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 : العام الجامعى)1( 
 

من كل عام وتكون مدة الدراس��ة ثالثین  طبقا ألجندة الجامعةیبدأ العام الجامعى للدراس��ات العلیا 

أسبوعاً (دراسة وامتحان) على فصلین دراسیین یتخللھما أجازة منتصف العام ومدتھا أسبوعان 

وبالنس���بة لطالب الدبلومات المكثفة تكون مدة  على للجامعاتمجلس األالفي الفترة التي یحددھا 

أس��ابیع وھو  9ویجوز فتح فص��ل دراس��ي ثالث (ص��یفي) ومدتھ . الدراس��ة خمس��ة عش��ر اس��بوعا

 اختیاري للطالب عند التخرج أو في حالة الرسوب واألعذار المقبولة.

 : مواعید القبول )2( 
 

 مواعید التقدم واعالن نتائج القبول وبدایة الدراسة للبرامج المكثفة. مجلس الكلیةیقرر .أ

بالنسبة للطالب الوافدین یتم قبول الطلبات بالكلیة في فترتین, األولى في شھر یولیو والثانیة  .ب

 في شھر سبتمبر تمھیداً إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للتسجیل .

 متطلبات اإلقامة  :)3( 
 

ر ص���تقدیم ما یثبت حص���ولھم على الحد األدنى لإلقامة داخل جمھوریة م على الطالب الوافدین

 العربیة وھو سنتان دراسیتان

 : شروط القید )4( 
 

أن یكون حاصالً على درجة البكالوریوس من إحدى الكلیات العملیھ بالجامعات المصریة  .أ

 أو ما یعادلھا وذلك في التخصصات التي یحددھا مجلس القسم المختص. 

 .ل جمیع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلیاإستكما .ب

 .المنح الدراسیة بالكلیة طالبویستثنى من الرسوم  سداد الرسوم الدراسیة .ت

  موافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة. .ث

 .ان وجدموافقة جھھ العمل على دراسة الطالب في الدرجة المتقدم لھا  .ج

 : إیقاف القید )5( 
 

بناًء على إقتراح مجلس القس�م المختص , ولجنة الدراس�ات العلیا بالكلیة أن یجوز لمجلس الكلیة 

سات العلیا  لمد شرط أن  24ال تزید في مجموعھا عن  هیوقف قید الطالب المقید بالدرا شھراً وب

 قواعد عامة

 -دبلوم  -
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یقاف القید عن س����نوات مقبلة ولیس عن س����نوات س����ابقة وأن یكون إیقاف القید في المدة ایكون 

 فترات مد القید وذلك في الحاالت اآلتیة :األساسیة ولیس في 

التجنید : یتقدم الطالب بطلب إلیقاف قیده طوال مدة تجنیده خالل ثالثة االش�����ھر األولى من  .أ

 تاریخ تجنیده مع تقدیم المستندات الدالة على ذلك .

الس��فر للخارج في مھمة رس��میة أو أجازة : یتقدم الطالب بطلب قبل س��فره أو خالل الش��ھر  .ب

ل من س���فره مدعماً بالمس���تندات ویقدم الطالب لدى عودتھ المس���تندات الدالة على قیامھ األو

  .بالمھمة أو األجازة

مدعماً بش���ھادة مرض���یة مدة ال تقل عن ش���ھر  المرض : یتقدم الطالب بطلب عند مرض���ھ  .ت

 معتمدة من اإلدارة الطبیة بالجامعة ومحدداً فیھا مرضھ.

بة أن تتقدم بطلب وقف القید للوض����ع أو لرعایة الطفل الوض����ع ورعایة الطفل : على الطال .ث

 مدعماً بشھادة میالده .

 حاالت أخرى یقبلھا مجلس الكلیة بعد اخذ رأى لجنة الدراسات العلیا والبحوث. .ج

  ): إلغاء القید6( 
 

 یلغى قید طالب الدبلوم في الحاالت التالیة:  •

إذا لم یحص������ل على الدبلوم في مدة ثالث س������نوات من تاریخ قیده غیر ش������املة األعذار  .أ

 المقبولة 

 إذا لم یقم بسداد المصروفات الدراسیة المقررة علیة طبقا للقواعد المنظمة لذلك   .ب

 .نسحاب إذا تقدم الطالب بطلب لإل .ت

 ربأكث الطالب تقدم یجوز وال مرة من أكثر الدراسیة المقررات من أي في الطالب رسوب .ث

) رأخی( ثالث عذر قبول خاصة لظروف ویجوز قیده فترة طیلة الواحد للمقرر عذرین من

 في وذلك معةبالجا العلیا الدراسات ولجنة والكلیة القسم مجلس موافقة بعد استثنائیة بصفة

 .أقصى بحد مادتین في الطالب رسوب حالة

لمجلس الكلیة بناًء على راى لجنة الدراس������ات یجوز و إذا تقدم الطالب بطلب إلغاء القید  .ج

 .اء قیدالعلیا والبحوث ومجلس القسم المختص أن یوافق على إلغ

 ): إعادة القید 7( 
 

یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم الي من األسباب إذا تم إلغاء قید الطالب  .أ

عد بفى المواعید المحده للقید المختص وموافقة لجنة الدراس������ات العلیا والبحوث إعادة قیده 
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ویراعى أن تطبق علی��ھ القواع��د التي تطبق على على األق��ل مرور ع��ام على إلغ��اء القی��د 

 لقید في المواعید المحددة لذلك. الطالب المستجد . وعلى الطالب أن یتقدم بطلب إعادة ا

 : الرسوم الدراسیة )8( 
 

طالب بتس���دید الرس���وم الدراس���یة المقررة علیھ خالل ش���ھر الیقوم بالنس���بة للطلبة المقیدین  .أ

 أكتوبر من كل عام 

یلغى قید الطالب تلقائیا في حالة عدم س���داده الرس���وم الدراس���یة المقررة خالل ش���ھرین من  .ب

 بدایة العام الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره . 

  التسترد الرسوم الدراسیة بعد موافقة مجلس الكلیة على القید أو التسجیل . .ت

 ): مدة الدراسة9( 
 

لعلیا عام أكادیمي یتفرغ خاللھا الطالب مدة الدراس������ة لنیل أي من دبلومات الدراس������ات ا .أ

ت الدراستھ النظریة والعملیة والتدریبیة وعدد الساعات المعتمدة المخصصة الى من دبلوم

 . معتمدةوعشرین ساعة  ثمانالیقل عن الدراسات العلیا 

یجوز للقسم العلمي بعد موافقة مجلس الكلیة عمل دبلومات مكثفة لمدة خمسة عشر أسبوعا  .ب

 .تفرغ الطالب أربعة أیام إسبوعیا على األقل طوال مدة الدراسة بشرط

 ): مجاالت الدراسة 10( 
 

تمنح ج��امع��ة بنى س������ویف بن��اًء على اقتراح مجلس الكلی��ة دبلوم ال��دراس�������ات العلی��ا في أح��د 

التخص��ص��ات المتاحة بالكلیة وتمنح الش��ھادة موض��حا فیھا اس��م الدبلوم . ویمكن طلب اس��تحداث 

ة بناء على اقتراحات مجالس األقس������ام وموافقة لجنة الدراس������ات العلیا والبحوث دبلومات جدید

ومجلس الكلیة ویجوز تنظیم دبلومات جدیدة مش�����تركة مع ھیئة خارج الجامعة للحص�����ول على 

دبلوم في مجال متخص�����ص ویقوم المجلس المختص بوض�����ع القواعد المنظمة لھذا الدبلوم ویتم 

ی��ا ثم مجلس الكلی��ة للموافق��ة ثم العرض على المج��الس العرض على لجن��ة ال��دراس��������ات العل

 المتخصصة . 

 المواظبة  :)11( 
 

 %75یحرم الطالب من التقدم إلمتحان إي مقرر دراس�����ي لم یحقق نس�����بة حض�����ور فیھ قدرھا 

ویكون ذلك بناًء على تقریر من أس����تاذ المادة مع إحاطة مجلس القس����م المختص وبموافقة لجنة 
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والبحوث ومجلس الكلیة  وفي  ھذه الحالة یعتبر الطالب راس��باً في ھذا المقرر الدراس��ات العلیا 

  وتحسب علیھ فرصة من فرص دخول االمتحان مع إخطار الطالب بذلك.

 ): المقررات الدراسیة 12( 
 

تدرس المقررات على مدار العام الدراس������ي ویتقدم الطالب لالمتحان في نھایة كل فص������ل  .أ

 ي درسھا  دراسي في المقررات الت

یجوز لمجلس القس������م المختص أن یكلف الط���ال���ب ب���دراس���������ة بعض مقررات مرحل���ة   .ب

 البكالوریوس على ان ال تحتسب ضمن الساعات المعتمدة للدبلوم طبقا للمادة.

یجوز للقس����م العلمي بعد أخذ رأي لجنة الدراس����ات العلیا وموافقة مجلس الكلیة إض����افة أو  .ت

حذف أي من المقررات اإلختیاریة طبقا لما یتماش������ى مع أحدث المس������تجدات في مجاالت 

 .تخصص البرنامج المقدم 

 ): معادلة المقررات 13( 
 

موافقة لجنة الدراس������ات العلیا یجوز لمجلس الكلیة بناًء على اقتراح مجلس القس������م المختص و

والبحوث احتس��اب مقررات على مس��توى الدراس��ات العلیا س��بق للطالب دراس��تھا بالكلیة أو في 

أي معھد علمي معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات خالل خمس الس�����نوات الس�����ابقة على 

 قیده بالدبلوم . 

 الساعات المعتمدة :)14( 
 

ان او ثالث ـ��ة و ساعتـ��ساعة نظری 1مدة بعدد ـ��( وتعرف الساعة المعت الساعـ��ـ��ات المعتمـ��ـ��ـ��دة

 .ة )ـات عملیـساع
   یخصص لكل ساعة خمسون درجة.على أن كل ساعة نظریة لھا ساعة إمتحانیة 

  توزیع الدرجات لكل مقرر: )15( 
 

 للمقررات التى تحتوى على محتوى عملى: .أ

 یتــم تقییـــم المقـــرارت التــى تــم دراستھــا كال حسـب محتـــواه مـن خالل:

 )% 60إختبــار تحریـــري ویمثــل ( •

) وسیتم طبقا لمعاییر % 10أو مھـام  أوأنشطـــة بحثیــة ویمثــل ( ھىإختبـــار شفــ •

محددة تعتمد على السمات الشخصیة والحرفیة المھنیة المكتسبة وقیاس استیعاب 

  إلخ.المعلومات والقدرة على تطبیقھا، 
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 ). % 30إختبـــارعملــي ویمثــل ( •

 للمقررات التى ال تحتوى على محتوى عملى: .ب

 تقییـــم المقـــرارت التــى تــم دراستھــا كال حسـب محتـــواه مـن خالل:یتــم 

 )% 80إختبــار تحریـــري ویمثــل ( •

) وسیتم طبقا لمعاییر % 20أو مھـام  أوأنشطـــة بحثیــة ویمثــل ( ھىإختبـــار شفــ •

 محددة تعتمد على السمات الشخصیة والحرفیة المھنیة المكتسبة وقیاس استیعاب

 مات والقدرة على تطبیقھا، إلخ.المعلو

 اإلرشاد األكادیمي  :)16( 
 

لطالب الدراس������ات العلیا لمتابعتھ خالل دراس������تھم  علمىیحدد مجلس القس������م والكلیة مرش������د 

          للدبلومات بالكلیة .

 : مواعید االمتحانات )17(
 

یعقد امتحان الفص��ل الدراس��ي األول للمقررات الدراس��یة خالل ش��ھر ینایر والفص��ل الدراس��ي 

شھر یونیھ  سى الثاني خالل  و األول أویجوز فتح مقررات فى غیر موعدھا خالل الفصل الدرا

 قرار مجلس الكلیة تیسیرا للطالب. الثانى أو خالل الفصل الدراسى الصیفى بناءا على

 : تقدیر درجات النجاح والرسوب  )18( 
 

یحدد التقدیر العام في المقررات الدراس��یة بالدراس��ات العلیا وكذلك في التقدیر العام للطالب  .أ

 التقدیرات اآلتیة :  بأحد

percentage Grade points Grade General 
Evaluation 

90% and more 4 A 
Excellent 

85% to less than 90% 3.7 A- 
82.5% to less than 85 3.3 B+ 

Very Good 77.5% to less than 82.5% 3 B 
75% to less than 77.5% 2.7 B- 
72.5% to less than 75% 2.3 C+ 

Good 67.5% to less than 72.5% 2 C 
65% to less than 67.5% 1.7 C- 
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62.5% to less than 65% 1.3 D+ 
Pass 

60% to less than 62.5% 1.00 D 
Less than 60% 0.00 F Fail 
Withdrawn - W Withdrawn 

 

 

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺

=  
Sum of (grade points multiplied by number of credit hours)

 Total number of credit hours  
  

 

فى نھایة الفصل الدراسى الذى تم فیھ اجتیازه لجمیع یمنح الطالب شھادة بتقدیرات المواد ، 

باللغة العربیة أو اللغة االنجلیزیة وبناء على طلبھ یذكر فیھا المقررات التى قام بالتسجیل بھا، 

 اسم المادة والتقدیر والنسبة المئویة وكذلك الساعات المعتمدة . 

 االمتحان : إعادة )19( 
 

یمنح الطالب فرص������ة واحدة فقط إلعادة االمتحان في المقررات التي یرس������ب فیھا، وفى حالة 

) ومن یرس����ب في أي فص����ل دراس����ي  %64نجاحھ یكون الحد األقص����ى لتقدیره حتى مقبول (

 یؤدى االمتحان في ذات الفصل من العام التالي أو حسب مایقرره مجلس الكلیھ . 

 عدم دخول االمتحان : االعتذار عن )20( 
 

لب عن دخول االمتحان یة قبول اعتذار الطا حد كلمرتین  فى مقرر أو أكثر یجوز لمجلس الكل

ذا تقدم بطلبھ قبل بدء االمتحان مدعًما بمبرر یقبلھ مجلس إخالل دراس��تھ  أقص��ى للمقرر الواحد

مجلس الكلیة الكلیة بعد اخذ راى لجنة الدراس�������ات العلیا والبحوث والقس������م المختص ویحدد 

 راء االمتحان للطالب المعتذرین.مواعید اج
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