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 : العام الجامعى)1( 
 

دراس���ة الس���نة من كل عام وتكون مدة  طبقا ألجندة الجامعةیبدأ العام الجامعى للدراس���ات العلیا 

ثالثین أسبوعاً (دراسة وامتحان) على فصلین دراسیین یتخللھما أجازة منتصف العام  التمھیدیة

 .على للجامعاتمجلس األالومدتھا أسبوعان في الفترة التي یحددھا 

 : مواعید القبول )2( 
 

 .ل وبدایة الدراسة مواعید التقدم واعالن نتائج القبو مجلس الكلیةیقرر .أ

ثانیة قبول الطلبات بالكلیة في فترتین, األولى في شھر یولیو والبالنسبة للطالب الوافدین یتم  .ب

 في شھر سبتمبر تمھیداً إلتخاذ اإلجراءات الالزمة للتسجیل .

 متطلبات اإلقامة  :)3( 
 

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

 العربیة وھو سنتان دراسیتان .

 : شروط القید )4( 
 

 یشترط لقید الطالب لدرجة الماجستیر األتي : 

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

ما یعادلھا وذلك في التخصصات التي یحددھا مجلس القسم المختص بتقدیر عام جید على 

 األقل. 

على توص�����یة مجلس القس�����م المختص قبول قید الطالب لدرجة  ایجوز لمجلس الكلیة بناء .ب

الماجستیر إذا كان حاصالً على بكالوریوس  بتقدیر عام أقل من جید باإلضافة إلى إحدى 

دبلومات الدراس��ات العلیا المعادلة من إحدى كلیات س��الفھ الذكر بتقدیر عام جید جداً على 

 األقل .

مجلس القس������م المختص قبول الطالب غیر یجوز لمجلس الكلی��ة بن��اًء على توص������ی��ة  .ت

المصریین الحاصلین على درجة البكالوریوس من أي كلیة أو معھد علمي معترف بھ من 

جید على األقل لإللتحاق المجلس األعلى للجامعات بش������رط حص������ولھ على تقدیر عام 

 .ببرامج الماجستیر

 قواعد عامة

 -ماجستیر  -
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 سنتین أكادیمیتین . أن یتفرغ الطالب للدراسة یومین على األقل أسبوعیاً وذلك لمدة .ث

الطالب المتقدمون لدرجة الماجس��تیر وحاص��لون على البكالوریوس  في غیر التخص��ص  .ج

المطلوب یجوز قی��دھم بع��د أدائھم امتح��ان المقررات الت��أھیلی��ة  التي ق��د یطلبھ��ا القس������م 

 . للبرنامج المختص وال تحتسب ھذه الساعات ضمن الساعات المذكورة

ى تخص��ص ما أن یتقدم للحص��ول على الماجس��تیر فى نفس یجوز للحاص��لین على دبلوم ف .ح

التخصص و یعفى من دراسة بعض المقررات فى السنة التمھیدیة و التى سبق لھ دراستھا 

 فى الدبلوم و یحدد ذلك مجلس القسم و یوافق علیھ مجلس الكلیة.

 إستكمال جمیع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلیا . .خ

لمنح این والمدرسین المساعدین وطالب ویستثنى من الرسوم المعید الدراسیةسداد الرسوم  .د

 الدراسیة بالكلیة .

 .القسم ومجلس الكلیةموافقة مجلس  .ذ

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

لمجلس القس���م المختص أن یض���یف ش���روطاً أخرى یراھا ض���روریة للقبول للطالب  حقی .ز

 عدد الطالب المقبولین أن یحددوبعد أخذ موافقة لجنة الدراس��ات العلیا ومجلس الكلیة الجدد 

 حسب اإلمكانات المتاحة بالقسم  والكلیة .

 : متطلبات الدراسة )5( 
 

عش��رون س��تة وخمس��ون س��اعة معتمدة ، منھا إجمالي عدد الس��اعات لنیل درجة الماجس��تیر  .أ

، وأربع وعشرون ساعة معتمدة على مستویین دراسیین للمقررات التمھیدیة ساعة معتمدة 

 للرسالة.

خص����ص التبرنامج یقوم المجلس المختص بتحدید المقررات الدراس����یة للطالب والتي تالئم  .ب

لس�������اعات اإلجمالیة التي من بین المقررات المعتمدة من مجلس الكلیة بحث ال تقل عدد ا

موزعة على الفص����لیین  س����اعة معتمدة 26ن ینبغي على طالب الماجس����تیر أن یدرس����ھا ع

 .ھذه المقررات الدراسیة  مجلس الكلیةویعتمد  6xxمن الكود  الدراسیین

یقوم الطالب بإجراء بحث في موضوع یحدده لھ المشرف الرئیسي ویعتمد من مجلس القسم  .ت

الدراس�����ات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة ویقدم الطالب رس�����الة وتقدر لھا المختص ولجنة 

 ساعة معتمدة . 24

 : مدة الدراسة )6(
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رغ خاللھا الطالب واحد. یتف عام أكادیميالس������نة التمھیدیة للماجس������تیرھي  مدة دراس�������ة .أ

 . لدراستھ

ت .ب یة من  نة میالد ماجس������تیر ھو س������ حد األدنى لمنح درجة ال جامال قة ال عة على اریخ مواف

 .التسجیل

میالدیة من تاریخ التس����جیل مع خمس س����نوات الحد األقص����ى لمنح درجة الماجس����تیر ھو .ت

وقف القید ویجوز مد القید بحد أقص��ى س��نتین میالدیة بناًء على طلب المش��رف  دمراعاه مد

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

سنوات على إجتیاز امتحانات  ثالثیشترط لتسجیل رسالة الماجستیر عدم مرور أكثر من  .ث

 السنة التمھیدیة للماجستیر.

 : الرسوم الدراسیة )7( 
 

 (رس���وم دراس���یة و رس���وم طالب بتس���دید الرس���وم المقررةالیقوم بالنس���بة للطلبة المقیدین  .أ

 علیھ خالل شھر أكتوبر من كل عام  تسجیل)

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

 الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره . 

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

 : إیقاف القید )8( 
 

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

ش��ھراً وبش��رط أن  24ال تزید في مجموعھا عن  هیوقف قید الطالب المقید بالدراس��ات العلیا لمد

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

 اآلتیة : األساسیة ولیس في فترات مد القید وذلك في الحاالت

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

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

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

 مدعماً بشھادة میالده .

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

  ): إلغاء القید9( 
 

 یقوم مجلس الكلیة بإلغاء قید الطالب بدرجة الماجستیر في الحاالت األتیة : 

رسوب الطالب في أي من المقررات الدراسیة أكثر من مرة وال یجوز تقدم الطالب بأكثر  .أ

وف یجوز لظرطیلة فترة قیده بالس�����نة التمھیدیة للماجس�����تیر وللمقرر الواحد من عذرین 

 مجلسوفقة مجلس القس��م والكلیة أخیر) بص��فة اس��تثنائیة بعد مواخاص��ة قبول عذر ثالث (

 .بحد أقصىالدراسات العلیا بالجامعة وذلك في حالة رسوب الطالب في مادتین 

إنقط�اع الط�ال�ب عن ال�دراس�������ة أو ع�دم ج�دیت�ھ في البح�ث وذل�ك وبن�اء على تقریر من  .ب

 .ولجنة الدراسات العلیا والبحوث المشرفین وموافقة مجلس القسم المختص

 .رسالة وتوصیتھا بعدم منح الدرجةرفض لجنة الحكم ال .ت

 .سابقا عدم منح الدرجة خالل المدد المنصوص علیھا  .ث

 تقدم الطالب بطلب إللغاء قیده لدرجة الماجستیر وموافقة المشرفین على اإللغاء . .ج

إذا تقدمت لجنة االشراف بطلب إلغاء القید بمبررات یقبلھا مجلس القسم ولجنة الدراسات  .ح

 العلیا ویقرھا مجلس الكلیة

 .طبقاً للقواعد المنظمةعدم سداد الرسوم المقررة  .خ

 : إعادة القید )10( 
 

ید الطالب  .أ باب،إذا تم إلغاء ق ناء على اقتراح مجلس  الي من األس������ یة ب یجوز لمجلس الكل

ید فى المواعید المحده للقالقسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث إعادة قیده 

ى التي تطبق عل أن تطبق علیھ القواعدویراعى على األقل بعد مرور عام على إلغاء القید 

. ویجوز أن یعفى من بعض مقررات الس������نة التمھیدیة إذا لم یمض على الطالب المس������تجد

نجاحھ فیھا أكثر من خمس����ھ س����نوات وبناء على موافقة القس����م المختص. وعلى الطالب أن 

قا و یتقدم بطلب إعادة القید في المواعید المحددة لذلك ید العامة لللش������روط  طب جھ لدرلق

  .الماجستیر

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

  .على درجة الماجستیرالمساعدین المقیدین بمرور مدة زمنیة محددة للحصول 
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 : المقررات الدراسیة )11( 
 

ة المقررات الدراس��ی (تمھیدي ماجس��تیر) یحدد مجلس القس��م المختص قبل بدء الس��نة الدراس��یة

كل لالتي س���یتم تدریس���ھا للطالب خالل العام الدراس���ي وذلك من بین قائمة المقررات الدراس���یة 

 . برنامج

 : الساعات المعتمدة )12(
 

ان او ثالث ـة و ساعتـساعة نظری 1مدة بعدد ـ( وتعرف الساعة المعت الساعــات المعتمـــدة
 .ة )ـات عملیـساع

  یخصص لكل ساعة خمسون درجة.على أن كل ساعة نظریة لھا ساعة إمتحانیة 

  : توزیع الدرجات لكل مقرر)13( 
 

 للمقررات التى ال تحتوى على محتوى عملى:

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

 )% 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

 : معادلة المقررات )14(
 

یجوز لمجلس الكلیة بناء على إقتراح مجلس القس��م المختص وموافقة لجنة الدراس��ات والبحوث 

للكلیة إحتس������اب مقررات على مس������توى الدراس������ات العلیا للماجس������تیر على األقل وفي نفس 

دراس���تھا بالكلیة أو في معھد علمي  معترف بھ من المجلس األعلى التخص���ص وس���بق للطالب 

 للجامعات والنجاح فیھا خالل الخمس سنوات المیالدیة السابقة لقیده بالماجستیر .

 المواظبة  :)15( 
 

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

ن أس����تاذ المادة مع إحاطة مجلس القس����م المختص وبموافقة لجنة ویكون ذلك بناًء على تقریر م

الدراس��ات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة  وفي  ھذه الحالة یعتبر الطالب راس��باً في ھذا المقرر 

 وتحسب علیھ فرصة من فرص دخول االمتحان مع إخطار الطالب بذلك.
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 اإلرشاد األكادیمي  :)16( 
 

لطالب الدراسات العلیا لمتابعتھ خالل الدراسھ التمھیدیة  علمىیحدد مجلس القسم والكلیة مرشد 

 للماجستیر.

 : مواعید االمتحانات )17(
 

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

شھر یونیھ  سى األول أو ویجوز فتح مقررات فى غیر الثاني خالل  موعدھا خالل الفصل الدرا

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

 : تقدیر درجات النجاح والرسوب  )18( 
 

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

 یة : التقدیرات اآلت 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- 
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 
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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 ، 

ذكر فیھا ی باللغة العربیة أو اللغة االنجلیزیة وبناء على طلبھالمقررات التى قام بالتسجیل بھا، 

 اسم المادة والتقدیر والنسبة المئویة وكذلك الساعات المعتمدة . 

 : إعادة االمتحان )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 (

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

 : االعتذار عن عدم دخول االمتحان )20( 
 

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

لس بمبرر یقبلھ مج ذا تقدم بطلبھ قبل بدء االمتحان مدعًماإخالل دراس��تھ  أقص��ى للمقرر الواحد

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

 راء االمتحان للطالب المعتذرین. مواعید اج

 اإلشراف على الرسائل العلمیة  :)21( 
 

یسمح بالتسجیل لرسالة الماجستیر فى أى وقت من العام الدراسى بعد اجتیاز الطالب لجمیع  •

 المقررات التى قام بالتسجیل بھا. 

 تحدید عدد المشرفین على رسالة الماجستیر بثالثة مشرفین كحد أقصى. •

 یمكن إض���افة المش���رف األجنبي إلى لجنة اإلش���راف في حالة فتح قناة علمیة باإلض���افة 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 .
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على الرس����ائل العلمیة المقدمة من زوجھ او أحد عدم جواز إش����راف عض����و ھیئة التدریس  •

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 .

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

 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 .

  : الحلقات الدراسیة)22( 
 

یقوم الطالب بعمل حلقة دراسیة (سیمینار) قبل التسجیل وكذلك قبل التقدم بالرسالة بشھر واحد 

 . األكثرعلى 

 : الرسالة العلمیة )23( 
 

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 . 

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

 تمھیداً للعرض على مجلس الكلیة مدعماً باألتي :

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

 العربیة واإلنجلیزیة وموقع علیھ من جمیع المشرفین .

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

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

 .إدارة الدراسات العلیا بالكلیة ورئیس مجلس القسم المختص إلى

عام من تاریخ موافقة الكلیة على التس��جیل وذلك ال یجوز التقدم برس��الة الماجس��تیر إال بعد  •

تطبیق��اً لقرار مجلس ال��دراس��������ات العلی��ا والبحوث ب��الج��امع��ة  ذل��ك بع��د اخ��ذ رأى مجلس 

 .لدراسات العلیا والبحوث بالجامعةا
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 ): لجنة الحكم على الرسالة 24( 
 

لعلیا س���ات اعلى اقتراح مجلس القس���م المختص وبموافقة مجلس الدرا ءاً یش���كل مجلس الكلیة بنا

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

سي أو المشرفین بصوت واحد باإلضافة إلى عضو من  .أ شكل اللجنة من المشرف الرئی ت

بین األس����اتذة المتخص����ص����ین بالجامعات المص����ریة وعض����و من األس����اتذة أو األس����اتذة 

 جامعات األجنبیة.  المساعدین المتخصصین من ال

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

عا على مجلس القسم المختص ثم لجنة الدراسات تسلم الرسالة وتعرض ھذه التقاریر جمی

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

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

 تحت إشراف المشرفین واعتماد رئیس القسم . 

 ضوابط استئذان المحكمین األجانب لرسائل الماجستیر:   .ح

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

  .اللجنة

 لمحكم طبقا للقواعد التي اقرھا مجلس الكلیة وھى . یتم اختیار ا .2

 أن تكون الدرجة العلمیة للمحكم ھي درجة أستاذ مساعد على األقل.  )أ
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 إال یكون محكما ألكثر من رسالة في نفس الوقت من الكلیة  )ب

 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 

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

  أن تتضمن موافقة المحكم اسم الطالب وعنوان الرسالة . .5

 

 

 ): اإلشراف25( 
 

على إقتراح مجلس القس����م المختص وموافقة لجنة الدراس����ات العلیا  ءاً یعین مجلس الكلیة بنا .أ

والبحوث مش��رفاً رئیس��یاً على الطالب من بین األس��اتذة أو األس��اتذة المس��اعدین بالكلیة ویجوز 

أحد المدرس��ین في اإلش��راف ویجوز موافقة مجلس الكلیة أن یش��ارك في اإلش��راف من  تراكإش��

في مستواھم من المتخصصین من خارج الكلیة وفي جمیع الحاالت ال یزید عدد المشرفین عن 

 ثالثة .

في حالة سفر أحد المشرفین إلى الخارج فلمجلس الكلیة أن یترك لجنة اإلشراف دون تعدیل  .ب

إلى لجنة اإلش��راف أو یرفع اس��م المش��رف الذي س��افر إلى الخارج من أو یض��یف عض��واً 

على إقتراح مجلس القس������م المختص وموافقة لجنة  الجنة اإلش������راف أو كلیھما وذلك بناء

الدراس��ات العلیا والبحوث وبناء على التقریر الذي یقدمھ المش��رف قبل اخالء طرفة للس��فر 

 .برأي المشرف الرئیسي مدعماً 

یة أن یقوم بتعدیل لجنة اإلش������راف بالرفع أو اإلض�������افة  أو بكلیھما بناء على لمجلس الكل .ت

وث ت العلیا والبحإقتراح المش�رف الرئیس�ي وموافقة مجلس القس�م المختص ولجنة الدراس�ا

 .وذلك

یقدم المش���رف الرئیس���ي في نھایة كل عام دراس���ى تقریراً إلى مجلس القس���م المختص عن  .ث

 للمشرف الرئیسي أن یوصي باستمرار القید أو إلغائھ .مدى تقدم الطالب في دراستھ و
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 الدراسة : مجاالت )26( 
 

تمنح جامعة بنى س����ویف بناًء على إقتراح مجلس الكلیة درجة الماجس����تیر من خالل الدراس����ة 

فرعى الدقیق وال سم القسم العلمي ( والتخصصاباألقسام العلمیة المذكورة ویوضح في الشھادة 

 الة.) وعنوان الرسان وجد*

 التخصص الدقیق الفرعى لألقسام:* 

 التخصصات الدقیقة الفرعیة العلمیةالبرامج  القسم العلمى م
قس������م علوم المواد وتكنولوجیا  1

 النانو

 الطبیھ لعلوم النانو تطبیقاتال 

Medical Applications of 

Nanoscience 

النانو لعلوم زراعیھال التطبیقات  

Agricultural Applications of 

Nanoscience 

 الھندسة فى النانو علوم تطبیقات

Applications of Nanoscience in 

Engineering  

 لعلوم النانوالتطبیقات الحیویة 

Biological Applications of 

Nanoscience 

 النانو لعلوم الحیویة التطبیقات

Environmental Applications of 

Nanoscience 

قس������م التكنولوجی���ا الحیوی���ة  2

 وعلوم الحیاة

برن���امج التكنولوجی���ا 

 الحیویة

 المیكروبیولوجى

Microbiology 

 الكیمیاء الحیویة

Biochemistry 

 المعلوماتیة الحیویة

Bioinformatics 

 التكنولوجیا الحیویة النانومتریة

Nano-Biotechnology 

 منتجات طبیعیة
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Natural Products 

ب��رن���ام��ج ال��ك��ی��م��ی���اء 

 الحیویة الطبیة

 كلینیكیة والمناعةاإل یاالمیكروبیولوج

Clinical Microbiology and 

Immunology 

 كلینیكیةالكیمیاء الحیویة اإل

Clinical Biochemistry 

قس������م علوم البیئ���ة والتنمی���ة  3

 الصناعیة

ب���رن���ام���ج ك���ی���م���ی���اء 

وتكنولوجی��ا ص������ن��اع��ة 

 األسمنت

 تكنولوجیا صناعة األسمنت

Technology of Cement Industry 

 األسمنتكیمیاء 

Cement Chemistry 
برن���امج علوم البیئ���ة 

 والتنمیة الصناعیة

 تقییم ومعالجة الملوثات البیئیة

Assessment and Treatment of 

Environmental Pollutants 

 التكنولوجیا الحیویة البیئیة 

Environmental Biotechnology 

 تكنولوجیا المحاكاة البیئیة

Environmental Simulation 

Modelling 

 اعادة استخدام وتدویر المخلفات البیئیة

Recycling and Reusing of 

Environmental Wastes 

قس������م علوم وھندس������ة الطاقة  4

 المتجددة

 تكنولوجیا الطاقة الشمسیة 

Solar Energy Technology 

 تكنولوجیا خالیا الوقود وأنتاج النیتروجین

Fuel Cells and Hydrogen 

Production Technology 
 

 

 

  منح الدرجة شروط: )27( 
 

سات العلیا والبحوث  سم المختص ولجنة الدرا یوصي مجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس الق

 منح درجة الماجستیر في حالة إستیفاء الطالب للشروط اآلتیة :

 (موافقة مجلس الجامعة على التسجیل) .مرور سنة میالدیة على األقل على بدء التسجیل  .أ
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جمیع المقررات الدراس��یة لتس��جیل للدرجة ویش��ترط أیض��اً نجاح  اجتیاز نجاح الطالب في .ب

لب  طا یة مس������توى (ال غة اإلنجلیز لدرجةفي الل بل منح ا لك ق فل) وذ قا لقرار  توی أو طب

 .الجامعة

 قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصیة بمنح الدرجة. .ت

اى من المجالت األجنبیة أوالمحلیة التى یص��در قرار بتحدیدھا من مجلس  نش��ر بحث فى .ث

  على اقتراح األقسام) أو مقبوال للنشر. االكلیة (بناء
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