي مطابقة عنوان الرسالة لموضوعها -١
  غير واضح   واضح              :  الهدف من أجزاء البحث ومدي أهميته وضوح -٢
  : بيان طـريقة البحث متضمنة ما أستخدمه الطالب من طرق وأساليب -٣
  غير جيدة جيدة                   :  المنهجية وطـريقة عرض الطالب لموضوع البحث -٤
   :طرق عرض الطالب للنتائج ومناقشتها وقابليتها للتطبيق -٥
  قديمة وغير كافية حديثة وكافية      :           مدي حداثة المراجع المستخدمة وكفايتها  -٦
  
  



  
  

 
  

 ١٥٣  

 

تشمل تلخيصاً لرأي المحكم في الرسالة ويجب أن توضح بالنسبة لرسالة الماجستير ما تتضمنه من عمل ذي 
من قانون تنظيم الجامعات ، وبالنسبة لرسالة الدكتوراه ما تتضمنه  ١٧٧قيمة علمية طـبقاً لما اشترطته المادة 

  .من قانون تنظيم الجامعات ١٧٨طـبقاً لما اشترطته المادة  من إضافة علمية جديدة
  
  
 

 

  الرسالة صالحة للمناقشة 
  تصويبات معينة/ الرسالة صالحة للمناقشة ويوصي بأجراء تعديالت 

رسالة غير صالحة للمناقشةال  

  
  التوقیع  جھة العمل  الوظیفة  اإلسم  م
١          
٢          
٣          

 
  ------/---/---تحریرا فى 
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  ٢٥-ع.دنموذج 

 External Examiner Report on Dissertation for Ph.D. degree 

 Student ID   Faculty/Institute         
Candidate's full name:  

Specialty  Department  
 Thesis Title  
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Second: Contents of thesis chapters 
Please write a short review on each chapter: 
Chapter One: 
 
 
 
Chapter Two: 
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Chapter Four:

 
 
 
Chapter Five: 
 
 
 


Third: General Comment on the thesis  
1. The title is well descriptive to the thesis ‘content     Yes       No 
2. The research undertaken is contextualized clearly    Yes       No 
3. The structure of the dissertation is coherent and flows logically from one chapter to 

another The methodology used in result expression ,discussion ,and its applicability 
4. The references are       New and sufficient    Old and Insufficient  

 
Fourth: Conclusion 
This should include the opinion of the reviewer. 
It should state the novelty and scientific addition to the field.
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 Fifth: Recommendation 
The thesis is: 

 Valid 
Valid and requires some modification 
Not Valid 
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 ١٥٦   

  ٢٦-ع.دنموذج 
  

 

  مكان الرسالة/اخطاربموعد
  

  عمید الكلیة/السید االستاذ الدكتور

الخاصة ) الدكتوراه/ ستیر الماج(شة رسالة قتقرر تحدید موعد مناأتشرف بأن أحیط سیادتكم علما بأنھ 

 قسم  ببرنامج بالطالب

  تخصص

  :ةعربیعنوان الرسالة باللغة ال

   

  

  :ةنجلیزیعنوان الرسالة باللغة اال

  

  

وذلك في قاعة  في تمام الساعة  قالمواف ---- /-- /-- یوم 

  
تخاذ ما لرسالة ، برجاء التكرم بالموافقة وإبأن قد تم التنسیق مع باقي أعضاء لجنة الحكم علي ا علمًا

  .یلزم في ھذا الشأن

  مقدمھ لسیادتكم

  الرئیسى  للطالبالمشرف 

  

  

  



  
  

 
  

 ١٥٧  

  ٢٧-ع.دنموذج 
  

 
 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
   :سم الطالبإ

   :تخصصال   :القسم   :الدرجة
  

  : العربیة باللغة عنوان الرسالة
  
 

  :اإلنجلیزیة باللغة ن الرسالةعنوا
   

  
  

وموافقة السید نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا  -----/---/---المعھد بتاریخ /بناءا على قرار مجلس الكلیة
  والبحوث

  :إجتمعت لجنة الحكم من السادة -----/---/---فى 
١.  
٢.  
٣.  
٤.   

  الوصف العام للرسالة: أوال
   :مراجعال    :المالحق  : عدد الصفحات

١.  
    الملخص اإلنجلیزى                            الملخص العربى

  محتویات فصول الرسالة: ثانیا
 

 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
  
  
 

 
  

 
 

 
 
 

  



 ١٥٨   

  التعلیق العام على الرسالة: ثالثا
                       غیرمطابق مطابق  
  :             غیر واضح  واضح  
 

 

 
٦-             غیر كافیةو قدیمة كافیة      و حدیثة  

 

تشمل تلخيصاً لرأي المحكم في الرسالة ويجب أن توضح بالنسبة لرسالة الماجستير ما تتضمنه من عمل ذي قيمة 
من قانون تنظيم الجامعات ، وبالنسبة لرسالة الدكتوراه ما تتضمنه من إضافة  ١٧٧علمية طـبقاً لما اشترطته المادة 

  .من قانون تنظيم الجامعات ١٧٨علمية جديدة طـبقاً لما اشترطته المادة 
  
  
  
  
  
 

 

  

  :المناقشةو بیان أعضاء لجنة الحكم
  التوقیع  جھة العمل  الوظیفة  اإلسم  م
١          
٢          
٣          
٤          
  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٥٩  

  ٢٨-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
   :بالكامل سم الطالبإ  

   :القسم   :تخصصال   :الدرجة
  : العربیة باللغة عنوان الرسالة

  
 

  : اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة
  
  

وموافقة السید نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا  -----/---/---المعھد بتاریخ /بناءا على قرار مجلس الكلیة
  والبحوث

  :إجتمعت لجنة الحكم من السادة -----/---/---فى 
١.  
٢.  
٣.  
٤.   

  المنشورة من الرسالة العلمیةاالبحاث /على البحثالعام  التعلیق: أوال

     :االبحاثعدد 

  : العربیة باللغة البحث األول عنوان 
  
  

  : اإلنجلیزیة باللغة البحث األول عنوان 

  

  

      غیرمطابق مطابق  

 طبقا لتصنیف)ISI ( ٥٠ %           ٢٠ :  تقع المجلة في أعلى  %  

   طبقا لتصنیفISI  ھو لعام   

  مجلة متخصصة في من  رقم *

  

   
  

  : العربیة باللغة البحث الثاني عنوان 
  
  

  : اإلنجلیزیة باللغة  الثانيالبحث عنوان 

  



 ١٦٠   

      غیرمطابق مطابق  

 طبقا لتصنیف)ISI ( ٥٠ %           ٢٠ :  تقع المجلة في أعلى  %  

   طبقا لتصنیفISI ھو عام ل   

  مجلة متخصصة في من  رقم *

  

  

 

 

  
  :المناقشةو بیان أعضاء لجنة الحكم

  التوقیع  جھة العمل  الوظیفة  اإلسم  م
١          
٢          
٣          
٤          
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٦١  

  ٢٩-ع.دنموذج 
  


 

   :للطالب جعىالمر الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

 
 

 
 

  
  

 

            .---/---/----

----/----/-- 
:  

    
    
    

    

    

 
 

 
 

   
 

  

                              .
 

 
 
   
   
   

   

   

  
  

  



 ١٦٢   

  ٣٠-ع.دنموذج 
  

  
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
    

   /الطالبانا  أقر

     بقسم  : المسجل لدرجة

  التخصص 

  ---- /-- /--  :بتاریخ

  

  العنوان قبل التعدیل 

   : العربیة باللغة

   

  :اإلنجلیزیة باللغة

     

  

اني قد قمت بجمیع التصویبات والتعدیالت التي طلبت في المناقشة وقد استوفیت جمیع مالحظات لجنة 

  .اإلشرافالحكم واإلشراف وقد قمت بتسلیم نسخة من الرسالة إلى جمیع أعضاء لجنة الحكم و

  

  المقر بما فیھ                                                           

 توقیع الطالب                                             

قام الطالب بعمل التصویبات المطلوبة وقد راجعت النسخة االخیرة وتأكدت من وصولھا مستوفاه 

 .نھائیة لجمیع أعضاء لجنة الحكم واإلشراف  مطبوعة ومجلده نسخة رقمیة ونسخة

  توقیع المشرف الرئیسي                    

 

  



  
  

 
  

 ١٦٣  

  ٣١-ع.دنموذج 
  

    إستمارة حصر الرسائل العلمیة المنتھیة
  أكادیمیة البحث العلمي والتكنولوجیا

  اإلدارة العامة لإلحصاء العلمي
  إدارة البحوث

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــ

  استمارة حصر
  الرسائل العلمیة المنتھیة 

  :شخصیةبیانات 
  

  : تاریخ المیالد                     :  اسم الباحث

  :  جھة العمل                   :  الوظیفة الحالیة

  : عنوان السكن                  : الجنسیة

  

  : وتاریخ الحصول علیھ المؤھل الجامعى 

  الرسالةبیانات 

   

 

   

  

  : التخصص الدقیق للرسالة

  ةباللغة العربی

  

   باللغة اإلنجلیزیة

  

  :      جھة التسجیل

  

  :     لغة الرسالة

  

  :    الدرجة العلمیة

    --/--/----:  علیھا تاریخ الحصول



 ١٦٤   

 :المشرفون على الرسالة
  

  جھة العمل  الوظیفة  االسم  م

١        

٢        

٣        

٤        

  

 )كلمة ١٥٠فى حدود (: الملخص باللغة العربیة 
  
  
  
  
  
  

  ةالكلمات الكاشف

  

 

 مكان فیھ تم حفظ النسخة األصلیة 

   

 

  فى حالة الحصول على درجة الماجستیر والدكتوراه الرجاء استیفاء نموذج لكل درجة علمیة:    ملحوظة

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٦٥  

  ٣٢-ع.دنموذج 
  

Academy of Scientific Research and Technology 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٦٦   

 
Abstract in English:   (not more than 150 words) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: 

 
 
 
 
 
 

Original material is deposited at  
 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٦٧  

  ٣٣-ع.دنموذج 

 

 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              

  
  بیانات الطالب

   :إسم الطالب
   :الجنسیة   :محل المیالد  ----/----/----- :تاریخ المیالد
   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول

   :جھة العمل   :الوظیفة
  المؤھل الجامعى

  :البكالوریوس 
   :دبلوم           

   :ماجستیر       
   :دكتوراه        

  / :فصل الربیع    العام الجامعى ل الخریف     فص     ---/---/--- ةدبلومالببرنامج  تسجیلتاریخ 
   :التخصص  :القسم

  ./ الجامعي عامال.Choose an itemمقررات فصــل 

عدد   المقــــــــــــــــــــــــــررإسم   ود المقررك
 Points Grade  الساعات

        

       

       

       

     لھذا الفصل (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

 

  ./عام  .Choose an itemمقررات فصــل 

 Points Grade  عدد الساعات  المقــــــــــــــــــــــــــرر إسم  كود المقرر

       

      

      

      

     لھذا الفصل (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

  



 ١٦٨   

 ./عام  .Choose an itemمقررات فصــل 

عدد   المقــــــــــــــــــــــــــرر إسم  كود المقرر
 Points Grade  الساعات

     

     

     

     لھذا الفصل (GPA)مجموع عدد الساعات والنقاط والمعدل التراكمي 

     )CGPA(المعدل التراكمى العام 

 
  -----/----/---المعھد على إعتماد النتیجة بتاریخ /و قد وافق مجلس الكلیة

 
 الموظف المختص                                                                       مدیر إدارة الدراسات العلیا

              
 
 

و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر نحو الموافقة على منح الطالب 
  ةالمذكور دبلوم

  
 المعھد/عمید الكلیة                             العلیا والبحوث               المعھد للدراسات /وكیل الكلیة

                
  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٦٩  

  ٣٤-ع.دنموذج 
  

 
. 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  ....../......./.....بتاریخ  رقم  قرار رئیس الجامعة
  

بشأن قانون تنظیم الجامعات  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(بعد االطالع علي قرار السید رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم 

  .والقرارات المعدلة لھ 

  .بالالئحة التنفیذیة لقانون تنظیم الجامعات والقرارات المعدلة لھ  ١٩٧٥لسنة ) ٨٠٩(رقم  وعلي القرار الجمھوري

  بالموافقة علي منح دبلومة الدراسات العلیا في  ..../....../...المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /وعلي موافقة مجلس الكلیة

  بمنح دبلومة الدراسات العلیا في  ..../...../.....وعلي موافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  قرر رئیس الجامعة منح قائمة الطالب المرفقة شھادة دبلومة الدراسات العلیا
  رئیس الجامعة                                 المعھد                         /الكلیة عمید       

   ./د.أ                                                                           ./د.أ        
  
  

  قائمة الطالب الممنوحین
  CGPA  اسم الطالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   :مدیر إدارة الدراسات العلیا                                            :الموظف المختص
                                                                                                 

  
  المعھد/الكلیة عمیدتوقیع                           للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة 

   ./د.أ                                                                                      ./د.أ    
  



 ١٧٠   

  ٣٥-ع.دنموذج 
  

 
   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  

  البحوثو المعھد للدراسات العلیا/السید األستاذ الدكتور وكیل الكلیة

  باللغة اإلنجلیزیة  و شھادة باللغة العربیة برجاء التكرم بإستخراج عدد 
           دكتوراهماجستیر         دبلومة           :نوع الشھادة المطلوبة

   :ب باللغة العربیةإسم الطال
   :إسم الطالب باللغة اإلنجلیزیة

  ):الدكتوراه / الماجستیر (عنوان الرسالة 
   :باللغة العربیة

  

   :باللغة اإلنجلیزیة

  
  

  مقدمھ                                                             
  

 ----/---/---تحریرا فى 
  

  

   /بأننى قمت بمراجعة بیانات شھادة /أقر أنا الطالب 

  .وأنھا صحیحة وھذا على مسئولیتى الشخصیة
  المقر بما فیھ                                                                                        

                   
  

  
  

 

  



  
  

 
  

 ١٧١  

  ٣٦-ع.دنموذج 
  

 

. 

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  بیانات الطالب

    :إسم الطالب
   :الجنسیة   :محل المیالد  ----/---/--- :تاریخ المیالد
   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول

   :جھة العمل   :الوظیفة
  المؤھل الجامعى

  :البكالوریوس 
   :دبلوم           

   :ماجستیر       
   :دكتوراه        

  / :العام الجامعى          فصل الربیع              فصل الخریف      سجیل بالبرنامج    التتاریخ 
  ----/---/---تاریخ تسجیل الخطة البحثیة 

  : العربیة باللغة عنوان الرسالة
  

  : یةاإلنجلیز باللغة عنوان الرسالة
  
  

  - :فاإلشرا لجنة

  جھة العمل  التخصص/الوظیفة  االسم  م
١        
٢        
٣        
٤        

  :الحكم لجنةأعضاء 
  جھة العمل  التخصص/الوظیفة  االسم  م
١        
٢        
٣        
٤        

-  

  -------/----/---: تاریخ موافقة السید النائب علي التشكیل 
  -------/----/---بتاریخ  .Choose an item یوم: تاریخ إنعقاد لجنة الحكم 

  -------/----/---: تاریخ اعتماد مجلس القسم بالتوصیة بمنح الدرجة 
  -------/----/---: علي منح الدرجة  لجنة الدراسات العلیا والبحوثتاریخ موافقة 

  -------/----/---: تاریخ موافقة مجلس الكلیة علي منح الدرجة 
   ساعة معتمدة ومعدل تقدیر الدرجات التراكمي دد ععلمًا بأن الطالب قد اجتاز

  
  



 ١٧٢   

  
  :المرفقات

  )PDF(تحتوي علي الرسالة العلمیة )CD ٤(     نسخة مجلدة من الرسالة )٢(عدد 
    التقریر الجماعي           التقریر المشترك        التقاریر الفردیة

  إقرار التعدیالت المطلوبة بالرسالة    
    باللغة العربیةالرسائل العلمیة المنتھیة صر استمارة ح

  باللغة اإلنجلیزیة الرسائل العلمیة المنتھیةاستمارة حصر 
   باللغة اإلنجلیزیة) مةكل٢٠٠(الرسالة  ملخص          باللغة العربیة) كلمة٢٠٠(الرسالة  ملخص

  السجل الدراسى للطالب
  

  الموظف المختص                                                                       مدیر إدارة الدراسات العلیا

                                    
  

و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر نحو الموافقة على منح الطالب 
  المذكور درجة 

  
  المعھد/عمید الكلیة                               حوث        المعھد للدراسات العلیا والب/وكیل الكلیة

                                     
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ١٧٣  

  ٣٧-ع.دنموذج 
  

  

  ........./......./.....بتاریخ  رقم  س الجامعةقرار رئی
  

بشأن قانون تنظیم الجامعات  ١٩٧٢لسنة ) ٤٩(بعد االطالع علي قرار السید رئیس جمھوریة مصر العربیة رقم 

  .والقرارات المعدلة لھ 

  .لقانون تنظیم الجامعات والقرارات المعدلة لھ بالالئحة التنفیذیة  ١٩٧٥لسنة ) ٨٠٩(وعلي القرار الجمھوري رقم 

/ بالموافقة علي منح درجة الماجستیر  ......./....../...المعھد بجلستھ المنعقدة بتاریخ /وعلي موافقة مجلس الكلیة

  .الدكتوراه الوارد اسمائھم بالقائمة

  .الدكتوراه على المنح/ بمنح درجة الماجستیر  ......./...../.....وعلي موافقة مجلس الجامعة بجلستھ المنعقدة بتاریخ 

  قــــــــــــــــــــــــــرر
 

  
  رئیس الجامعة                                  المعھد                        /الكلیة عمید                  

   ./د.أ                                     ./د.أ
  قائمة الطالب الممنوحین

  م
عنوان   درجة الماجستیر في العلوم  اسم الطالب

  التخصص   الرسالة
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  

   :مدیر إدارة الدراسات العلیا    :الموظف المختص
                                                                                                  

  المعھد/ةالكلی عمیدتوقیع                              للدراسات العلیا والبحوث المعھد/توقیع وكیل الكلیة 
   ./د.أ                                                                                      ./د.أ  
  



 ١٧٤   

  ٣٨-ع.دنموذج 

  

.  

   :للطالب المرجعى الرقم                              

      :المعھد/الكلیة                              
  بیانات الطالب

    :إسم الطالب
   :الجنسیة   :محل المیالد  ----/---/--- :تاریخ المیالد
   :البرید اإللكترونى   :رقم المحمول

   :جھة العمل   :الوظیفة
  :المؤھل الجامعى 

  :الوریوس البك
   :دبلوم           

   :ماجستیر       
   :دكتوراه        

  /: العام الجامعى          فصل الربیع              فصل الخریف      بالبرنامج     التسجیلتاریخ 
  ----/---/---تاریخ تسجیل الخطة البحثیة 

  : العربیة باللغة عنوان الرسالة
  

  : اإلنجلیزیة باللغة عنوان الرسالة
  
  

  االبحاث المنشورة من الرسالة / بیانات البحث
  : العربیة باللغة البحث األول عنوان 

  
  : اإلنجلیزیة باللغة األول  البحثعنوان 

  
  

   :المجلة المنشور بھا البحث إسم
  %   ٥٠ %           ٢٠ :  تقع المجلة في أعلى ) ISI(تصنیف المجلة في 

  : العربیة باللغة البحث الثانيعنوان 
  
  

  : اإلنجلیزیة باللغة الثاني البحثعنوان 
  
  

  :البحث المجلة المنشور بھاإسم 
  %             ٥٠ %           ٢٠ :  تقع المجلة في أعلى ) ISI(تصنیف المجلة في 

  - :فاإلشرا لجنة

  جھة العمل  التخصص/الوظیفة  االسم  م
١        
٢        
٣        
٤        
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  :الحكم لجنةأعضاء 
  جھة العمل  خصصالت/الوظیفة  االسم  م
١        
٢        
٣        
٤        

-  

  -------/----/---: تاریخ موافقة السید النائب علي التشكیل 
  -------/----/---بتاریخ  .Choose an item یوم: تاریخ إنعقاد لجنة الحكم 

  -------/----/---: تاریخ اعتماد مجلس القسم بالتوصیة بمنح الدرجة 
  -------/----/---: علي منح الدرجة  ات العلیا والبحوثلجنة الدراستاریخ موافقة 

  -------/----/---: تاریخ موافقة مجلس الكلیة علي منح الدرجة 
   ساعة معتمدة ومعدل تقدیر الدرجات التراكمي واجتاز الطالب عدد 

  :المرفقات
 )٤ CD ( التقریر الجماعي      باالبحاث المنشورة         

    باللغة اإلنجلیزیة االبحاث/البحث ملخص      باللغة العربیة االبحاث/البحث ملخص
  السجل الدراسى للطالب

  
  الموظف المختص                                                                       مدیر إدارة الدراسات العلیا

                                                                  
  

  نحو الموافقة على منح الطالب المذكور درجة  و األمر معروض على مجلس الجامعة ، برجاء التكرم بالنظر
  

  المعھد/عمید الكلیة                                بحوث                          المعھد للدراسات العلیا وال/وكیل الكلیة
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وامل      :أوالً   ليات وال يةلألقسام نجل باللغة العملية د  عا

 
ية .١ نجل باللغة البحثية طة ا ح  مق

القسم .أ  ملجلس البح ح باملق التقدم  خطاب

والدكتوراه  .ب  املاجست لرسائل ية نجل باللغة البحثية طة ا ح مق  نموذج

نجل .ج  باللغة البحثية طة ا ح مق عرض لسيمنار  يةنموذج

العلمية       -٢ الرسائل لكتابة املوحدة   ةالدبلوممشروعو الشروط

الكتابة .أ  قة  طر

والتجليد .ب   الطباعة

العلمية .ج  للرسالة العام ل ي  ال

الرسالة-٣ وأبواب   مكونات

والدكتوراه .أ  املاجست لرسالة ية نجل باللغة و الصفحات   نموذج

العر .ب  باللغة و الصفحات والدكتوراهنموذج املاجست لرسالة   ية

والدكتوراه .ج  املاجست رسائل أبواب لفواصل   نموذج
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القسم .أ  ملجلس البح ح باملق التقدم  خطاب

 

 

 

 
  

ـد /لية   .........................مع

  .................................قسـم

____________________________________________________________  

  

الدكــتور  ستـاذ قســـم/ السيـد مجـلـس س  .........................رئــ

طيـبة ـعــد،،،تحية   و

البحث موضوع ع باملوافقة التكرم البح( برجاء ح املاجست) املق درجة ع صول ل ى اص  /ا

الفلسفة   ..................................بقسم.................................................دكتوراه

  

البح(العنوان ح املق ية) عنوان نجل  ............................................…………………: باللغة

البح(العنوان ح املق ا) عنوان يةباللغة  ..…………………………………..……………: لعر

ام حـ وافــر بقـبول   وتفضـلوا

  لسيـادتـكمھمقدمـ

  ................................./ الطالـب  

  /التوقيع                                                                                                            

خ                                                                                                                                           ٢٠/    ../../ ..التار
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ـد /لية   .........................مع

  .................................قسـم

  

  

  

امل املاجستخطة درجة لنيل البح ح   ................. تخصص.................. ق

الفلسفة دكتوراه درجة لنيل البح ح املق   ................. تخصص............خطة

  

  

عنوان   تحت

  

ية( نجل باللغة   )العنوان

ية( العر باللغة  )العنوان

  

 

  

ام ا   العام

................/....  

  

الباحث  : .................................................اسم

ادي  :........................................املرشد
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INTRODUCTION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨٢   

 

AIMS OF THE STUDY 
 
The aim of this study is …………………………………… 
 
 
 
 

PLAN OF THE STUDY 
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1. Collecting samples from………………………………... 
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الكتابة .أ  قة  طر

والتجليد .ب   الطباعة

العلمية .ج  للرسالة العام ل ي   ال

  
 حال:الصفحات ورقة ل من فقط واحد وجھ نةع ل املقدمة والرسائل الدبلومة، ع مشار ة

املناقشة عد للرسالة ائية ال ال الصفحة وج وع املناقشة قبل كم باتإجراءا  .   التصو

 ن والعناو ط ا  نوع

o باستخدام الرسالة  Times New RomanونوعFont Size 12تكتب

o باستخدام الصفحة منتصف تكتب بواب ن   + Font Size 18 (Bold  عناو

Uppercase) 

o سية الرئ ن   Font Size 16 Boldباستخدامتكتبالعناو

o سية الرئ تحت ن   Font Size 14 Boldباستخدامتكتبالعناو

o ان ا  Font Size 12 Bold يكتبالعنوان

o داوليكتب ا الFont Size 12 Boldعنوان ش عنوان نما ب دول، ا رأس ع

لFont Size 12 Bold تبيك الش  .أسفل

  نة: السـطور ل املقدمة والرسائل الدبلومة، ع مشار حالة السطور ن ب ن بمسافت الكتابة تكون

بات التصو وعمل املناقشة عد للرسالة ائية ال ال واحدة مسافة وع املناقشة قبل كم  . ا

 وامش و٢ :ال الصفحة ن يم سا٣سم ال من وسم ية العر باللغة الرسائل العكس و من٢٫٥ر سم

الصفحة وأسفل  .أع

  الصفحات   :ترقيم

أسفل من املسافة منتصف قيم ال كون و متتالية بصورة الصفحات ترقيم الصفخات. يتم ترقيم كون و

الرومانية باألرقام أسفل من نجل / و قيم بال ا ترقيم يتم الصفحات با أماArabic numeralsيأما

ي بالعر قيم ال فيكون ية العر   .Hindi numeralsالرسائل

  والصور والرسومات ال ش و داول  :ا

o العنوان : 

o دول ا أع العنوان يكون أن يجب داول ل سبة سبةBold size 12بال بال أما ،

دولل ا أسفل العنوان يكون ر والصو والرسومات ال   Bold size 12ألش

o دول ا إ ل (.…:Table 2.1)شار   . (.…… :Fig. 2.1)أو (.…… :Figure 2.1)والش

 قيم رقم: ال يذكر ثم حدة ع فصل ل ل سلسل م ل ش والصور والرسومات ال ش و داول ا ترقم

من رقام وتبدأ الصورة، أو الرسم أو ل الش أو دول ا بھ املوجود ع١الفصل فصل ل   . حده ل

ول -  Table (1.1):    مثال     الفصل ول دول   . ا

                                 Table (2.1) -ي اثا الفصل ول دول   . ا
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o الرسالة ن م ا ذكر عد مباشرةً والصور والرسومات ال ش و داول ا ر لم. تظ وإذا

أ ل الش أو دول ا وضع ان م ذاتيكن ع املتبقي ان امل الصورة أو الرسم و

التالية الصفحة يوضع لرقمھ ا ف أش ال  . الصفحة

o صفحات بقية مع سلسل بال الصورة أو الرسم أو ل الش أو دول ا ا ال الصفحات ترقم

الرسالة أو   .املشروع

  
 وزن أبيض ورق ع ر ل مق٨٠طباعة و  .ملليم٢١٠×   ٢٩٧ومقاسھA - 4  اسجرام

 املشروع ملون :تجليد لفي وا شفاف ار ا والغالف أبيض يك بالس ي حلزو  .تجليد

 الرسائل الدكتوراه: تجليد لدرجة الب واللون املاجست لدرجة سود   .اللون

  
مل سواء الطالب من املقدمة الرسالة عشمل الدكتوراه أو املاجست اترحلة   :التاليةاملحتو

ار .١ ا الغالف الرسالةThesis Titleصفحة عنوان حمل و ية نجل  باللغة

الرســـال .٢ وإجـــازة كـــم ا نـــة شـــكيل  Examiners’ Committee (Approval Sheet (ةصـــفحة

التوقيعات  شاملة ية نجل  .باللغة

شراف .٣ نة التوقيعاتSupervisors’ Committeeصفحة شاملة ية نجل  .باللغة

والتقدير .٤ الشكر يةAcknowledgmentصفحة نجل  .باللغة

يةDeclaration Sheetاإلقرارصفحة .٥ نجل  .باللغة

الرسالة .٦ مستخلص يةAbstractصفحة نجل  .باللغة

ات .٧ املحتو يباللغةTable of Contentsقائمة  .ةنجل

دوال .٨ ا يةList of Tablesقائمة نجل  .باللغة

ال .٩ ش ية List of Figuresقائمة نجل  .باللغة

املختصرات .١٠ ية List of Abbreviationsقائمة نجل  .باللغة

الرسالة .١١ يةThesis Chaptersفصول نجل  .باللغة

ية Introductionاملقدمة .أ  نجل  باللغة

السابقةطار .ب  والدراسات ية Review of Literatureالنظري نجل  .باللغة

املستخدمة .ج  والطرق البحث يةباللغةMaterials and Methods مواد  .نجل

يةResultsالنتائج .د  نجل  .باللغة

يةDiscussionاملناقشة .ه  نجل  .باللغة

إ .و  تحــت واحــد فصــل ــ واملناقشــة النتــائج ضــم جــوز واملناقشــةو النتــائج  Results andســم

Discussion . 

يــــــة .ز  نجل باللغـــــــة والتوصــــــيات الصـــــــة وا ــــــص  Summary, Conclusion andامل

Recommendations. 

ية .ح  نجل باللغة املراجع   .  Referencesقائمة

الرسالة .١٢   .  Thesis Appendicesمالحق

ية .١٣ العر باللغة الرسالة   .مستخلص



 ١٩٦   

ال .١٤ ص يةم العر باللغة ي(رسالة العر ص   ) .امل

التوقيعات .١٥ شاملة ية العر باللغة شراف نة   .صفحة

التوقيعات .١٦ شاملة ية العر باللغة الرسالة وإجازة كم ا نة شكيل  .صفحة

ية .١٧ العر باللغة الرسالة وعنوان ار ا الغالف   .صفحة

  

السابق العلمية الرسائل ملكونات وصفاً ي الفصول وفيما سلسل ب ا   :ذكر

ول    املقدمة: الفصل

من دف بال الفصل ت و ا بح وإجراءات ا را وم البحث لة مش شتمل ـتم(املشـروعو ـو وا ل شـ كتابتـھ

منفصل عنوان وتحت العملية) ومحدد ليات لل  .وذلك

ي الثا والدراسات: الفصل النظري   (Review of Literature)طار

ا شــمل الو بحيــث اختيــاره وأســـباب ميــة أ وتوضــيح ــا، ع شــر مــا ومراجعــة الرســالة أو للمشــروع العلميــة لفيــة

الفصل ذا صفحات عدد الرسالة% ٣٠يتعدى م   . من

الثالث املستخدمةمواد: الفصل والطرق   (Materials & Methods)البحث

ذكـــــر ـــــ ع ـــــزء ا ـــــذا و يقتصـــــر والنظاملـــــواد يــــــة التجر ـــــةالطـــــرق املســـــتخدم(ر النظـــــام شــــــرح) وصـــــف فيـــــھ ـــــتم و

الباحـــث بـــھ قـــام الـــذي ـــ التجر املـــن وتوضـــيح العلميـــة ـــ. التجـــارب غ خـــرى الطـــرق مناقشـــة الباحـــث أراد وإذا

املناقشة أو املقدمة أبواب ذلك ان م فيكون ا، غ املستخدمة قة الطر مقارنة أو   .املستخدمة،

ع الرا   (Results)النتائج: الفصل

وصف شمل النتائجأل و شرح إ باإلضافة بيانية ورسوم جداول صورة ا، يا و ا عل املتحصل النتائج   .م

امس ا    (Discussion)املناقشة: الفصل

ا، اســــا ع وا ــــا وتطبيقا النتــــائج ميــــة أ بيــــان شــــمل اليــــھالنتائجمناقشــــةو توصــــل مــــا إطــــار ــــــــ ن آخــــر ن بــــاحث

شور  امل املجالةالبحوث ذلكذا أسباب الباحث ورأي وجدت إن ختالف أو تفاق وأوجھ ، .  

جوز(                   واحددمجو فصل واملناقشـة   ).النتائج

السادس والتوصيات: الفصل الصة ا أو تاجات   ست

الصــة ا أو تاجات نتــائج: ســت مــن إليــھ التوصــل تــم مــا خالصــة شــمل ليــةاخت( و ــل لطبيعــة طبقــا ــا ).  يار

التوصيات واردا:  أما ذلـك ـان إذا ا واسـتخدام النتـائج تطبيـق بكيفيـة الباحـث توصية شمل طبقـا(و ـا اختيار

لية ل   ).لطبيعة

  (References) املراجع

املشـــروع ايـــة ـــ بـــاملراجع قائمـــة امل/توضــــع ذكـــر ،وعنـــد أبجـــدياً مرتبـــة البحثيـــة طـــة ا أو ســـياقالرســـالة ـــ راجـــع
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ي ما عموماً الحظ   :و

جديدة، .١ صفحھ من يبدأ فصل أو قسم  ل

ملونــھ .٢ فاصـــلھ ورقـــة فصـــل ـــل بدايـــة ـــ فـــاتح/أخضـــر(توضــع عل) أصـــفر/أزرق ضيطبـــع العـــر بـــالبنط ـــا

ي الثا أو ول الفصل  ...… ,Introduction, Review of Literature) كذا(لمة

ليــــــة .٣ ــــــل ب العليـــــــا الدراســــــات إدارة العلميـــــــة/تقــــــوم الرســــــائل بإعــــــداد املتعلقـــــــة القواعــــــد بمراجعــــــة ـــــــد مع

مدمج قرص ع الرسالة من ة لية(CD) واستالم ال بمكتبة ا  . فظ

الكتا .٤ تجــــاهتكــــون ــــ الرســــالة وضــــعت إذا معتدلــــة تكــــون بحيــــث الــــذ بــــاللون الكعــــب جلــــدة ــــ ع بــــة

ا عل ن و الدرجة(  :الطو منح الرسالة–سنة صاحب لية–اسم   ).ال

لد ا لون من يت ذلك الن دكتوراه أو ماجست الدرجة لذكر دا   .وال

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 ٢٠٠   

  

 English Abstract 
 Chapter 1 : Introduction  
 Chapter 2 : Review of Literature  
 Chapter 3 : Materials and Methods 
 Chapter 4 : Results  
 Chapter 5 : Discussion  
  Or Chapter 4 : Results and Discussion 
 Summary, Conclusion and Recommendations 
 Chapter 5 (or 6 ): References 
 Appendices 
 

 ية العر باللغة الرسالة  مستخلص

 ص يةم العر باللغة ي(الرسالة العر ص  )امل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  



  
  

 
  

 ٢٠١  

 
 

 

                                                     Logo of Accreditation 
          of Faculty or Institute 

   

Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

 
 
 

Title of thesis 
 
 

A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Master of Science 

 
In 

…………………………………………… 

Submitted by 
 

Name of the candidate 
B.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 
 

Year 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٢   

 

 
                                                 

     Logo of Accreditation 
                                                     of Faculty or 

Institute 

 Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

Approval Sheet 

Title of thesis 

A Thesis Submitted by 
Name of the candidate  

B.Sc. in ………………., 
Faculty of …………, ………….. University, Year 

 
For the Degree of Master of Science in …………………………..  

 
Approved  Examiners' Committee 

 
 

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

  
Prof. …………………………….. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
 

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

  

 
Prof. …………………………….. 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………. 
 

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

  

Prof. …………………………….. 
……………………………………………………………. 
………………………………. 
 

 
Date of discussion: …/…/20…… 
 
 
 
 



  
  

 
  

 ٢٠٣  

 

 
 
 

                                        Logo of Accreditation 
                                       of Faculty or Institute 

   

Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

Supervisors’ Committee 

Title of thesis 

A thesis Submitted by 
 

Name of the candidate 
B.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 

 
Signature  Supervisors’ committee 

 
 

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

  
Prof. …………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

 
 

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

 
Prof. …………………………….. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
 

 
 

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

 
Prof. …………………………….. 
……………………………………………………………………
……………………………………………. 
 



 ٢٠٤   

 
 

                                        Logo of Accreditation 
                                        of Faculty or Institute 

   

Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

 
 
 

Title of thesis 
 

A Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree 
of Doctor of Philosophy  

 
In 

…………………………………………… 
 

Submitted by 
 

Name of the candidate 
B.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 
M.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 
 
 

Year 



  
  

 
  

 ٢٠٥  

 
 

                                        Logo of Accreditation 
                                        of Faculty or Institute 

  

Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

 
 

Approval Sheet 

Title of thesis 

A Thesis Submitted by 
 

Name of the candidate  

B.Sc. in ………………., 
Faculty of …………, ………….. University, Year 

M.Sc. in ………………., 
Faculty of …………, ………….. University, Year 

 
For the Degree of Doctor of Philosophy in  

 
Approved  Examiners' Committee 

 
 

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

  
Prof. …………………………….. 
……………………………………………………………… 
…………………………………………. 
 

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

  

 
Prof. …………………………….. 
……………………………………………………. 
 

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

  

 
Prof. …………………………….. 
…………………………………………………………… 

 
Date of discussion: …/…/20…… 



 ٢٠٦   

 
 

                                      Logo of Accreditation 
                                      of Faculty or Institute 

   

Faculty/ Institute of ………………………………………… 
Department of ………………………………………………. 

Supervisors Committee 

Title of thesis 
 

A thesis Submitted by 
 

Name of the candidate 

 
B.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 
M.Sc. in ………………., 

Faculty of …………, ………….. University, Year 
 

Signature  Supervisors’ committee 
 
 

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

  
Prof. …………………………….. 
………………………………………………………………
…. 

 
 

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

 
Prof. …………………………….. 
………………………………………………………………
…. 
……………………………………………………………… 
 

 
 

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

 
Prof. …………………………….. 
………………………………………………………………
…. 
……………………………………………………………. 
 
 



  
  

 
  

 ٢٠٧  

  

ACKNOWLEDGMENTS 
 

I would like to express my deep appreciation to Prof. …………., Professor 
of  …….., Department of  …………………., Faculty 
of ……………………….,  ………………. University for the suggestion of the 
research subject and the ideas. Also, for his/her close supervision during the 
experimental work and for devoting much of his/her time and effort in the 
supervision of the thesis.  
 
I would like to express my deepest gratitude to Prof. ……………., Professor 
of ………, Department of …………….., Faculty 
of ……………………….,  ………………. University for his/her great support, 
guidance, supervision and advice throughout the study and his encouragement 
during the preparation of the manuscript. 
 
I would like to express my sincere thanks and gratitude and appreciation to 
my …………………………………………………………. 
I would also like to express my sincere thanks all my friends. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 ٢٠٨   

 

Declaration 

I hereby declare that no part of this dissertation has been submitted to 

Alexandria University or to any other university in Egypt or abroad as part of 

the requirements to obtain another degree. 

Furthermore, Alexandria University code of ethics and rules of academic 

integrity have been followed. 

  

Name: …………………….. 

Signature: ………………………..   

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 



  
  

 
  

 ٢٠٩  

 
 
 

ENGLISH ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢١٠   

 
 
 

TABLE OF CONTENTS 
Title  Page  

Acknowledgments   

List of Tables   

List of Figures   

List of Plates   

List of Abbreviations    

Glossery of Terms/Definitions   

Abstract   

Chapter 1: Introduction and Aims of the study  

Chapter 2: Review of Literature    

2.1. ……………  
2.1.1. ……………………….            

2.2. ………………………     
2.2.1. …………………………..            

Chapter 3: Materials and Methods  

3.1. …………….…….  

3.2. ……………..……   

Results Chapter 4:  

Discussion Chapter 5:  

Results and Discussion OR Chapter 4:   

4.1. ………………………………....  

4.2. …………………………………  

Summary, Conclusion and Recommendations   

Chapter 5 (or 6) : References   

Appendices   

Arabic Summary   
 



  
  

 
  

 ٢١١  

 
List of Tables 

 
Table No.  Title  Page  

Table 3.1.    
Table 3.2.    
Table 4.1.    
Table 4.2.    
Table 4.3.     

 
 
 
 
  

List of Figures 
 

Figure No.  Title  Page  

Fig. 3.3.    
Fig. 1.1.    
Fig. 4.2.    
Fig. 43.    

 
 
 
 

List of Abbreviations 
 

A      

C    
Y    

  
  
  
  
  

 



 ٢١٢   

 
 

 

  

د املع أو لية لل عتماد  شعار

 

  

د/لية   .....................مع

  .............................قسم

  

  

  

  

الرسالة   عنوان

  

مقدمة علمية   رسالة

   

متطلبات عضمن صول   املاجست درجةا

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

  

  

من   مقدمة

  

الطالب   اسم

  

وس الور س/ب سا    العام-...............جامعة-......... لية  -) تخصص.......... (ل

  

  

  

  العام

  

  

  



  
  

 
  

 ٢١٣  

  

 

 

 

د املع أو لية لل عتماد  شعار

  

د/لية   .....................مع

    .............................قسم

  

كم ا الرسالةواملناقشةنة   وإجازة

الرسالة   عنوان

  

  

من مقدمة   رسالة

  

الطالب  اسم

 

املاجست درجة ع صول   ...............ل

  

     

واملناقشةنةأعضاء كم   التوقيع  ا

  ……………………………. د.أ

………………………...  
..........................  

  ……………………………. د.أ

………………………………………...  
..........................  

  ……………………………. د.أ

…………………………………………………   
..........................  

  

الرسالة مناقشة خ   ٢٠:  ... / ... /....تار



 ٢١٤   

  

  

  

د املع أو لية لل عتماد  شعار

 

  

د/لية   .....................مع

  .............................قسم

  

  

  

شراف الرسالةنة  ع

  

الطالب   : ....................................إسم

  

الرسالة   .............................................................. :عنوان

  

الدرجة   ...................................ماجست :إسم

  

شرافأعضاء   التوقيع  نة

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

  

  



  
  

 
  

 ٢١٥  

  

  

 

د املع أو لية لل عتماد  شعار

 

  

  

د/لية   .....................مع

  .............................قسم

  

  

  

  

الرسالة   عنوان

  

  

مقدمة علمية   رسالة

   

متطلبات عضمن صول دكتور ا   الفلسفةاهدرجة

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

  

  

من   مقدمة

  

الطالب   اسم

  

وس الور س/ب سا  العام-...............جامعة-......... لية  -) تخصص.......... (ل

   العام-...............جامعة-......... لية  -) تخصص.......... (ماجست

  

  العام



 ٢١٦   

  

 

 

لية لل عتماد دشعار املع أو  

 

  

د/لية   .....................مع

  .............................قسم

  

الرسالة وإجازة واملناقشة كم ا   نة

الرسالة   عنوان

 

من مقدمة   رسالة

  

الطالب  اسم

 

دكتور  درجة ع صول   ............... الفلسفةاهل

  

     

واملناقشة كم ا   التوقيع  نة

  ……………………………. د.أ

………………………………………...  
..........................  

  ……………………………. د.أ

………………………………………...  
..........................  

  ……………………………. د.أ

…………………………………... 

…………………………………………   

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

الرسالة مناقشة خ   ٢٠:  ... / ... /....تار



  
  

 
  

 ٢١٧  

 

 

 

عتما دشعار املع أو لية لل د  

 

  

  

د/لية   .....................مع

  .............................قسم

  

  

شراف  نة

  

الطالب   : ....................................إسم

  

الرسالة   .............................................................. :عنوان

  

الدرجة ا: إسم   ...................................لفلسفةدكتوراه

  

  

شرافأعضاء   التوقيع  نة

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

  ……………………………. د.أ

………………………………………... 

…………………………………………  

 

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

 



 ٢١٨   

  إقرار
  

أو  امعة ا ذه أخري درجة لنيل تقديمھ سبق قد الرسالة ذه من جزء أي يوجد ال أنھ أقر

ارج با أو بمصر أخري عليمية مؤسسة أو جامعة للبحث.أية خال امليثاق مع تتوافق ا وأ

وع ة سكندر بجامعة العلميةالعلمي مانة   .خص

  

الطالب                              :إسم

  :توقيعھ
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
  

 
  

 ٢١٩  

يةمستخلص العر باللغة الرسالة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢٢٠   

ية العر باللغة الرسالة ص ي(م العر ص )امل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  
  

 
  

 ٢٢١  

 
  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

INTRODUCTION  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
CHAPTER 1 

 



 ٢٢٢   

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

REVIEW OF LITERATURE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER 2 



  
  

 
  

 ٢٢٣  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

MATERIALS AND METHODS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER 3 



 ٢٢٤   

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

RESULTS 
 

CHAPTER 4 



  
  

 
  

 ٢٢٥  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DISCUSSION 

CHAPTER 5 



 ٢٢٦   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

SUMMARY, CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS 

CHAPTER 6 



  
  

 
  

 ٢٢٧  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 

 
 
 

REFERENCES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي الثا بالفصل ية نجل باللغة املراجع كتابة قة طر   إنظر

 
CHAPTER 7 

 
 



 ٢٢٨   

APPENDICES 
 
 



  
  

 
  

 ٢٢٩  

سانيةو ألقسام:ثانياً العلوم يةليات العر  باللغة

ية -١ العر باللغة البحثية طة ا ح  مق

القسم .أ  ملجلس البح ح باملق التقدم  خطاب

ية .ب  العر باللغة البحثية طة ا ح مق  نموذج

حسيمنارلنموذج .ج  البحثيةومق طة  .ا

الدبلومة -٢ ومشروع العلمية الرسائل لكتابة املوحدة  الشروط

لق .أ  العلمية للرسالة العام ل ي والتطبيقيةال جتماعية و سانية العلوم  طاع

الرسالة .ب  إلخراج لية الش  القواعد

الرسالة .ج  داخل املراجع  توثيق

املراجع .د  قائمة املراجع  توثيق

عامة .ه  ة لغو  قواعد

املراجع .و    قائمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٣٠   

  

  
  

  

                       
  

  

ـد /لية   .........................مع

  .................................قسـم

____________________________________________________________  

  

الدكــتور  ستـاذ س/ السيـد قســـمرئــ  .........................مجـلـس

طيـبة ـعــد،،،تحية   و

 

موضوع ع باملوافقة التكرم حبرجاء املاجستالبحاملق درجة ع صول ل ى اص دكتوراه /ا

  ..................................بقسم.....................الفلسفة

عـنـوان   :تحـت

بلغ( البحثالعنوان  ..………………...................................…………………)ة

البحث( للغة مغايرة بلغة  ..…………………………………..……………)العنوان

ام حـ وافــر بقـبول   وتفضـلوا

لسيـادتـكم   مقدمـة

  ................................./ الطالـب  

  /التوقيع                                                                                                                                                     

خ                                                                                                                             ٢٠/      /    التار

  

  

  

  

  

  

 

 

https://www.google.com.eg/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwie4MT-1-PTAhXIyRoKHUvMB68QjRwIBw&url=http://www.alexu.edu.eg/index.php/ar/2015-12-06-10-32-10/2901-2016-08-24-08-27-57&psig=AFQjCNEBjgB6-Ac6qj1oaocr3kV2SjS3Ew&ust=1494449376925652&cad=rja


  
  

 
  

 ٢٣١  

  
  

 

د/ لية   ...........................مع

  .......................قسـم

درجة ع صول ل بحثية   فلسفةالدكتوراه/ املاجستخطة

..........  

ام ا   ٢٠٠ - ٢٠٠للعام

الطالب   :اسم

الدراسة   عنوان

العر     :يةباللغة

ية   نجل   :باللغة

شراف   نة

الدكتور . ١   / ..........ستاذ

  ............أستاذ

  .........قســم

د/لية   ..........مع

  .........جامعة

  / ..........دكتور / أستاذ. ٢

م/ أستاذ   ............مدرس. / أستاذ

  .........قســم

د/لية      ..........مع

  .........جامعة

  / ..........دكتور / أستاذ. ٣

م/ أستاذ   ............مدرس. / أستاذ

  .........قســم

د/لية   ..........مع

  .........جامعة

اشفة ال لمات   :ال

  



 ٢٣٢   

  املقدمـــة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  
  

 
  

 ٢٣٣  

الدراس من دف   ةال

  

إ   الدراسة ذه   .........دف

  

ة   النظر ليات   لل

  

الدراسة من املستفيدة ات   ا

الدراسة ذه إجراء تيةعودإن ات ا ع   :بالفائدة

١- ......................... 

٢- ........................ 

٣- ......................  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 ٢٣٤   

البحث   خطـة

  

ية ملن طبقا ليةتكتب زء/ل ا ذا ل تناولھ قة طر د   .مع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



  
  

 
  

 ٢٣٥  

شراف نة   :دور

  

  / ...........د.أ

ع باإلشراف سيادتھ   ...................سيقوم

الرسالة ومراجعة كتابة ع شراف و النتائج تفس الطالب بمساعدة سيقوم   .كما

  

  / ...........د.أ

سياد عسيقوم باإلشراف   ...................تھ

الرسالة ومراجعة كتابة ع شراف و النتائج تفس الطالب بمساعدة سيقوم   .كما

  

  / ...........د.أ

ع باإلشراف سيادتھ   ...................سيقوم

الرسالة ومراجعة كتابة ع شراف و النتائج تفس الطالب بمساعدة سيقوم   .كما

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



 ٢٣٦   

قة طر املراجع كتابة املستخدمة قة ابجدياً ) (٦(  APAالطر ب ت   )ال

  :املراجع

ية العر   :املراجع

  :أمثلة

شل املاجست). ١٩٦٨(أحمد رسائل وإعداد بحاث لكتابة ية من دراسة رسالة، أو بحثاً تكتب كيف

املص.والدكتوراه ضة ال مكتبة السادسة، ةالطبعة   .ر

محمد ي ص عمارة، أسامة الصواف، محمد نجم، الباحث). ١٩٨٨(أحمد اض. دليل خ: الر املر   .دار

عواد ة). ٢٠١٣(محمد املصر ة لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة  أثر

شورة( م غ دكتوراه الع). رسالة مصر ة ور جم رة، القا حلوان، يةجامعة   . ر

ة املصر تصاالت املصري ). ٢٠١٣(وزارة تصاالت رقم( سوق ر ية). ٢٥٦تقر العر مصر ة ور جم رة، وزارة: القا

ة املصر   . تصاالت

  

بنظام ية جن املراجع كتابة   ):APA )American Psychological Associationنموذج

- Al-Rasheed, N. M., Fadda, L., Al-Rasheed, N. M., Hasan, I. H., Ali, H. M., 
Al-Fayez, M., & Mohamad, R. A. (2017). Hepatoprotective Role of α-Lipoic 
acid and Thymoquinone in Acetaminophen-Induced Liver Injury: Down-
Regulation of COX-2 and flt-1 Expression. Brazilian Archives of Biology 
and Technology, 60. 

- Bagchi, D., Balmoori, J., Bagchi, M., Ye, X., Williams, C. B., & Stohs, S. J. 
(2002). Comparative effects of TCDD, endrin, naphthalene and chromium 
(VI) on oxidative stress and tissue damage in the liver and brain tissues of 
mice. Toxicology, 175(1-3), 73-82. 

- Castel, J.V., Gomez-Lechon, M.J., Ponsoda, X., & Bort, R . (1997). The use 
of cultured hepatocytes to investigate the mechanism of drug hepatotoxicity. 
Cell Biological Toxicology, (Review), 13, 331-338. 

- da Silva, M. H., da Rosa, E. J. F., de Carvalho, N. R., Dobrachinski, F., da 
Rocha, J. B. T., Mauriz, J. L., ... & Soares, F. A. A. (2012). Acute brain 
damage induced by acetaminophen in mice: effect of diphenyl diselenide on 
oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Neurotoxicity 
research, 21(3), 334-344. 

- Dhorajiya, B. D., Dholakiya, B. Z., Ibrahim, A. S., & Badria, F. A. (2014). 
Nucleobase-based barbiturates: their protective effect against DNA damage 
induced by bleomycin-iron, antioxidant, and lymphocyte transformation 
assay. BioMed research international, 2014. 

- Esmat, A., Ghoneim, A. I., El-Demerdash, E., Khalifa, A. E., & Abdel-Naim, 
A. B. (2012). Dichloroacetonitrile induces oxidative stress and 
developmental apoptotic imbalance in mouse fetal brain. Environmental 
toxicology and pharmacology, 33(1), 78-84. 



  
  

 
  

 ٢٣٧  

- Ferguson-Smith, A. C., Chen, Y. F., Newman, M. S., May, L. T., Sehgal, P. 
B., & Ruddle, F. H. (1988). Regional localization of the interferon-β2B-cell 
stimulatory factor 2/hepatocyte stimulating factor gene to human 
chromosome 7p15-p21. Genomics, 2(3), 203-208. 

- Galati, G., Tafazoli, S., Sabzevari, O., Chan, T.S., & O'Brien, P.J. (2002). 
Idiosyncratic NSAID drug induced oxidative stress. Chemico-biological 
Interactions, 142(1), 25-41. 

- Habig, W. H., Pabst, M. J., & Jakoby, W. B. (1974). Glutathione S-
transferases the first enzymatic step in mercapturic acid formation. Journal of 
biological Chemistry, 249(22), 7130-7139. 

- Ibrahim, A. T., Magdy, A. S., Ahmed, E. A., & Omar, H. M. (2014). The 
protective effects of vitamin E and zinc supplementation against lithium-
induced brain toxicity of male albino rats. Environmental and pollution, 4 
(1), 9. 

- Jadon, A., Bhadauria, M., & Shukla, S. (2007). Protective effect of 
Terminaliabelerica Roxb. and gallic acid against carbon tetrachloride induced 
damage in albino rats. Journal of Ethnopharmacology.109, 214–218. 

- Kadkhodaee, M., Khastar, H., Arab, H. A., Ghaznavi, R., Zahmatkesh, M., & 
Mahdavi-Mazdeh, M. (2007, May). Antioxidant vitamins preserve 
superoxide dismutase activities in gentamicin-induced nephrotoxicity. 
In Transplantation proceedings (Vol. 39, No. 4, pp. 864-865). Elsevier. 

- Lawson, J.A., Farhood, A., Hopper, R.D., Bajt, M.L., & Jaeschke, H. (2000). 
The hepatic inflammatory response after acetaminophen overdose: role of 
neutrophils. Toxicological sciences, 54(2), 509-516. 

- Miletta, M. C., Bieri, A., Kernland, K., Schöni, M. H., Petkovic, V., Flück, 
C. E., ... & Mullis, P. E. (2013). Transient Neonatal Zinc Deficiency Caused 
by a Heterozygous G87R Mutation in the Zinc Transporter ZnT-2 
(SLC30A2) Gene in the Mother Highlighting the Importance of 
Zn2. International journal of endocrinology, 2013. 

- Narra, M.R., Rajender, K., Reddy, R.R., Rao, J.V., & Begum, G. (2015). The 
role of vitamin C as antioxidant in protection of biochemical and 
haematological stress induced by chlorpyrifos in freshwater fish 
Clariasbatrachus. Chemosphere, 132, 172-178. 

- Olas, B., Saluk-Juszczak, J., & Wachowicz, B. (2008). D-glucaro 1, 4-
lactone and resveratrol as antioxidants in blood platelets. Cell biology and 
toxicology, 24(2), 189-199. 

- Pandolfini, C., & Bonati, M. (2005). A literature review on off-label drug use 
in children. European journal of pediatrics, 164(9), 552-558. 

- Rajesh, M. G., & Latha, M. S. (2004). Preliminary evaluation of the 



 ٢٣٨   

antihepatotoxic activity of Kamilari, a polyherbal formulation. Journal of 
Ethnopharmacology, 91(1), 99-104. 

- Stenberg, B., Johansson, M., Pell, M., Sjödahl-Svensson, K., Stenström, J., & 
Torstensson, L. (1998). Microbial biomass and activities in soil as affected 
by frozen and cold storage. Soil Biology and Biochemistry, 30(3), 393-402. 

- Tang, W., Stearns, R. A., Kwei, G. Y., Iliff, S. A., Miller, R. R., Egan, M. 
A., ... & Lin, J. H. (1999). Interaction of diclofenac and quinidine in 
monkeys: stimulation of diclofenac metabolism. Journal of Pharmacology 
and Experimental Therapeutics, 291(3), 1068-1074. 

- Ucheya, E. R., & Igwesh, C. J., (2006). Histological of Paracetamol 
(acetaminophen) in pregnant Sprague Dawley rats. Nigerian journal of 
physiological science, 21(2), 77-81. 

- Vanessa, B. V., Margarita, F. C., & Rocio, O. B. (2012). The relationship 
between thyroid states, oxidative stress and cellular damage. In Oxidative 
Stress and Diseases. InTech. 

- Wei, C. L., Wu, Q., Vega, V. B., Chiu, K. P., Ng, P., Zhang, T., ... & Liu, J. 
(2006). A global map of p53 transcription-factor binding sites in the human 
genome. Cell, 124(1), 207-219. 

- Xie, Y., Zhong, C., Zeng, M., Guan, L., & Luo, L. (2013). Effect of 
hexavalent chromium on electron leakage of respiratory chain in 
mitochondria isolated from rat liver. Cellular Physiology and 
Biochemistry, 31(2-3), 473-485. 

- Yagmurca, M., Fadillioglu, E., Erdogan, H., Ucar, M., Sogut, S., & Irmak, 
M.K. (2003).Erdosteine prevents doxorubicin-induced cardiotoxicity in rats. 
Pharmacological research, 48(4), 377-382. 

- Zoubair, B. E. N. K. H. A. S. S. I., Azzahra, L. F., Fouzia, H. M. I. M. I. D., 
Mohammed, L. O. U. T. F. I., Brahim, B. E. N. A. J. I., & Noureddine, B. O. 
U. R. H. I. M. (2013). Evaluation of acetaminophen effect on oxidative 
stressed mice by peroxide hydrogen. American Journal of Biomedical 
Research, 1(4), 75-79. 

  

  

  

  

  

  



  
  

 
  

 ٢٣٩  

  
  

  

املاجست لرسالة البحثية طة ا ح مق   سمينار

  

 الطالبا  : ......................................................................................سم

  وسدر الور الب س/جة سا لية:.............. الل د/ال  : ...............جامعة: ............ املع

 التخرج  : .....................................سنة

 قسم املاجست لدرجة ل لية: ............... م د/ال  : ...............جامعة: ........... املع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تقديم للطالبعرض   /..................ي

.../.../........٢٠    

  

  

  

 

 

  

  



 ٢٤٠   
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ليات القطاع ذا ضم قوق -داب(و بية-التجارة-ا والفنادق-ال ميلة-السياحة ا بية-الفنون ال

ن للبن اضية للبنات-الر اضية الر بية النوعية-ال بية طفال-ال اض والدراسات-ر السياسية العلوم

ناء) قتصادية ذهباست العلمي بالقطاع اصة ا الشروط ا عل ينطبق ال امج وال والتخصصات قسام

التا من والدكتوراه املاجست لرسائل العام ل ي ال يتكون حيث ليات،   : ال

الرسالة .١ بلغة الغالف خ(صفحة بتار امعة ا مجلس من املعتمد النموذج   .............)مرفق

و  .٢ شراف نة الرسالةصفحة بلغة الرسالة وإجازة كم ا نة  .شكيل

داء .٣  .صفحة

قرار .٤  .صفحة

والتقدير .٥ الشكر  . صفحة

الرسالة .٦ بلغة املستخلص  . صفحة

ات .٧ املحتو  . قائمة

داول  .٨ ا  . قائمة

ال .٩ ش  . قائمة

ن .١٠ وامل الرسالة  . فصول

املراجع .١١  . قائمة

 .  املالحق .١٢

الرس.١٣ للغة املغايرة باللغة ص  .الةامل

الرسالة .١٤ للغة املغايرة باللغة  .املستخلص

الرسالة .١٥ للغة املغايرة باللغة الرسالة وإجازة كم ا نة شكيل و شراف نة  .صفحة

الرسالة .١٦ للغة املغايرة باللغة الغالف  .صفحة

ل ي ال ذا ل اكمة ا القواعد م وأ ملكونات استعراضاً ي   : وفيما

الرسالة .١ بلغة الغالف   Cover Pageصفحة

ي ما الصفحة ذه   :تتضمن

o الدرا نامج وال العلمي، والقسم لية، ال أسم امعة، ا ن(شعار اليم  ).أع

o الرسالة بلغة الرسالة  ).املنتصف(عنوان

o الرسالة دكتوراه(درجة أو  ).ماجست

o وصفتھ الباحث  ).املنتصف(اسم

o م وصف ن املشرف أو املشرف  ).فاملنتص(اسم

o عداد  ). املنتصف(سنة
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الرسالة .٢ بلغة الرسالة ومناقشة كم ا نة شكيل و شراف نة  صفحة

ي ما الصفحة ذه   :تتضمن

o الدرا نامج وال العلمي، والقسم لية، ال أسم امعة، ا ن(شعار اليم  ).أع

o الرسالة بلغة الرسالة  ).املنتصف(عنوان

o وصفتھ الباحث  ).املنتصف(اسم

o والتوقيع شراف  .نة

o والتوقيع الرسالة وإجازة كم ا  .نة

الصفحة: مالحظة ذه طباعة زرق١٥يتم باللون توقيع ا توقيع يتم  .ة

ية**  نجل اللغة الرسالة للغة املغايرة اللغة فتكون ية العر اللغة الرسالة كتابة لغة انت   .إذا

إ اللغةوالعكس الرسالة للغة املغايرة اللغة فتكون ية جن اللغات إحدي الرسالة كتابة لغة انت ذا

ية   .العر

  

نموذج ي يةوفيما العر باللغة الغالف   :لصفحة

  

  
  ..................لية

  ...................قسم

  ................برنامج

ب الرسالة الرسالةعنوان   لغة

  

املاجست درجة ع صول ا متطلبات الستكمال مقدمة وجد..... (تخصص........ رسالة   ) إن

املعتمدة( الساعات   )بنظام

الفلسفة دكتوراه درجة ع صول ا متطلبات الستكمال مقدمة وجد..... (تخصص...... رسالة   ) إن

املعتمدة( الساعات   )بنظام

  إعداد

الب يةاسم العر باللغة   احث

الوظيفية   صفتھ

شراف   نة

  ./ ...........................................د.أ

الوظيفية   .................................الصفة

  ./ ...........................................د.أ

الوظيفية   .................................الصفة

عدا   دسنھ
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ية العر باللغة الرسالة وإجازة كم ا نة و شراف نة لصفحة   :نموذج

  

       
  ..................لية

  ..................قسم

  ................برنامج

  

  

الرسالة بلغة الرسالة   عنوان

  

ية العر باللغة الباحث   اسم

  

شراف   نة

التوقيع               زرق(سم   )باللون

الدكتور    /.........................                 .........................ستاذ

الدكتور    /.........................                 .........................ستاذ

  

  

ا الرسالةنة وإجازة   كم

التوقيع زرق(سم   )باللون

الدكتور    /.........................                 .........................ستاذ

الدكتور    ......................./.........................                 ..ستاذ

  

  

  

داء .٣    Dedicationصفحة

o الصفحة منتصف داء الباحث ا ف يقدم ة اختيار  .صفحة

o الصفحة لعنوان ط ا داء(م  .Boldغامق/ثقيل١٨) إ

o داء نص خط  . Boldغامق/ثقيل١٦م

o املستخدم ط ا  .Simplified Arabicنوع
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نموذج ي داءوفيما   :لصفحة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

قرار .٤   Declaration صفحة

o منفصلة صفحة قرار  .يرد

o رف ا الصفحة ذه وتأخذ الصفحة، ذه من بدءاً للرسالة بجدي قيم ال يتم)أ(يبدأ أن مكن و ،

قيم ال  ). I(بديالRomanًاستخدام

o العنوان خط  .Boldغامق/ثقيل١٦م

o ية بالعر النص خط  . Boldغامق/ثقيل١٤م
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ي قرارنموذجوفيما   :لصفحة

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والتقدير .٥ الشكر     Acknowledgementصفحة

o ن املشرف البحث، إتمام ساعدوه الذين ألولئك الشكر الباحث ا ف يقدم ة اختيار صفحة

البا عاونت ال يئات وال اص و البياناتوالزمالء، ع صول ا  . حث

o ترقيم الصفحة ذه املستخدم) II(أو) ب(تأخذ قيم ال نوع  . حسب

o الصفحة لعنوان ط ا وتقدير(م  .Boldغامق/ثقيل١٨) شكر

o الشكر نص خط  . عادي١٤م

o املستخدم ط ا  .Simplified Arabicنوع

الرسالة .٦ بلغة املستخلص   Abstractصفحة

مستخلص التاليةيحتوي العناصر ع ة:الرسالة شر وال انية وامل الزمانية الدراسة بحدود ف مجتمع(عر

الدراسة الدراسة،)وعينة رات وم الرسالة، من دف ال وشرح إلجراء ، الباحث ا اتبع ال طوات وا ية واملن

التوصيات الدراسة، م أل وتوضيح الدراسة، نتائج م أل مراعاة.وتوصيف ب كتابةو عند القواعد من عدد

ي ما ا م أ من الرسالة،  :مستخلص

o عن املستخلص لمات عدد د تز صفحة(لمة٣٠٠إ٢٥٠أال أق  ). بحد

o أحادية مسافة سطر ن ب املسافة تكون  . أن

o معنونھ مستقلة صفحة املستخلص يكون  ".املستخلص"أن

o س ول فقرات، ل ش ع املستخلص كتب يُ نقاطأن ل ش   .ع

o املستخلص كتابة عند بالفقرات باملسافة تدخل  .ال

o ملة ا ا تبدأ لم ما عددية، املستخلص رقام  .ل

o ترقيم تأخذ املستخلص املستخدم) III(أو) ج(صفحة قيم ال نوع  .حسب

o املستخلص صفحة لعنوان ط ا  .Boldغامق/ثقيل١٨م

o املستخلص نص خط  . عادي١٤م

  إقرار

  

جامعة أية أو امعة ا ذه أخري درجة لنيل تقديمھ سبق قد الرسالة ذه من جزء أي يوجد ال أنھ أقر

ارج با أو بمصر أخري عليمية مؤسسة بجامعة.أو العل للبحث خال امليثاق مع تتوافق ا وأ

وع  ة العلميةسكندر مانة   .خص

  

الطالب                              :إسم

  :توقيعھ
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o املستخدم ط ا  .Simplified Arabicنوع

ات .٧ املحتو   Table of Contentsقائمة

الرسالة وفصول ات محتو ل ل والفرعية سية الرئ ن العناو ع ي. وتحتوي اتباع يتم أن جب   : و

o ن العناو من ات مستو ثالثة القائمة تتضمن رئ(أن فر–عنوان رئ فر–عنوان  ). عنوان

o الرئأن العنوان ترقيم ول) ١-١(يأخذ الرقم يمثل بحيث املثال، يل س الفصل"ع والرقم" رقم

ي العنوان"الثا  ". رقم

o من الفرعية سية الرئ ن العناو ثق املثالذاتتن يل س ع قيم، كذا…)٢- ١-١(ثم) ١-١-١: (ال  . و

o من الفرعية ن العناو ثق املذاتتن يل س ع قيم، ثم)١-١-١-١: (ثالال كذا… )٢-١-١-١(،  .و

o الرسالة فصول ل املستخدم قيم ال مع ات املحتو قائمة املستخدم قيم ال سق ي أن  . يجب

o عنوان ل أمام بدقة الصفحة رقم يوضع أن  . يجب

o الصفحة لعنوان ط ا ات(م املحتو  . Boldغامق/ثقيل١٨) قائمة

o الفصول ن لعناو ط ا  . Boldغامق/ثقيل١٤م

o والفرعية الفرعية، سية والرئ سية، الرئ ن العناو خط  . عادي١٤م

o املستخدم ط ا  . Simplified Arabicنوع

داول .٨ ا   List of Tablesقائمة

الرسالة بفصول الواردة داول ا ل ب قائمة ع ي. وتحتوي اتباع يتم أن جب   : و

o ًوفقا داول ا ب ترت يتم أبجدياً أن باً ترت س ول الرسالة، ا ورود ب ت  . ل

o متطابق داول ا قائمة الوارد دول ا عنوان يكون وأن محدد، عنوان جدول ل ل يكون معاً أن

الرسالة ن م الوارد  .    عنوانھ

o الصفحة لعنوان ط ا داول (م ا  . Boldغامق/ثقيل١٨) قائمة

o القائمة داخل خط  . عادي١٤م

o املستخدم ط ا  . Simplified Arabicنوع

نموذج ي داول وفيما ا  :لقائمة

داول  ا   قائمة

رقم

دول    ا

دول  ا   الصفحة  عنوان

      

      

      

      

      

        
ال .٩ ش   List of Figuresقائمة

الرسالة بفصول الواردة ال ش ل ب قائمة ع ي. وتحتوي اتباع يتم أن جب   : و

o أبجدياً أن باً ترت س ول الرسالة، ا ورود ب ت ل وفقاً ال ش ب ترت  . يتم
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o عنوانھ مع متطابق ال ش قائمة الوارد ل الش عنوان يكون وأن محدد، عنوان ل ش ل ل يكون أن

الرسالة ن م  .    الوارد

o الصفحة لعنوان ط ا ال(م ش  . Boldغامق/ثقيل١٨) قائمة

o خط القائمةم  . عادي١٤داخل

o املستخدم ط ا  . Simplified Arabicنوع

نموذج ي ال وفيما ش   :لقائمة

ال ش   قائمة

ل الش ل  رقم الش   الصفحة  عنوان

      

      

      

      

      

        
الرسالة .١٠   Thesis/Dissertation Chaptersفصول

ات ا إعداد عند جب و للرسالة، الرئ ن امل تمثل التاليةو القواعد   : باع

o روف با الفصل رقم تتضمن فاصل صفحة فصل ل ل يكون ول : مثال(أن عنوان)الفصل وكذلك ،

 . الفصل

o التخصص وطبيعة املوضوع، طبيعة ع يتوقف وإنما ثابتة، لقاعدة الرسالة فصول عدد يخضع إال. ال

من ا فصول عدد اوح ي عامة بصفة العلمية الرسائل  . فصول ٧إ٥أن

o عام الرسالة(كإطار موضوع أو التخصص باختالف يختلف النحو)قد ع الرسالة فصول تكون ،

 : التا

ول  والعمليـــــــــــــــة،(مقدمـــــــــــــــة: الفصـــــــــــــــل اديميـــــــــــــــة ميتـــــــــــــــھ وأ البحـــــــــــــــث، ـــــــــــــــدف و الدراســـــــــــــــة، لة مشـــــــــــــــ تضـــــــــــــــمن و

الدراسة اضات واف وجدت(وفروض  ).إن

ي الثــــــــــا والدراســــــــــا: الفصــــــــــل النظــــــــــري الســــــــــابقةطــــــــــار لألدبيــــــــــات: ت واستخالصــــــــــاً وتحلــــــــــيالً استعراضــــــــــاً تضــــــــــمن و

الرسالة بموضوع الصلة ذات والفلسفية ة والنظر  . البحثية

الثالـــــــــــــث الدراســـــــــــــة: الفصـــــــــــــل ومـــــــــــــن ـــــــــــــا: تصـــــــــــــميم ومراحل امليدانيـــــــــــــة الدراســـــــــــــة لتصـــــــــــــميم ـــــــــــــاً عرض تضـــــــــــــمن إن(و

ال)وجـــــــــدت والعالقــــــــــات ا قياســــــــــ وأســــــــــاليب الدراســــــــــة ات ــــــــــ بمتغ ــــــــــف والتعر وعينــــــــــة، ومجتمــــــــــع ــــــــــا اختبار تــــــــــم ــــــــــ

للدراســــــــــــــة يــــــــــــــة املن اليات شــــــــــــــ و ــــــــــــــا، تحليل ــــــــرق وطــــــ البيانــــــــــــــات تجميــــــــــــــع وأســــــــــــــاليب العينــــــــــــــة ــــــــــــــم و الدراســــــــــــــة

املستخدمة حصائية ساليب و ا، عل التغلب وجدت(وكيفية  )إن

ـــــــــــــــع الرا الدراســـــــــــــــة: الفصـــــــــــــــل الدراســــــــــــــــة: نتــــــــــــــــائج فـــــــــــــــروض واختبــــــــــــــــار البيانـــــــــــــــات، ـــــــل تحليـــــــــ نتـــــــــــــــائج ســــــــــــــــتعرض إن(و

 ). وجدت

ــــــــــــــامس ا وتوصــــــــــــــيات: الفصــــــــــــــل تاجات واســــــــــــــت ـــــــــــــــذه: مناقشــــــــــــــة ــــــــــــــ ع والبنــــــــــــــاء النتــــــــــــــائج مناقشــــــــــــــة ســـــــــــــــتعرض و

التوصيات وتقديم تاجات ست و  .النتائج
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o ،واحد فصل من بدالً ن فصل السابقة والدراسات النظري طار استعراض يمكن االت، ا عض

املوضوع لطبيعة وفقاً ت. وذلك يمكن واحدكذلك فصل من بدالً ن فصل إ الدراسة نتائج فصل  . قسيم
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والتجليد .١ الورق   م

o نوع من أوراق ع املة الرسالة ومقاسھA4تكتب  ).ملليم٢١٠×  ٢٩٧(،

o الطباع وزنيتم أبيض، ورق ع  .جرام٨٠ة
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الصفحة .٢ عاد  أ

o عاد تكون ية العر باللغة ة املكتو الصفحةالرسائل سار و وأسفل أع ومن٢٫٥من ن سم، يم

الصفحةسم٣٫٠الصفحة ن م و وأسفل ع من عاد تكون ية نجل باللغة الكتابة حالة و ،

الصفحة٥٫٢ سار ومن  .سم٣٫٠سم

o ناء است أي بدون الرسالة صفحات جميع ع أعاله ة املو عاد  .تطبق
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o و داول ا ات بمحتو اص ا خط داول. عادي١٤م ا ات بمحتو اص ا ط ا تصغ جوز و

دول ( ا طول خط)حسب م التصغ يتجاوز أال ع ،١٠. 

o ستخدم السابقة العناصر طبخالف ا بأن14م ن العناو وتم الرسالة، ن م ية بالعر عادي

ثقيل ط با م ا بنفس  .Boldغامق/تكتب

ن .٤   العناو

o بوضع سمح وال الصفحة، ن يم و والفرعية الفرعية سية والرئ سة الرئ ن العناو جميع موقع

الرسالة فصول داخل الصفحة منتصف ن  . العناو

o عنوان أي عكس أن وكذلكيجب الفصل، داخل الرئ العنوان ورقم الفصل، رقم الفصل داخل

الفر الرئ رقم٦-٢-٣: فمثالً . العنوان الرئ العنوان الثالث الفصل ذا الفر٢ع والعنوان

كذا٦رقم و الرئ العنوان ذا  . من

الفقرات .٥   كتابة

o و السطر، بداية من الفقرة بكتابة الباحث مسافاتيبدأ أي ترك  .دون
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o ا قدر مسافة الواحدة الفقرة أسطر ن ب نامج( 1.15املسافة ل اضية ف املسافة نفس و

Microsoft Wordحزمة  ). Microsoft Officeضمن

o ية املب فعال استخدام تجنب يجب كما املضارع، زمن س ول املا زمن البحث كتابة يتم

ول    .للمج

الف .٦  ارغةسطر

التالية املواقع من ل واحد فارغ سطر ك  :ي

o للفصل الرئ العنوان  .تحت

o الفر العنوان وتحت  .فوق

o ن عت متتا ن فقرت ن  .ب

o ل والش ل الش عنوان ن و دول، وا دول ا عنوان ن  .ب

o ات املحتو قائمة الفصول عنوان وتحت  .فوق

o ا رس ف يليھ الذي دول وا دول ا ن واملالحقب ال، ش رس وف  . داول،

النص .٧ داخل سابية ا رقام عن  التعب

التالية االت ا لمات صورة النص داخل سابية ا رقام عن التعب  :يتم

o إ صفر من من٩رقام بداية رقام أما لمات، صورة لم١٠تكتب ما عددية صورة تكتب

ملة ا ا  .تبدأ

o  لمات تكتب انت أياً ملة ا مطلع  .رقام

o القياس وحدات والوزن(تكتب ملة...) العمر، ا ا تبدأ لم ما رقمية،  .صورة

o ًمثال تمثل العينة أن ذكر التا% ٤٤عند النحو ع ا كتاب فيتم ا، مجتمع ع: "من املائةأر عون وأر

أن وا أو العينة أفراد مثالً كذ.....". من يقال ية س ال الكسور عن التعب حالة عدد: "لك خمس

بالبحث شاركوا بالصف املوجودين  ".الطالب

ال .٨ ش و داول  ا

o  خرى ال ش و داول ا عن ه يم ل ش أو جدول ل ل رقم إعطاء  . يجب

o  ًمختصرا العنوان يكون وأن ل، ش أو جدول ل ل عنوان إعطاء  . يجب

o املصد اسم ذكر ليجب الش أو دول با الواردة البيانات ع صول ا الباحث عليھ أعتمد الذي  . ر

o ا سار أو ا يمي س ول الصفحة منتصف و ال ش و داول ا  . موقع

o ل الش أسفل ا عناو فتكتب والرسومات ال ش أما دول، ا أع داول ا ن عناو  .تكتب

o من ال ش و داول ا أرقام عتتكون تدل والثانية الرسالة، من الفصل رقم ع تدل و ن، لت م

الفصل داخل ل الش أو دول ا برقم: فمثالً . سلسل ن مع جدول ورود الرقم) ١-٢(عند ع) ١(فإن

والرقم ول، ول ) ٢(الفصل الفصل الوارد ي الثا دول ا و دول ا ذا أن  .ع

o جداول وجود بالنصحال املباشرة العالقة ذات ال ش و داول ا توضع ة، كب بأعداد ال وأش

للرسالة كمالحق توضع داول وا ال ش من تبقى وما الرسالة، ن   Appendices.م

وامش .٩ ال ترقيم وجدت(  طرق   Footnotes) إن



  
  

 
  

 ٢٥٣  

الواحدة، الصفحة ضمن مسلسلة أرقاماً وامش ال ترد ال املالحظات عدعطى املالحظة رقم كتب و

ياً س أع ان م و باملالحظة، املتعلقة ملة ا اء بان اصة ا ذه. Superscriptالنقطة عد قةو الطر

العلمية الرسائل واستخداماً شيوعاً ك و ل، وامش. س ال ترقيم قة لطر نموذج ي   :وفيما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصفحات .١٠   ترقيم

جميع ولالصفحترقم للفصل و الصفحة سبق ال قرار(ات صفحة من التا) بداية النحو  :ع

o بجدي ب ت بال الصفحات ذه ترقم ية العر باللغة ة املكتو ج(الرسائل ب،  ......).أ،

o ية العر رقام باستخدام ية العر باللغة ة املكتو الرسائل قيم ال بداية....)،١،٢،٣(يبدأ مع

ول  للفصل و  . الصفحة

o سفل من الصفحة وسط و للصفحات قيم ال  .موقع

  

  
النص داخل املراجع لتوثيق اكمة ا القواعد افة ب الباحث م يل أن يقعIn-text Citationيجب ال ح ،

العلمية مانة معاي خرق اليات الوعادة. إش نظام بع ي واحد،) ٦( APAما ل ش التوثيق يتم أن ضرورة مع

ا نفس املراجع عدد أو للمرجع ن املؤلف عدد يتمثل فقط ختالف اصة. ولكن ا االت ا أبرز ي وفيما

الرسالة نص أو ن م داخل املراجع  . بتوثيق

الرسالة .١ داخل للتوثيق العامة   القواعد

ب الباحث م يل أن التاليةيجب العامة  :القواعد

o ا بلد تنطق كما تكتب أن يجب ية جن ن املؤلف ذلك. أسماء ماكس"تكتبMax Weber: مثال

الــ" في حرف أملانياWألن نطق  . Vيُ

o فقرة ل أو جملة ل اية التوثيق  . يتم

o أبجديا م ترتي يتم الفقرة نفس مرجع من أك إ ناد س  . عند

الرسالة .٢ داخل للتوثيق املختلفة االت   ا

واحد١-٢ ملؤلف واحد عمل   توثيق
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    : مثال

يل س املواقع(Snell, 2007)وجد إ بالوصول كفاء لألفراد سمح عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن

املنظمة   . العليا

ن٢-٢ ملؤلف واحد عمل   توثيق

  : مثال

وميال كولينجز نظم(Collings & Mellahi, 2009)وجد ستخدم املنظمات لألفراداً أن سمح عمليات أو

املنظمة العليا املواقع إ بالوصول   . كفاء

من٣-٢ ن مؤلف لعدد واحد عمل      ٦إ٣توثيق

و شارة للتوثيق   : مثال

وسو ز ورام براد سمح(Bradley, Ramiriz & Soo, 2006)أشار عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن إ

املنظمة العليا املواقع إ بالوصول كفاء   . لألفراد

الالحقة شارات للتوثيق  : مثال

وآخرون براد كفاء(Bradley et al., 2006)وجد لألفراد سمح عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن

العليا املواقع إ  .املنظمةبالوصول

من٤-٢ أك ن مؤلف لعدد واحد عمل      ٦توثيق

الالحقة شارات وكذلك و شارة للتوثيق   : مثال

وزمالؤه براد كفاء(Bradley et al., 2006)أشار لألفراد سمح عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن

املنظمة العليا املواقع إ   . بالوصول

رسمي٥-٢ اختصار ا ل ملؤسسة   توثيق

العقلية: مثال ة لل القومي د املع أن(National Institute of Mental Health [NIMH], 2006)وجد

املنظمة العليا املواقع إ بالوصول كفاء لألفراد سمح عمليات أو نظم ستخدم   . املنظمات

رسمي٦-٢ اختصار ا ل س ل ملؤسسة    توثيق

ة: مثال سكندر جامعة سمح(Alexandria University, 2006)وجدت عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن

املنظمة العليا املواقع إ بالوصول كفاء  . لألفراد

أك٧-٢ أو ن عمل   الفقرةذاتتوثيق

عمليات: مثال أو نظم ستخدم املنظمات أن الدراسات من مجموعة إناقشت بالوصول كفاء لألفراد سمح

املنظمة العليا   . (Alexandria University, 2006; Hanan, 2010; Snell, 2004)املواقع

ة٨-٢ الثانو املصادر   توثيق

انان: مثال يل،(وجد س أورد كفاء) ٢٠٠٤كما لألفراد سمح عمليات أو نظم ستخدم املنظمات أن

املواق إ املنظمةبالوصول العليا  . (Snell, 2004)ع

املراجع .٣ من قتباس   استخدام
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عن د يز ال بما املرجع من تنصيصھ تم ما كتابة د٤٠يتم يز ما حالة و ين، صغ ن قوس ن ب فقط لمة

عن نصاً التالية٤٠اقتباسھ طوات ل وفقاً كتابتھ يتم   : لمة

o مسافة إ بالنص الدخول م١٫٢٥يتم الفقرةسم ا مع تبدأ ال املسافة نفس و يمن، امش ال  .ن

o  السطور ن ب املسافة تقليل  . يتم

o البحث بھ املكتوب ط ا م و نوع بنفس الكتابة  . تتم

o بالنص جملة آخر اية نقطة عد صفحتھ برقم مدعوماً املرجع كتابة   . يتم

  
مية أ املراجع القتباستمثل الباحث بھ شد س الذي الدليل تمثل ا إ حيث العلمية؛ بحاث كتابة ة كب

ا يكت ال املعلومات عض لتأكيد أو املعلومات،   . عض

املراجع .١ لقائمة اكمة ا العامة   القواعد

التالية العامة بالقواعد الباحث م يل أن  :يجب

o  و العلمية، باألمانة الباحث يتح الأن العلمية والدراسات املقاالت ل املراجع لقائمة يضيف أن

فقط بحثھ ا استعان ال بحاث إضافة تتم أن مراعاة مع بحثھ، كتابھ ا واستعان ا إل رجع

ا غ  . دون

o متطابقة بصورة املراجع وقائمة البحث ن م ر يظ إليھ ند اس مصدر ل أن الباحث يتأكد أن ب . ي

قائمة مصدر ر يظ أن وال املراجع، قائمة ا تدو دون الرسالة ن م مراجع أي ر تظ أن ب ي فال

الرسالة ن م وتوثيقھ بھ ستعانة دون  .املراجع

o ايتھ البحث املستخدمة املراجع قائمة  . توضع

o مراج إ ا يف تص فيمكن لغات عدة بمراجع ستعانة العنوانحالة ر ظ و ية، أجن ومراجع ية عر ع

التا النحو ع املراجع بقائمة اص ا   :الفر

 ية العر باللغة  . املراجع

 ية نجل باللغة   .  املراجع

املراجع ذه من مجموعة ل ل عنوان تخصيص فيمكن ية، جن املراجع لغات عدد حالة ر. كذلك ظ و

بقائمة اص ا الفر التاالعنوان النحو ع   :املراجع

 ية العر باللغة  . املراجع

 ية نجل باللغة  . املراجع

 سية الفر باللغة  .املراجع

o جديدة صفحة املراجع قائمة  . تبدأ

o ية جن املراجع العائلة وأسم ية العر املراجع للباحث ول لالسم وفقا أبجدياً املراجع ب ترت  .يتم

o ترقيم يتم  . املراجعال

o نقاط استخدام يتم  . Bulletsال

o مرجع ل ل ي الثا السطر من بداية للداخل واحدة مسافة ترك   . يتم

للمراجع .٢ املختلفة   الصور

o الكتب . 

o اديمية واملجالت ات  . الدور



 ٢٥٦   

o عمال ومجالت ات  . الدور

o والبحثية الفنية ر  . التقار

o العلمية والبحوث  .الرسائل

o التقديمية واملؤتمراتالعروض  .الندوات

o البيانات وقواعد ة الثانو  .البيانات

للمرجع .٣ ساسية  البيانات

املراجع قائمة تضمينھ يتم أن ب ي مراجع من منقولة معلومات من ذكره يتم ما تتضمن. ل أن جب و

التالية العناصر مرجع ل ب اصة ا   : البيانات

o الباحث ن(اسم  ).الباحث

o شر ال   .سنة

o البحث  .عنوان

o شر ال ة  .ج

o شر ال  .إصدار

o الصفحات  . رقم

وظة قة: م طر استخدام  ).٦( APAيتم

للتوثيق .٤ العام  النموذج

التا للنموذج وفقا املرجع كتابة يتم عامة،   : بصفة

  

 

  

الكتب .٥   توثيق

واحد١-٥ ملؤلف واحد كتاب   توثيق

  

  

  

  

  

  

ي عر لكتاب   : مثال

عدس وحلول : املدرسة ).١٩٩٨(سيد ل ومشا الطبعة الفكر: عمان. ،   .دار

أجن لكتاب   : مثال

Freeman, F. (1962). Theory and practice of psychological testing. New York: Rinehart and Winston.   

  

  

  

 .الصفحات. بيانات النشر. املرجععنوان ). سنة النشر) (أو املؤلفني(اسم املؤلف 

  :كتاب باللغة العربية 
  . النشر دار :لنشرامكان . الطبعة ،اسم الكتاب .)سنة النشر( اسم العائلة ،االسم األول 
  : كتاب باللغة اإلنجليزية 
  Family Name, Initials (Year). Title of the book. City: Publisher.  
 



  
  

 
  

 ٢٥٧  

ن٢-٥ ملؤلف واحد كتاب   توثيق

  

  

  

  

  

  

 

 

ي عر لكتاب   : مثال

هللا حسب محمود و اللي ومضمونھ).٢٠٠٢(محمد الصفي و.التفاعل الشعاع: عمان. الطبعة  . دار

أجن لكتاب   : مثال

Beck, C. A. & Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths, and future prospects. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

لثالثة٣-٥ واحد كتاب ستةتوثيق وح ن   مؤلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ي  عر لكتاب   : مثال

خليل ن حس يم، إبرا أحمد هللا، حسب محمود ، اللي صية).٢٠٠٩(محمد ال قية سو ال الطبعةتصاالت ،

رة. و الكتب: القا   . عالم

أجن لكتاب   : مثال

Beck, C. A., Sales, B. D., John, R. C. (2001). Psychology and advertising campaigns. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

ن٤-٥ مؤلف ستة من ألك واحد كتاب   توثيق

   

   

   

  

  :كتاب باللغة العربية 
 ،اسم الكتاب .)سنة النشر( واسم العائلة ، اسم المؤلف الثانيوأسم العائلةاسم المؤلف األول  

  . النشر دار :النشرمكان . الطبعة
  : كتاب باللغة اإلنجليزية 
 First Author Family Name, Initials & Second Author Family Name, Initials 

(Year). Title of the book. City: Publisher.  

  :كتاب باللغة العربية
. الطبعة، اسم الكتاب .)سنة النشر( ، وهكذا حتى المؤلف السادسوأسم العائلةاسم المؤلف األول 
  . النشر دار :النشرمكان 

  : كتاب باللغة اإلنجليزية
First Author Family Name, Initials to Sixth Author (Year). Title of the book. 

City: Publisher.  
 

  :كتاب باللغة العربية
 دار :النشرمكان . الطبعة، اسم الكتاب .)سنة النشر( وآخرون ، وأسم العائلةاسم المؤلف األول 

  . النشر
 



 ٢٥٨   

  

 

 

  

ي عر لكتاب   : مثال

وآخرون يم، إبرا صية).٢٠٠٩(محمد ال قية سو ال وتصاالت الطبعة رة. ، الكتب: القا   . عالم

أ لكتاب   : جنمثال

Beck, C. A. , et. al. (2001). Psychology and advertising campaigns. Washington, DC: American 

Psychological Association. 

محرر٥-٥ كتاب      Editedتوثيق

   

   

  

  

  

  

  

ي عر لكتاب   : مثال

ن حس أحمد ، اللي قية).٢٠٠٩) (محررون (محمد سو ال الطبعة تصاالت رة. و، الكتب: القا   . عالم

أجن لكتاب   : مثال

Beck, C. A. (Eds.) (2001). Psychology and advertising campaigns. Washington, DC: American 

Psychological Association.  

محرر٦-٥ كتاب من فصل    Editedتوثيق

  

    

   

  

   

   

  

 

 

  

  

  

  :كتاب محرر باللغة العربية
، اسم الكتاب .)سنة النشر( )محررون(وهكذا لباقي المؤلفين  ، وأسم العائلةاسم المؤلف األول 
  . النشر دار :رالنشمكان . الطبعة

  : كتاب محرر باللغة اإلنجليزية
Authors Family Name, initials (Eds.) (Year). Title of the book. City: 
Publisher.  

  :كتاب باللغة العربية
، اسم العائلةاسم محرر الكتاب يليه . الفصلاسم  .)سنة النشر(وأسم العائلة اسم المؤلف األول 

  . النشر دار :النشرمكان ). قام صفحات الفصلأر( عنوان الكتاب
.  

  : كتاب باللغة اإلنجليزية
First Author Family Name, initials, et. al. (Year). Title of the book. City: 
Publisher.  

 

  : كتاب باللغة اإلنجليزية
Authors Family Name, initials (Year). Chapter title. In Editor’s family name, 
initials. Book title (Page numbers). City: Publisher.   

 
 



  
  

 
  

 ٢٥٩  

ي عر لكتاب   : مثال

صا ع). ٢٠٠٩(محمد قيةأ سو ال تصاالت هللا. اد رزق ن صية. حس ال قية سو ال صفحة( تصاالت من

رة). ١٣٦ح١١٢ الكتب: القا  . عالم

أجن لكتاب   : مثال

Beck, C. A. (2001). Dimensions of advertising psychology. In Sales, D.G. Psychology and advertising 

campaigns (P.P. 120 – 145). Washington, DC: American Psychological Association.  

واملجالت .٦ ات الدور   توثيق

اديمية١-٦ أ ة دور مقالة   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

ية عر ة لدور   : مثال

مطبوعة) أ( ا عل صول   ا

عواد تصاالت). ٢٠١٣(محمد سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة ردنيةأثر ة لو املجلة. ا

ة دار للعلوم ية   .٢٥ – ١٦ ،١،العر

ي) ب( و إليك موقع ع من ا عل صول   ا

عواد ردنية). ٢٠١٣(محمد ة لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة املجلة. أثر

ة دار للعلوم ية ص(. ٢٥ – ١،١٦ ،العر ا منتم ا عل   ).  http://www. Aradojournal.com  ول

ية أجن ة لدور   : مثال

مطبوعة) أ( ا عل صول   ا

Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Monitor on 

Psychology, 14 (4), 29 – 32.  

إليك) ب( موقع ع من ا عل صول يا   و

Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Monitor on 

Psychology, 14 (4). Retrieved from: http://owl.english.purdue.edu.  

  

  

  

  

  

  

  :مقالة باللغة العربية
، )اإلصدار(، العدد اسم الدورية. عنوان المقالة. )سنة النشر(ئلة وأسم العااسم المؤلف األول 

  ). http://www..........com  تم الحصول عليها من. (رقم الصفحات
  : مقالة باللغة اإلنجليزية

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of   
  



 ٢٦٠   

اديمية٢-٦ أ ة دور مقالة ص م   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

ية عر ة لدور   : مثال

مطبوعة) أ( ا عل صول   ا

عواد ردنية). ٢٠١٣(محمد ة لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة أثر

ص( ة). م دار للعلوم ية العر   .٢٥ – ١،١٦،املجلة

ي) ب( و إليك موقع ع من ا عل صول   ا

عواد املدركة). ٢٠١٣(محمد العالقات جودة ردنيةأثر ة لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع

ص( ة). م دار للعلوم ية العر من(. ٢٥ – ١،١٦،املجلة ا عل صول ا   ).  http://www. Aradojournal.com  تم

ية أجن ة لدور   : مثال

مطبوعة) أ( ا عل صول   ا

Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Abstract). 

Monitor on Psychology, 14 (4), 29 – 32.  

ي) ب( و إليك موقع ع من ا عل صول   ا

Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Abstract). 

Monitor on Psychology, 14 (4). Retrieved from: http://owl.english.purdue.edu.   

أعمال٣-٦ مجلة مقالة    Business Magazineتوثيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملخص مقالة باللغة العربية
، العدد اسم الدورية .)ملخص(عنوان المقالة . )سنة النشر(وأسم العائلة اسم المؤلف األول 

  ). http://www..........com  تم الحصول عليها من. (، رقم الصفحات)اإلصدار(
  : ملخص مقالة باللغة اإلنجليزية

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article 
(Abstract). Title of Periodical, volume number (Issue number), pages. 
(and Retrieved from http://www..........com).  

  

  :مقالة باللغة العربية
، العدد اسم الدورية. عنوان الدورية. )سنة النشر، شهر النشر(وأسم العائلة المؤلف األول اسم 

  ). http://www..........com  تم الحصول عليها من. (، رقم الصفحات)اإلصدار(
  : مقالة باللغة اإلنجليزية

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year, Month). Title of article. 
Title of Periodical, volume number (Issue number), pages. (and Retrieved 
from http://www..........com).  



  
  

 
  

 ٢٦١  

ية عر ملجلة   : مثال

عواد يناير٢٠١٣(محمد ردنية). ، تصاالت تصاالت. سوق سوق   .١٨ – ١٦،)٤( ١،مجلة

ية أجن ملجلة   : مثال

Lee, N. and Kim, G. (2013, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Business Today, 

14 (4), 29 – 32.  

دة٤-٦ جر مقالة    Newspaperتوثيق

  

  

  

  

  

  

  

  

ية عر دة ر   : مثال

عواد ردنية). يناير٢٠١٣،١٩(محمد ة لو ا تصاالت ردنية. سوق الوطن دة   .٣ ص ،جر

ية أجن دة ر   : مثال

Lee, N. and Kim, G. (2013, May 25). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Washington 

Post, p. 3A.  

ا٥-٦ ل ة دور مقالة    DOIتوثيق

سمى ونية إليك ات دور بالرمزDigital Object Identifierناك ا ل رمز و ،DOIحيث لينك، إضافة يتم عادة

ا مع ي و ليك الــــ. الرابط إضافة مع السابقة للقواعد وفقا املرجع كتابة يتم الة ا ايةDOIذه

  .املرجع

  :مثال

Paivio, A. (1975). Perceptual comparisons through the mind's eye. Memory & Cognition, 3(2), 635-647. 

doi:10.1037/0278-6133.24.2.225   

والندوات .٧ اللقاءات   توثيق

ندوة١-٧ لمة أو تقديمي عرض   Presentation or Speechتوثيق

ية العر باللغة لمة أو   :عرض

العائلة وأسم ول املؤلف التنظيم(اسم ر ش التنظيم، لمة. )سنة ال أو العرض الندوة(اسم. عنوان س ،)رئ

الندوة عقدت. عنوان الندوة(ندوة ان الدولة)م املدينة، ، .  

ية العر باللغة لمة أو لعرض   : مثال

عواد يناير٢٠١٣(محمد العالم). ، لالتصاالت ى الك ات الشر الزغ. اندماج الندوة(أشرف س ،)رئ

ردنية ة لو ا تصاالت ردن. سوق عمان، ردنية، تصاالت وزارة عقدت   .ندوة

  

  :مقالة باللغة العربية
 ،اسم الدورية. عنوان الدورية. )سنة النشر، شهر النشر، اليوم(وأسم العائلة اسم المؤلف األول 

  ). http://www..........com  تم الحصول عليها من. (رقم الصفحات
  : مقالة باللغة اإلنجليزية

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year, Month day). Title of 
article. Title of newspaper, page. 



 ٢٦٢   

ية نجل باللغة لمة أو   : عرض

ية نجل باللغة لمة أو لعرض   :مثال

Lee, N. (2012, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. In A. S. Jones (Chair), IS 

outsourcing success. Symposium conducted at the meeting of New Horizon Company, Jackson Hole, WY.  

علمي٢-٧ مؤتمر ورقة   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

  

 

ية العر باللغة مؤتمر لورقة   : مثال

عواد مايو٢٠١٣(محمد ة).، لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة أثر

ردن. ردنية عمان، لالتصاالت، ع السا املؤتمر مقدمة   . ورقة

ية نجل باللغة مؤتمر لورقة   :مثال

Lee, N. (2012, May). Effect of partnership quality on IS outsourcing success. Proceedings of the Seventh 

International Conference on IS outsourcing success. Miami, USA.  

والبحثية .٨ الفنية ر التقار   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

يةمثال العر باللغة ر   : لتقر

ة املصر تصاالت املصري ). ٢٠١٣(وزارة تصاالت رقم( سوق ر ية). ٢٥٦تقر العر مصر ة ور جم رة، وزارة: القا

ة املصر  . تصاالت

ية نجل باللغة ر لتقر   :مثال

National Institute of Economics (2012). Annual Report (Report No. 2650). Rome: National Institute of 

Economics.   

  

  :عرض أو كلمة باللغة العربية
ورقة مقدمة في مؤتمر . عنوان الورقة. )سنة التنظيم، شهر التنظيم(وأسم العائلة اسم المؤلف األول 

  . ، المدينة، الدولة)عنوان المؤتمر(
  : عرض أو كلمة باللغة اإلنجليزية

Contributor, A. A. (Year, Month). Title of paper. Proceedings of the Name of 
Conference, City, Country.   

 

  :تقرير باللغة العربية
  . الناشر: المدينة ...).تقرير رقم (عنوان التقرير . )السنة( اسم الجهة المقدمة للتقرير

  : تقرير باللغة اإلنجليزية
Author (Year). Title of report (Report No. xxx). Location: Publisher.   

 



  
  

 
  

 ٢٦٣  

العلمية .٩ الرسائل   توثيق

بيانات١-٩ قاعدة شورة امل العلمية الرسائل   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ية العر باللغة لرسالة   : مثال

عواد ة). ٢٠١٣(محمد لو ا تصاالت سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة أثر

ة دكتوراه(املصر امعات). رسالة ل ع باملجلس اصة ا الرسائل بيانات قاعدة من ا عل صول ا . ب. ك. (تم

٢٥٦ .(  

ية نجل باللغة لرسالة   :مثال

Lee, N (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success: Conceptual framework and 

empirical validation (Doctoral dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertation and Theses database. 

(UMI No. 1434728).  

شورة٢-٩ امل غ العلمية الرسائل   توثيق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ية العر باللغة لرسالة   : مثال

عواد تصا). ٢٠١٣(محمد سوق بالعمالء حتفاظ ع املدركة العالقات جودة ةأثر املصر ة لو ا  الت

شورة( م غ دكتوراه ية). رسالة العر مصر ة ور جم رة، القا حلوان،   . جامعة

  

  

  :رسالة باللغة العربية
اسم (ها من تم الحصول علي). نوع الرسالة( عنوان الرسالة. )السنة(وأسم العائلة  اسم الطالب

  ).رقم الرسالة في قاعدة البيانات). (قاعدة البيانات
 

  :غة العربيةرسالة بالل
اسم الجامعة ). نوع الرسالة غير منشورة( عنوان الرسالة. )السنة(وأسم العائلة  اسم الطالب

  . المانحة للرسالة، المكان
  : رسالة باللغة اإلنجليزية

Last name, F. N. (Year). Title of dissertation (Unpublished doctoral 
dissertation or master’s theses). Name of Institution, Location. 

 

  : رسالة باللغة اإلنجليزية
Student, A. A. (Year). Title of dissertation/thesis (Doctoral dissertation or master’s 

thesis). Retrieved from Name of database. (Accession or Order No.). 
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ية نجل باللغة لرسالة   :مثال

Lee, N (1999). Effect of partnership quality on IS outsourcing success (Unpublished doctoral dissertation). 

University of Texas, USA.  

املختلفة .١٠ املراجع املائل ط ا استخدام ص   م

املرجع ية  نوع جن املراجع املائل زء ية  ا العر املراجع الغامق ط   ا

الكتاب  كتاب الكتاب  عنوان   عنوان

محرر  املحرر   كتاب الكتاب املحرر   عنوان الكتاب   عنوان

اديمية أ ة دور ة  مقالة الدور ة  اسم الدور   اسم

أعمال مجلة املجلة  مقالة املجلة  اسم   اسم

دة جر دة  مقالة ر ا دة  اسم ر ا   اسم

بح أو ف ر ر  تقر التقر ر  عنوان التقر   عنوان

ندوة الندوة  عرض الندوة  عنوان   عنوان

مؤتمر الورقة  ورقة الورقة  عنوان   عنوان

شورة م الرسالة  رسالة الرسالة  عنوان   عنوان

شورةرس م غ الرسالة  الة الرسالة  عنوان   عنوان

 

املراجع .١١ قائمة املراجع ب ترت   قواعد

العامة١-١١  القاعدة

التا ائيا املراجع ترتب النحو   : ع

o ية العر املراجع الباحث  . اسم

o ية جن املراجع للباحث العائلة  . اسم

ب٢-١١   ول  املؤلف لذات املتعددة عمال ترت

o الواحد يتم املؤلف ذات املراجع ب من سنة حسب ترت شر  .لألحدث قدم ال

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :العربية باللغة للمراجع :مثال
  ). 1995(الليثي  السالم عبد
   ).....2002(الليثي  السالم عبد

                                                  .Beck, C. A. (2001) :اإلنجليزية باللغة مثال للمراجع
 Beck, C. A. (2007).  

 



  
  

 
  

 ٢٦٥  

o ك املش املرجع قبل للمؤلف الفردي املرجع  .يوضع

  

  

  

  

  

  

 

  

o لعنوان ول رف ا ب ترت حسب العام نفس صدرت وال املؤلف لنفس الفردية املراجع ترتب

ن. املقالة ب شابھ وجد كذاوإذا و الثالث ثم ي الثا رف ا إ ن العنوان و روف  .ا

 

  

  

  

  

  

  

  

  

o بجدي ب ت لل وفقاً ي الثا الباحث اسم وتختلف ول، الباحث اسم شابھ ت ال املراجع ترتب

رف  ل

o ي الثا الباحث لقب من ا. ول إ فينظر ي، الثا الباحث اسم شابھ ناك ان منوإذا ول رف

ب ترت من لنتمكن ن املؤلف أسماء ن ب يفرق حرف ع نحصل ح كذا و ي، الثا للمؤلف ول سم

أبجدياً  باً ترت   .املراجع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :العربية اللغةب مثال للمراجع
  ....).2015( أبو حطبفؤاد 
  . .....)٢٠١٦(صادق ، آمال أبو حطبفؤاد 

  

                                                .Beck, C. A. (2007) :اإلنجليزية باللغة مثال للمراجع
  Beck, C. A. and Kim, G. (2001). 

 

  :العربية باللغة للمراجع :مثال
   .......الخصائص الفردية ). أ/٢٠١٦(نادية حسن 
   ...............محددات ). ب/٢٠١٦( نادية حسن

                            …Baheti, J. R. (2001a). Control of :اإلنجليزية باللغة مثال للمراجع 
Baheti, J. R. (2001b). Roles of ….  

 

  :مثال للمراجع العربية  
   .....).٢٠١٧( يميوسف الظاهر، جالل إبراه
   .....).٢٠١٧( يوسف الظاهر، محمد حسن

  

           Gosling, J. R., Jerlad, K., & Belfar, S. F. (2000)اإلنجليزيةمثال للمراجع   
   Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996)  
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ن بنفس املتعددة املراجع٣-١١   :املؤلف

ا يتم شر لسنة وفقاً  ترتي قدم ال حدث من   .إ

  

  

  

  

  

  

 

  
فعال .١   استخدام

ول ١-١ للمج ية املب   فعال

الباحث تتم بتوقيع ت وت ، املقدمة فتكون لم املت صيغة أما الغائب بصيغة العلمية   .الكتابة

الفعل٢-١   : صيغة

لباحث عمل مناقشة عند أو ، املا محدد وقت وقع عمل عن للتعب املاضية فعال استخدام يتم

أو البحثآخر، نتائج تقديم   . عند

  :مثال

يحة ال غ شيقدم: الصيغة مماثلة) ٢٠٠٠(سا   . نتائج

يحة ال شقدم: الصيغة مماثلة) ٢٠٠٠(سا    .نتائج

الفعل٣-١ مع الفاعل ساق   : ا

العدد حيث من الفاعل مع الفعل سق ي أن مع(يجب ا أو املفرد ال)أي العبارات عض ناء باست وذلك ،

التالية لمات بال وكذلك: تبدأ ، إ باإلضافة ذلك، بما مع، جنب إ   .جنبا

  :مثال

يحة ال غ الردود: الصيغة سرعة وكذلك يحة، ال الردود املمارسةيزدادون سبة   . مع

يحة ال الردود: الصيغة سرعة وكذلك يحة ال الردود املمارسةتزدادسبة   .مع

ال الردود سبة تزداد املمارسةأو مع ا سرع وكذلك  .يحة

الضمائر٢   استخدام

بالضمائر سماء بدال اس من. يتم محلھ يحل الذي سم مع سق و ، إ بوضوح ش أن يجب ضم ل ف

العدد مع(حيث ا أو س) املفرد والذكر(وا   ).ن

  : مثال

يحة ال غ الطالب: الصيغة افأة م املالتمت بنجاحأكمل   .مة

يحة ال الطالب: الصيغة افأة م بنجاحالذيتمت مة امل   . أكمل

  

  

  :العربية باللغة للمراجع :مثال 
  .......)٢٠١٤( الظاهر ، يوسفالسالم عبدابراهيم 
  .......)٢٠١٦( الظاهر يوسف ،السالم عبدابراهيم 

                       Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (1996):اإلنجليزيةمثال للمراجع      
     Gosling, J. R., & Tevlin, D. F. (٢٠٠٠)  
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قيم٣ ال عالمات   :استخدام

النص قراءة أثناء يقف أن يجب وأين م للقارئ تو ف ملة، ل إيقاع قيم ال عالمات فأنواع. توفر

املختلفة قيم ال عالمة : مثل(عالمات منقوطة، الفاصلة قواسالفاصلة، الشرطة، ام، إ) ستف ش

القراء أثناء الوقفات من مختلفة وأطوال مختلفة،   . أنواع

قيم ال عالمات عد   : املسافات

التالية االت ا واحدة مسافة إدخال   : يجب

o املنقوطة والفواصل  الفواصل،

  : مثال

نظر  الدراسات؛ من النوع ذا ل مالئمة ئة ب املصري املجتمع عد الو الدول ثقافات عن ثقافتھ الختالف اً

السابقة الدراسات ا ف ْجَرْت  .أُ

o املراجع ن ب  الفصل

للمنظمات: مثال املستدامة التنافسية املزايا مصادر م أ أحد ة شر ال املوارد إدارة العبد،(تمثل ؛٢٠١١أحمد

فيصل،  ).٢٠١٥محمد

o صية ال سماء و حرف ن ب  الفصل

 John, A., M. (2010): ثالم

ناء ختصارات: ست عد مسافات تدرج  ).e.g(ال

السابقة: مثال الدراسات من العديد البحثية(e.g., John, 2010; Edward, 2012)ناقش القضية   . تلك

  : الفاصلة

التالية االت ا الفاصلة   : ستخدم

أ) ١( عناصر ثالثة من تكونت سلسة عناصر ن أكب   . و

  :مثال

يحة ال غ تلر: الصيغة و ونيوكومب ستا ا أجرا   ) ١٩٩١(دراسة

يحة ال تلر: الصيغة و ونيوكومب، ، ستا ا أجرا   )١٩٩١(دراسة

زء) ٢( ا ذا إزالة عند ملة ا مع وال ة النحو ية الب تتأثر ولن ملة، ا من ضروري غ جزء   .لكتابة

  : مثال

هللا  عبد محمد دراسة البحثية)٢٠٠٠(أشارت القضية تلك مية أل ، ا ا القرن بداية ت أجر ال ،.  

محدد) ٣(  خ تار السنة   . لكتابة

  :مثال

ل١٨     يح١٩٩٢أبر ال خ التار و ان ، . 

ن) ٤( القوس ن ب املرجعية ادات ش س السنة   .لكتابة

ك،: (مثال   ). ١٩٩٣ باتر

عناصر) ٥( ثالثة من أك من املكونة رقام ن ب   .للفصل

أك١،٠٠٠: مثال   . أو
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املنقوطة   : الفاصلة

التالية االت ا املنقوطة الفاصلة استخدام   : يجب

ما) ١( تقر لمات خالل من ما انضمام يتم وال ن مستقل بندين ن ب   . للفصل

  : مثال

املشاركون عحصل يحصلوا فلم الثانية الدراسة املشاركون أما م؛ مشارك نظ أجر ع و الدراسة

  .أجر

فواصل) ٢( ع تحتوي سلسلة عناصر ن ب   . للفصل

صفر: مثال أو زرق؛ صفر، حمر، و لوان ب   . ترت

ا) ٣( قبل ملا اً تفس تقدم ما أحد ن، جملت ن ب   .للفصل

  : مثال

ال الدول ثقافة عن ا ثقاف الختالف نظراً الدراسات؛ من النوع ذا ل مالئمة ة املصر املنظمات ئة ب عد و

السابقة الدراسات ا ف ْجَرْت   .أُ

  ): -(الشرطة

ملة ا مفا انقطاع إ لإلشارة ا استخدام   . يتم

  : مثال

ن املشارك و–ذين املجموعة من الثانيةواحد من منفصل–وواحد ل ش ما اختبار   . تم

  : القوسان

التالية االت ا ن القوس استخدام   : يتم

o  ًليا ي مستقلة عناصر  . لكتابة

إحصائية: مثال داللة ذات نماط رقم(انت ل الش  ). ٥أنظر

o النص ن م باملراجع اص ا التوثيق  .لكتابة

ودير: مثال وتم)١٩٩١(دوماس امال، وصفا وأونيل،(وصفھ   ). ١٩٩٢ونج

o النص ن م اختصارات  . United States (U.S): مثال. لكتابة

o ملة ا عناصر ب ترت ستخدم ال روف ا  . لكتابة

الوظيفي: مثال الرضا بقياس اصة ا عاد الرؤساء) أ(وشملت عن الزمالء) ب(الرضا عن الرضا) ج(الرضا

ب العملعن  . ئة

o اضية الر ات التعب  ) ٢ –ز) / (١ –ك: (مثال. لكتابة

o حصائية القيم إحصائية: مثال. لكتابة داللة ذو ول الفرض  ) p= .031(ان

o ة ر ا درجات  t (75) = 2.19: مثال. لكتابة

o الصفحة أسفل معادالت إ ش أرقام  y=f(X)) ١: (مثال. لكتابة

قيم   : ال

ص يتت فيما رقام بكتابة اصة ا   :  القواعد

o رقم من قل عداد عن التعب من١٠يتم عداد أما روف، ا التعب١٠باستخدام فيتم فأك

باألرقام ا  . ع

العينة: مثال أعوام خمسة من قل طفال سبة   %. ٢٥بلغت
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o ا االت ا من ل عن رقمية صورة التعب  :لتاليةيتم

 الرسالة داخل والرسومات ال ش أرقام أو الرسالة، ص م املدرجة  .رقام

 مباشرة القياس وحدة سبق ال  .سم٢٥: مثال. رقام

 ة املئو سب وال الكسور أو اضية، الر أو حصائية ت الد تمثل ال  . رقام

  و عمار، و خ، والتوار الوقت، تمثل ال املاليةرقام من واملبالغ والنقاط،   . الدرجات،

  

  
ية العر   :املراجع

شل املاجست). ١٩٦٨(أحمد رسائل وإعداد بحاث لكتابة ية من دراسة رسالة، أو بحثاً تكتب كيف

ة.والدكتوراه املصر ضة ال مكتبة السادسة،   .الطبعة

ي  ص عمارة، أسامة الصواف، محمد نجم، الباحث). ١٩٨٨(محمدأحمد اض. دليل خ: الر املر   .دار

ودة وا للمواصفات العامة يئة لتقديم). ٢٠٠٦(ال إرشادية املاجست) مخطط(خطوط لدرج يل لل خطة

رة. والدكتوراه رة: القا القا   . جامعة

النجا سمية الدوة، املراج). ٢٠١٦(أمل ب وتبو كتابة عمل لورشة العليمة سعود. APA6عاملادة امللك   . جامعة

الروس أبو ا؟). ٢٠٠٠(أيمن نا بحثا تكتب امعية٢٥كيف ا والرسائل البحوث إلعداد ع.خطوة الطال دار

والتصدير ع والتوز شر   .لل

ف الشر هللا العلمي). ١٩٩٦( عبد البحث العلمية: منا والرسائل بحاث كتابة الطالب الشعاع. دليل مكتبة

شرللط وال   باعة

شعيب نظام). ٢٠١٥(ع وفق والتوثيق العلمية الكتابة السادس،APAدليل بية: املنوفية. صدار ال . لية

املنوفية   . جامعة

مسلم املاجست). ١٩٩٧(ع رسالة إعداد الطالب ة.دليل ية: سكندر العر اديمية املتقدمة، دارة د مع

والتكنولوج البحري للعلوم والنقل   . يا

الرحمن عبد النفس). ٢٠٠٠(لوري علم جمعية لدليل وفقا ة بو ال والدراسات البحوث التوثيق الباحث دليل

كية من. (APAمر ا عل صول ا   ).www.moalem.netتم

وزمالؤه طھ، أبو ة سليم ح العنوان إقرار من: املاجست رسالة إعداد مراحل دليل). ٢٠٠٥(محمد  ال

ائية وال الطبعة القدس: القدس. ،   . جامعة

  

اب امعية.)٢٠٠٠(محمد ا الرسائل لكتابة العلمية رة. سس ع: القا والتوز شر لل الفجر   . دار

ية نجل   :املراجع

American Psychological Association (2010). Publication Manual of the 
American Psychological Association. Washington, DC: American 
Psychological Association.    
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