
  

 جامعة بني سویف
 كلیة الدراسات العلیا للعلوم المتقدمة

 

 

  

 : مواعید القبول )1( 
 

 لمجلس الكلیة ان یقرر مواعید التقدم واعالن نتائج القبول وبدایة الدراسة. .أ

ھر یولیو والثانیة األولى في شبالنسبة للطالب الوافدین یتم قبول الطلبات بالكلیة في فترتین,  .ب

 في شھر سبتمبر تمھیداً إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للتسجیل .

 متطلبات اإلقامة  :)2( 
 

على الطالب الوافدین تقدیم ما یثبت حصولھم على الحد األدنى لإلقامة داخل جمھوریة مصر 

 العربیة وھو سنتان دراسیتان .

 : شروط القید )3( 
 

 ب لدرجة الدكتوراة االتى :یشترط لقید الطال

بالجامعات المصریة   ةأن یكون حاصال على درجة الماجستیر من أحد الكلیات العملی   .أ

 س االعلى للجامعات.لمن المج ھخر معترف بآاو أى درجة معادلة لھا من أى معھد 

ة ذبعد موافقة أحد األساتذة أو األسات هأن یتقدم بطلب الى ادارة الدراسات العلیا لقید  .ب

المساعدین على االشراف ویعرض الطلب على مجلس القسم المختص العتماد االشراف 

 وتحدید مجال وخطة البحث

یحدد مجلس القسم المقررات النظریة التى یجب على الطالب دراستھا اذا كان حاصال  .ت

على  –على الماجستیر فى غیر التخصص ثم یعرض األمر بعد استیفاء جمیع المستندات 

 الدراسات العلیا والبحوث ثم مجلس الكلیة.لجنة 

 إستكمال جمیع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلیا . .ث

    طالبسداد الرسوم الدراسیة ویستثنى من الرسوم المعیدین والمدرسین المساعدین و .ج

 .المنح الدراسیة بالكلیة 

 موافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة  .ح

 .ان وجداسة الطالب في الدرجة المتقدم لھا موافقة جھھ العمل على در .خ

 قواعد عامة

 -دكتوراه  -
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لمجلس القسم المختص أن یضیف شروطاً أخرى یراھا ضروریة للقبول للطالب  حقی .د

عدد الطالب  أن یحددوبعد أخذ موافقة لجنة الدراسات العلیا ومجلس الكلیة الجدد 

  المقبولین حسب اإلمكانات المتاحة بالقسم  والكلیة .

 ): فروع الدراسة4( 
 

تمنح جامعة بنى سویف بناًء على اقتراح مجلس الكلیھ  درجة دكتوراة الفلسفة فى العلوم من 

ویوضح فى الشھادة اسم القسم العلمى (والتخصص)  بالكلیةخالل الدراسة باالقسام العلمیة 

  وعنوان الرسالة.

 ): مدة الدراسة5( 
 

وافقة م تاریختان من التسجیل (الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراة ھو سنتان میالدی .أ

 الجامعة)

سنوات میالدیة من تاریخ التسجیل  خمسالحد األقصى للحصول على درجة الدكتوراة ھو .ب

مع مراعاة حاالت وقف القید ویجوز مد القید بحد أقصى سنتین میالدیتین بناًء على طلب 

 المشرفین وموافقة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة.

 : الرسوم الدراسیة )6( 
 

 .د الرسوم المقررة علیھ طالب بتسدیالیقوم بالنسبة للطلبة المقیدین  .أ

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

 دون الحاجة إلى إنذاره . 

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

 : إیقاف القید )7( 
 

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

سات العلیا  لمدد ال تزید في مجموعھا عن  شھراً وبشرط أن  24یوقف قید الطالب المقید بالدرا

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

 األساسیة ولیس في فترات مد القید وذلك في الحاالت اآلتیة :

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

 تاریخ تجنیده مع تقدیم المستندات الدالة على ذلك .
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 و خالل الش��ھرالس��فر للخارج في مھمة رس��میة أو أجازة : یتقدم الطالب بطلب قبل س��فره أ .ب

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

  .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.

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

 مدعماً بشھادة میالده .

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

  ): إلغاء القید8( 
 

 یقوم مجلس الكلیة بالغاء قید الطالب لدرجة الدكتورة فى الحاالت االتیة:

انقطاعة او عدم جدیتة فى البحث وذلك بناء على تقریر من المش������رفین وموافقة مجلس  .أ
 القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث

 اذا رفضت لجنة الحكم الرسالة.  .ب

 .سابقا اذا لم یمنح الدرجة خالل المدة المنصوص  .ت

 على ذلك.تقدم الطالب بطلب اللغاء قیدة لدرجة الدكتوراة وموافقة المشرفین  .ث

إذا تقدمت لجنة االشراف بطلب إلغاء القید بمبررات یقبلھا مجلس القسم ولجنة الدراسات  .ج
 .العلیا ویقرھا مجلس الكلیة

 اذا لم یسدد الرسوم الدراسیة المقررة علیة سنویا فى المواعید. .ح

 : إعادة القید )9( 
 

یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح  الي من األس�����باب الس�����ابقة، إذا تم إلغاء قید الطالب  .أ

فى المواعید مجلس القس������م المختص وموافقة لجنة الدراس������ات العلیا والبحوث إعادة قیده 

لتي ا ویراعى أن تطبق علیھ القواعدعلى األقل بعد مرور عام على إلغاء القید المحده للقید 

دة لقید في المواعید المحد. وعلى الطالب أن یتقدم بطلب إعادة اتطبق على الطالب المس��تجد

 . لدرجھ الدكتوراه شروط العامة للقیدلل طبقاو لذلك 

یجوز إعادة القید مباش������رة إذا وافق مجلس القس������م ومجلس الكلیة للمعیدین والمدرس������ین  .ب

  .الدكتوراه على درجةالمساعدین المقیدین بمرور مدة زمنیة محددة للحصول 
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 اإلشراف على الرسائل العلمیة  :)10( 
 

 . االكادیميفى أى وقت من العام  الدكتوراهیسمح بالتسجیل لرسالة  •

 .الدكتوراه على رسالة أربعة مشرفین كحد أقصى تحدید عدد •

یعین مجلس الكلیة بناًء على إقتراح مجلس القس����م المختص وموافقة لجنة الدراس����ات العلیا  •

ة علجاماألس���اتذة المس���اعدین باوالبحوث مش���رفاً رئیس���یاً على الطالب من بین األس���اتذة أو 

أحد المدرس���ین في اإلش���راف ویجوز موافقة مجلس الكلیة أن یش���ارك في تراك ویجوز إش���

اإلش��راف من في مس��تواھم من المتخص��ص��ین من خارج الكلیة وفي جمیع الحاالت ال یزید 

 عدد المشرفین عن أربعة .

اء لجنة األش���راف من یجوز ان یكون األش���راف على طالب الدكتوراة مش���تركا بین اعض���  •

جامعة بنى س��ویف ومش��رفا اخر من احدى الجامعات أو المعاھد األجنبیة  المعترف بھا من 

یمكن إض���افة المش���رف األجنبي إلى لجنة اإلش���راف في حالة و  للجامعات المجلس األعلى

 فتح قناة علمیة باإلضافة إلى المشرفین المذكورین سابقاً .

عش���رین خمس���ة وأال یزید عدد التس���جیالت التي یش���رف علیھا عض���و ھیئة التدریس عن  •

 طبقا لقرار مجلس الجامعة. أو تسجیالً 

أال یزید عدد المش����رفین الذین یمكن االس����تعانة بھم من خارج الجامعة عن المش����رفین من  •

 الجامعة .

ن زوجھ او أحد عدم جواز إش����راف عض����و ھیئة التدریس على الرس����ائل العلمیة المقدمة م •

أقاربھ حتى الدرجة الرابعھ نس�����باً مع تطبیق ذلك على لجنة  للتحكیم وعدم جواز اش�����تراك 

عض������و ھیئة تدریس وزوجة وأحد أقاربھ حتى الدرجة الرابعة نس������با او مص�������اھرة في 

 اإلشراف على الرسالة .

 االحتفاظ باسم المشرف المتوفى إذا قضى نصف المدة في اإلشراف قبل الوفاة . •

 یستحق المشرف المتوفى جزء من مكافأة اإلشراف بما یتناسب مع ھذه المدة . •

أال تشكل لجان الحكم على الرسائل العلمیة للطالب الذین یضاف إلیھم مشرف جدید إال بعد  •

مرور س����تة أش����ھر على األقل من إض����افة المش����رف مع مراعاة أن تكون مدة القید الباقیة 

 للطالب تسمح بذلك .
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 الحلقات الدراسیة : )11( 
 

طالب الدكتوراه بعمل حلقة دراس���یة (س���یمینار) قبل التس���جیل وكذلك قبل التقدم بالرس���الة یقوم 

 . األكثربشھر واحد على 

 ): خطة الدراسة للدكتوراة12( 
 

یحدد المش��رف الرئیس��ى للطالب موض��وع البحث ویعتمد من مجلس القس��م المختص ووكیل  .أ

الكلیة لدراسات العلیا والبحوث ویقدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحیث تمثل اضافة جدیدة 

 سابقا.فى فرع التخصص وذلك مع مراعاة المدد الزمنیة المنصوص علیھا 

یجوز لمجلس القس���م بناء على طلب من المش���رف الرئیس���ى ان یوافق على تعدیل مجال البحث 

لمرة واحدة فقط خالل دراسة الدكتوراة ویجوز ان یتم ذلك مع او بدون تغییر المشرفین ویعتمد 

التعدیل من لجنة الدراس�������ات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة وال یترتب على ذلك التعدیل ذلك 

 .سابقاالمدد الزمنیة المنصوص االخالل ب

 : الرسالة العلمیة )13( 
 

بعد انتھاء الطالب من إعداد الرس��الة وتوقیعھا من المش��رف الرئیس��ي یقوم بتس��لیم نس��ختین  •

من الرس��الة إلى رئیس مجلس القس��م المختص لتحدید موعد محاض��رة عامة عن موض��وع 

 الرسالة طبقاً للقواعد المنظمة لذلك . 

الرئیس�ي إلى مجلس القس�م المختص بطلب تش�كیل لجنة الحكم على الرس�الة  یتقدم المش�رف •

 تمھیداً للعرض على مجلس الكلیة مدعماً باألتي :

تقریر عن ص���الحیة الرس���الة للعرض على المحكمین موض���حاً بھ عنوان الرس���الة باللغتین  •

 .یة وموقع علیھ من جمیع المشرفین العربیة واإلنجلیز

لجنة الحكم وعمل التعدیالت الالزمة یقدم الطالب أس����طوانة مدمجة  بعد قبول الرس����الة من •

للرس�����الة (اقراص مدمجة وملیزرة) وأربع نس�����خ معتمدة من رئیس مجلس القس�����م وخمس 

سي  ملخصات باللغة العربیة وخمس ملخصات باللغة اإلنجلیزیة معتمدة من المشرف الرئی

 .یا بالكلیةإدارة الدراسات العل ورئیس مجلس القسم المختص إلى

ال یجوز التقدم برس��الة الدكتوراه إال بعد عامین من تاریخ موافقة الكلیةعلى التس��جیل وذلك  •

 .لدراسات العلیا والبحوث بالجامعةبعد اخذ رأى مجلس ا
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 ): لجنة الحكم على الرسالة 14( 
 

على اقتراح مجلس القس���م المختص وبموافقة مجلس الدراس���ات العلیا  ءاً یش���كل مجلس الكلیة بنا

 والبحوث لجنة للحكم على الرسالة من ثالث أعضاء ویكون اختیار ھذه اللجنة كاآلتي: 

تشكل اللجنة من المشرف الرئیسي أو المشرفین بصوت واحد باإلضافة إلى عضوین من  .أ

 جنبیة .  األساتذة أو األساتذة المساعدین بالجامعات األ

س���تة أش���ھر من تاریخ موافقة نائب رئیس الجامعة للدراس���ات العلیا  تھتكون مدة ص���الحی .ب

 .  أخرىوالبحوث ویمكن تجدید تشكیل لجنة الحكم مرة 

یقوم كل عض��و من أعض��اء لجنة الحكم بإعداد تقریًرا فردیاً عن الرس��الة خالل ش��ھر من  .ت

لس القسم المختص ثم لجنة الدراسات تسلم الرسالة وتعرض ھذه التقاریر جمیعا على مج

 العلیا والبحوث فمجلس الكلیة تمھیدا لعرضھا على مجلس الجامعة . 

 للمحكم أن یوصى في تقریره بإحدى التوصیات التالیة:  .ث

 قبول الرسالة كما ھي.  .1

 قبول الرسالة بعد إجراء بعض التصویبات.  .2

و أ وبحد أقص��ى ثالث ش��ھور تأجیل المنح إلجراء التص��ویبات او التعدیالت الجوھریة .3

 .  طبقا لقرار مجلس الكلیة

إعادة عرض الرس���الة على المحكم بعد إجراء التص���ویبات او التعدیالت الجوھریة في  .4

 خالل فترة محددة . 

 رفض الرسالة .  .5

یتم إعادة الرس����الة إلى الطالب الس����تكمال ما تراه اللجنة من نقص ویعطى الطالب فرص����ة  .ج

لعمل المطلوب مع مراعاة فترة ص����الحیة تش����كیل اللجنة ومدة التس����جیل للدرجة ویتم ذلك 

 تحت إشراف المشرفین واعتماد رئیس القسم . 

  ضوابط استئذان المحكمین األجانب لرسائل الماجستیر والدكتوراه:  .ح

یتم تش��كیل لجنة المحكمین للرس��الة المقدمة من قبل مجلس القس��م بعد اس��تئذان أعض��اء  .1

  .اللجنة

 یتم اختیار المحكم طبقا للقواعد التي اقرھا مجلس الكلیة وھى .  .2

 أن تكون الدرجة العلمیة للمحكم ھي درجة أستاذ مساعد على األقل.  )أ

 إال یكون محكما ألكثر من رسالة في نفس الوقت من الكلیة  )ب
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 االیزید عدد الرسائل التي یقوم بتحكیمھا عن ثالثھ رسائل في العام الجامعي .  )ت

 أن یكون تخصص المحكم فى تخصص الرسالة .  )ث

لمجلس الكلیة الحق فى تعدیل تش����كیل لجنة الحكم على الرس����الة إذا رأى ما یس����توجب  .3

 ذلك 

 مضى على موافقة المحكم أكثر من شھرین عند تشكیل لجنة الحكم  االیكون قد .4

 .محكم اسم الطالب وعنوان الرسالة أن تتضمن موافقة ال .5

 : شروط منح الدرجة)15( 
 

یوص������ى مجلس الكلیة بناء على مجلس القس������م المختص ولجنة الدراس������ات العلیا بالكلیة منح 
 االتیة:الدكتوراة فى حاالت استیفاء الطالب للشروط 

 مرور سنتین میالدیتین على االقل من تاریخ التسجیل ( موافقة الجامعة). .أ

 قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصیة بمنح الدرجة. .ب

  الدولیة.ت المعتمدة ال) بحث على ان یكون احدھما فى احدى المج2نشر عدد( .ت
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