الئحة الدراسات العليا
كلية اآلداب  -جامعة صين شمس
بنظام الساصات المعتمدة
2011

المحتويات
م

ص

القسم

الباب األول :الئحة الدراسات العليا بنظام الساصات المعتمدة
أوال  :الئحة الدراسات العميا لمماجستير والدكتوراه

ثانيًا :الئحة دبمومات الدراسات العميا

6
26

الباب الثاني :برامج الدراسات العليا بأقسام الكلية
1
2

قسم المغة العربية وآدابيا

38

قسم المغات الشرقية وآدابيا

أ .فرع المغة الفارسية وآدابيا

ب .فرع المغة التركية وآدابيا
ج .فرع المغة األردية وآدابيا

3
4
5
6
7

62

قسم المغة العبرية وآدابيا

94

قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا

102

قسم المغة الفرنسية وآدابيا

114

قسم الحضارة األوربية القديمة

120

قسم التاريخ

ب .شعبة التاريخ اإلسالمي

ج .شعبة التاريخ األوربي الوسيط

د .شعبة التاريخ القديم
افيا فرع التاريخ القديم اليوناني والروماني
قسم الجغر-1
الطبيعيةريخ المصري القديم
 فرع التافرع الجغر2افيا

فرع الجغرافيا البشرية

130
132
137
142
147
152
157
159
164

فرع الجغرافيا االقتصادية

دبموم نظم المعمومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

9

46
78

أ .شعبة التاريخ الحديث والمعاصر

8

44

قسم الدراسات الفمسفية

169
174
179

2

 10قسم عمم النفس
دبموم الخدمة النفسية السنة األولي
دبموم عمم النفس العسكري
عمم النفس اإلكمينيكي
عمم النفس الصناعي واإلداري
عمم النفس الجنائي
ذوي االحتياجات الخاصة
 11قسم عمم االجتماع
دبموم عمم اإلجرام (دبمومة مينية)

دبموم المنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي (دبمومة مهنية)

12

13
14

15

16

دبموم العالقات الصناعية (دبمومة مينية)
دبموم التنمية االجتماعية (دبمومة متخصصة)
قسم اآلثار
أ -شعبة اآلثار والحضارة المصرية القديمة
ب -شعبة اآلثار اإلغريقية والرومانية
ج -شعبة اآلثار اإلسالمية
د -دبموم اآلثار المصرية القديمة
قسم اإلرشاد السياحي
دبموم اإلرشاد السياحي
قسم المكتبات والمعمومات
أ -الدبموم العام
ب -الدبموم التخصصي
قسم عموم االتصال واإلعالم
دبموم عموم االتصال شعبة صحافة
دبموم عموم االتصال شعبة إذاعة
دبموم عموم االتصال شعبة عالقات عامة واعالن
قسم الدراما والنقد والمسرح
دبموم النقد المسرحي
دبموم النقد السينمائي

3

185
193
195
197
199
201
203
205
213
215
217
219
221
224
228
233
238
243
250
255
263
265
267
274
277
280
283
290
295

الباب األول
الئحة الدراسات العليا

4

أو ًال
الئحة الدراسات العليا بكلية اآلداب
للماجستير والدكتوراه
بنظام الساصات المعتمدة

5

كمية اآلداب

الئحة الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة
بكمية اآلداب – جامعة عين شمس

- 1تنقسم المقررات إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية ومتطمبات جامعة (مقرر
إجباري لمكمية) .وتوزع عمى فصميين دراسيين أساسيين .ولمطالب حق االختيار
من ىذه المواد وفقا لمقواعد المنظمة.

- 2يبمغ عدد الساعات المعتمدة بحد أقصى  62ساعة معتمدة ،ويختمف عدد الساعات
المعتمدة بين األقسام تبعا لبرنامج الدراسات العميا الخاص بالقسم وطبيعة الدراسة

بو.

- 3تتوزع الساعات المعتمدة بين مقررات إجبارية ومقررات اختيارية (يحددىا القسم).
ومادتين متطمبات جامعة (تبمغ أربع ساعات تتوزع عمى ترمين).

- 4يبمغ الحد األقصى لعدد المواد في الفصل الدراسي الواحد  6مواد وبما اليتجاوز
في مجموعة  18ساعة في الفصل الدراسي.

- 5ال يسمح لمطالب بالتسجيل لدرجة الماجستير قبل اجتياز عدد الساعات المعتمدة
اإلجبارية في فصمين دراسيين بنجاح.

- 6ال يسمح لمطالب بالتسجيل لدرجة الدكتوراه قبل اجتياز عدد  8ساعات معتمدة.
- 7يسمح لمطالب بناء عمى موافقة المشرف أن يتقدم لمتسجيل في مواد اختيارية من
مرحمة الماجستير أو الدكتوراه طالما تفيده في موضوع رسالتو.

- 8يسمح لمطالب بمناقشة رسالة الماجستير بناء عمى موافقة المشرف بعد االنتياء
من المقررات اإلجبارية بنجاح .وال يتم تخرجو أو حصولو عمى شيادة الدرجة إال
بعد استيفاء المقررات االختيارية ومتطمبات التخرج.

- 9يختمف عدد الساعات المعتمدة لمرسالة وفقًا لرؤية القسم وما يناسب طبيعة دراستو
العممية .ويتم ذلك من خالل ما يراه القسم المتخصص من األمور اآلتية:
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أ -قاعة بحث أو سيمنار إسبوعي يحضره أعضاء القسم وتتم فيو مناقشات
عممية مع الطالب ويسجل الحضور لمطالب المسجمين لمدرجة ،كما يسمح

بالحضور لمطالب الغير مسجمين لالستفادة.

ب -يمتقي طالب الدراسات العميا بمرحمتييا مع أعضاء ىيئة التدريس عمى نحو

أسبوعي عمى ىيئة قاعة بحث يشترك فييا كل الطالب وذلك
ا
منظم ساعتان

لتحقيق األىداف اآلتية:

* مناقشة الخطة المقدمة من الطمبة لمتسجيل في درجتي الماجستير الدكتوراه.
* مناقشة التقارير المقدمة من الطالب المسجمين لدرجتي الماجستيروالدكتوراه
لمتابعة ما تم إنجازه من أعمال في المراحل األولى.

* استعراض التقارير المقدمة من الطالب المسجمين لدرجتي الماجستير
والدكتوراه في المراحل المتقدمة وقبل االنتياء من الدراسة.

* النظر ومناقشة التقارير المقدمة من طالب الماجستير والدكتوراه في
المراحل النيائية من الدراسة.

* الوقوف عمى الجديد في العمم ومناقشة أىم قضاياه المعاصرة من خالل
المناقشات المتخصصة.

* تقرير من المشرف عمى الرسالة بأداء الطالب وطرق حصولو عمى

البيانات من المكتبات والوسائط اإلليكترونية وشبكة المعمومات الدولية.

- 10ال يحق لمطالب التسجيل في مادة ذات متطمب سابق دون النجاح في المتطمب
األول ليا مسبقًا.

 -11الحد األدنى لتسجيل درجة الماجستير أو الدكتوراه في الفصل الدراسي األول
ال يقل عن  6ساعات في األسبوع وقد تصل إلى  18ساعة كحد أقصى.

 -12في حالة طمب القسم لفصل صيفي ال يزيد عدد ساعات الفصل الصيفي المقررة
عن  6ساعات أسبوعيا .عمما بأن الفصل الصيفي ال يزيد عن مقررين (اختياريين أو

إجباريين) لمطالب ويتم تدريس المقرر مرتين في األسبوع.
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 -13في حالة كون المقررات االختيارية التي يمكن لمطالب التسجيل بيا والتي تعد
من متطمبات موضوعة من خارج القسم أو الكمية ،يقوم القسم بالتنسيق مع

الجيات األخرى بموافقة مجمس الكمية.

 -14مدة امتحان كل مقرر ساعتان ،ودرجة كل مقرر  100درجة ودرجة النجاح
من  65درجة.

 -15يتم توزيع الدرجات بمعدل

 70درجة لالمتحان النيائي ،والباقي يتوزع تبعا

لرؤية القسم ما بين أعمال السنة والشفوي وطرق التقييم األخرى التي يراىا

القسم حيث يمكن زيادة درجة أعمال السنة عن ذلك تبعا لرؤية القسم.

 -16المقررات ذات الطابع العممي أو الميداني أو الشفوي تحسب مدة المحاضرة
الساعتان بمدة ساعة واحدة فقط معتمدة.

 -17مدة الدراسة لمرسالة

 5سنوات وفقا لقانون تنظيم الجامعات ،تبدأ من بدء

التسجيل لمماجستير أو الدكتوراه .ويجوز لمجمس الكمية مد المدة عامان تاليان

بناء عمى طمب المشرف عمى الرسالة.
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كمية اآلداب

دليل مرحمة الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة
بكمية اآلداب – جامعة عين شمس

مادة ( )1نظام الدراسة في مرحمة الدراسات العميا:
تعتمد الدراسة في مرحمة الدراسات العميا عمى نظام الساعات المعتمدة،

ويسمح بالقيد بيا لخريجي كميات اآلداب بالجامعات المصرية أو الحاصمين عمى

درجات عممية مماثمة يتم معادلتيا من المجمس األعمى لمجامعات.

مادة ( )2الدرجات العممية التي تمنحها الكمية:

باإلضافة إلى درجة الدبموم التي تمنحيا الكمية في التخصصات المختمفة

والموضحة في الئحة الدبمومات ،تمنح جامعة عين شمس بناء عمى طمب كمية
اآلداب درجة الماجستير في التخصصات التالية:

 ماجستير في اآلداب في المغة العربية وآدابيا* تخصص المغويات
* تخصص األدب

 ماجستير في اآلداب في المغات الشرقية وآدابيافرع المغة الفارسية وآدابيا

شعبة الدراسات األدبية

شعبة الدراسات المغوية
شعبة الدراسات الحضارية

فرع المغة التركية وآدابيا

شعبة الدراسات األدبية

شعبة الدراسات المغوية

شعبة الدراسات الحضارية
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فرع المغة األردية وآدابيا
شعبة الدراسات األدبية

شعبة الدراسات المغوية
شعبة الدراسات الحضارية

 -ماجستير في اآلداب في المغة العبرية وآدابيا

 ماجستير في اآلداب في المغة اإلنجميزية وآدابيا* فرع األدب

* فرع المغويات
 -ماجستير في اآلداب في المغة الفرنسية وآدابيا

 ماجستير في اآلداب في الحضارة األوربية القديمة -ماجستير في اآلداب في التاريخ

شعبة التاريخ الحديث والمعاصر

شعبة التاريخ اإلسالمي

شعبة التاريخ األوربي الوسيط

شعبة التاريخ القديم

 ..فرع التاريخ المصري القديم

 ..فرع التاريخ اليوناني والروماني

 ماجستير في اآلداب في الجغرافيا الجغرافيا الطبيعية -الجغرافيا البشرية

 -الجغرافيا االقتصادية

 -ماجستير في اآلداب في الدراسات الفمسفية

 تخصص الفمسفة الحديثة والمعاصرة تخصص الفمسفة اإلسالمية -تخصص الفمسفة اليونانية

 تخصص فمسفة العصور الوسطى10

 تخصص فمسفة األخالق تخصص فمسفة الفكر الشرقي القديم تخصص فمسفة عمم الجمال -تخصص الفمسفة السياسية

 -تخصص منطق وفمسفة العموم

 ماجستير في اآلداب في عمم النفس ماجستير في اآلداب في االجتماع -ماجستير في اآلداب في اآلثار

شعبة اآلثار والحضارة المصرية القديمة

شعبة اآلثار اإلسالمية

شعبة اآلثار اإلغريقية والرومانية

 -ماجستير في اآلداب في اإلرشاد السياحي

 ماجستير في اآلداب في المكتبات والمعموماتماجستير في اآلداب في المكتبات

ماجستير في اآلداب في المعمومات
 ماجستير في اآلداب في عموم االتصال واإلعالم -ماجستير في اآلداب في الدراما والنقد المسرحي

تمنح جامعة عين شمس بناء عمى طمب كمية اآلداب درجة الدكتوراه في التخصصات
التالية:

 دكتوراه في اآلداب في المغة العربية وآدابيا* تخصص المغويات
* تخصص األدب

 دكتوراه في اآلداب في المغات الشرقية وآدابيافرع المغة الفارسية وآدابيا

شعبة الدراسات األدبية
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شعبة الدراسات المغوية
شعبة الدراسات الحضارية

فرع المغة التركية وآدابيا

شعبة الدراسات األدبية

شعبة الدراسات المغوية

شعبة الدراسات الحضارية
فرع المغة األردية وآدابيا

شعبة الدراسات األدبية

شعبة الدراسات المغوية

شعبة الدراسات الحضارية
 دكتوراه في اآلداب في المغة العبرية وآدابياشعبة الدراسات المغوية

شعبة الدراسات الفكرية واألدبية

 دكتوراه في اآلداب في المغة اإلنجميزية وآدابيا* فرع األدب

* فرع المغويات

 -دكتوراه في اآلداب في المغة الفرنسية وآدابيا

 دكتوراه في اآلداب في الحضارة األوربية القديمة -دكتوراه في اآلداب في التاريخ

شعبة التاريخ الحديث والمعاصر

شعبة التاريخ اإلسالمي

شعبة التاريخ األوربي الوسيط

شعبة التاريخ القديم

 ..فرع التاريخ المصري القديم

 ..فرع التاريخ اليوناني والروماني
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 دكتوراه في اآلداب في الجغرافيا الجغرافيا الطبيعية -الجغرافيا البشرية

 -الجغرافيا االقتصادية

 -دكتوراه في اآلداب في الدراسات الفمسفية

 تخصص الفمسفة الحديثة والمعاصرة تخصص الفمسفة اإلسالمية -تخصص الفمسفة اليونانية

 تخصص فمسفة العصور الوسطى -تخصص فمسفة األخالق

 تخصص فمسفة الفكر الشرقي القديم تخصص فمسفة عمم الجمال -تخصص الفمسفة السياسية

 -تخصص منطق وفمسفة العموم

 دكتوراه في اآلداب في عمم النفس دكتوراه في اآلداب في االجتماع -دكتوراه في اآلداب في اآلثار

شعبة اآلثار والحضارة المصرية القديمة

شعبة اآلثار اإلسالمية

شعبة اآلثار اإلغريقية والرومانية

 -دكتوراه في اآلداب في اإلرشاد السياحي

 -دكتوراه في اآلداب في المكتبات والمعمومات

دكتوراه في اآلداب في المكتبات

دكتوراه في اآلداب في المعمومات

 دكتوراه في اآلداب في عموم االتصال واإلعالم دكتوراه في اآلداب في الدراما والنقد المسرحي13

مادة ( )3مواعيد الدراسة:
يشمل العام األكاديمي ثالثة فصول دراسية عمى تمتد عمى النحو التالي ما لم يحدث
تغيير:

الفصل األول (الخريف):
فصل أساسي يبدأ من السبت الثاني من شير سبتمبر (قابل لمتعديل وفقا لقرار مجمس
الجامعة) ويمتد لمدة  15أسبوع (السبت  14 - 8سبتمبر وحتى الخميس 26-20

ديسمبر) ويمكن لمطالب التسجيل بحد أدنى  6ساعات وبحد أقصى  18ساعة
معتمدة.

الفصل الثاني (الربيع) :
فصل أساسي يبدأ من السبت الثاني من شير فبراير ويمتد لمدة

 15أسبوع (السبت

 14-8فبراير وحتى الخميس  29-22مايو) ويمكن لمطالب التسجيل بحد أدنى
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ساعات وبحد أقصي  18ساعة معتمدة .

الفصل الثالث (الصيف):

فصل اختياري ويبدأ من السبت األول من شير يوليو ولمدة  6أسابيع (السبت 7-1

يوليو وحتى الخميس  17-10أغسطس) ويمكن لمطالب التسجيل بحد أقصى

6

ساعات معتمدة.

مادة ( )4معيار الساعة المعتمدة:
ىي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي ومن الممكن أن يتحدد المقرر
بساعة واحدة معتمدة أسبوعيا وتتوزع بين الساعات النظرية والساعات العممية ،وذلك

لمدة  15أسبوع.

مادة ( )5شروط القبول والقيد ببرنامج الدراسات العميا لدرجة الماجستير:
بند ] [1شروط القبول والقيد:

 يشترط لقيد الطالب لنيل درجة الماجستير في اآلداب أن يكون حاصالً عمى درجةالميسانس في اآلداب بتقدير جيد عمى األقل من إحدى الجامعات المصرية أو عمى

درجة معادلة ليا من معيد عممي آخر معترف بو من الجامعة.
14

 يتم إعفاء الطالب من شرط الحصول عمى تقدير جيد في حالة حصولو عمى دبمومفي مجاالت التخصص وبغض النظر عن تقديره في المرحمة الجامعية األولى وال

يشترط حصولو عمى تقدير جيد في الدبموم.

 -يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في غير التخصص أن يكون حاصالً عمى

دبموم الدراسات العميا في ذلك التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة
معادلة ليا من معيد عممي آخر معترف بو من الجامعة بتقدير جيد عمى األقل.

 يتم إعفاء الطالب الوافدين من شرط الحصول عمى تقدير جيد في المرحمةالجامعية األولى وذلك لمتسجيل لدرجة الماجستير.

 -يقيد طالب الماجستير في القسم الذي حصل منو عمى درجة الميسانس ،ويجوز

لمجمس الكمية استثناء ذلك بناء عمى اقتراح مجمس القسم المختص أن يقيد في غير

قسمو إذا ثبت أنو تمقى دراسة كافية تؤىمو لمتخصص الجديد.

بند ] [2شروط خاصة باألقسام:

 -يشترط قسم المغة اإلنجميزية وآدابيا اجتياز االمتحان التحريري والشفوي الذي يعقده

القسم.

 -ال يقبل قسم الدراسات الفمسفية خريجي األزىر ودار العموم.

 يشترط قسم اإلرشاد السياحي أن يجتاز الطالب االمتحان التحريري الذي يعقدهالقسم في عممي اآلثار المصرية واآلثار اإلسالمية بالمغة األجنبية التي يختارىا

الطالب.

متطمبات عامة لقسم اإلرشاد السياحي:

 -1تدرس جميع المواد الدراسية األساسية واالختيارية في قسم اإلرشاد السياحي
(دبموم -ماجستير  -دكتوراه) بالمغات األجنبية.

 -2يختص مقرر المغة األجنبية الثانية بتدريس المصطمحات األثرية والتاريخية
والسياحية التي تخدم الطالب في مجال اإلرشاد السياحي.

 -3تعد رسالتي الماجستير والدكتوراه في اإلرشاد السياحي بإحدى المغات األجنبية
المعتمدة بالقسم.
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 يشترط قسم عموم االتصال واإلعالم أن يجتاز الطالب امتحان القبول الذي يعقدهالقسم في المغة األجنبية أو أن يكون حاصالً عمى دبموم في اإلعالم لمدة سنتين.
يشترط قسم المغة الفرنسية وآدابيا اجتياز االمتحان التحريري الذي يعقده القسم

 -يشترط قسم اآلثار أن يكون الطالب حاصالً عمى درجة الميسانس في اآلداب

بتقدير جيد عمى األقل من إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من

معيد عممي آخر معترف بو من الجامعة ،أو دبموم الدراسات العميا في اآلثار من
احدي الجامعات المصرية.

 يشترط قسم المكتبات أن يكون الطالب حاصالً عمى الميسانس في عموم المكتباتوالمعمومات بتقدير جيد عمى األقل من إحدى الجامعات المصرية أو من كمية أو

معيد عممي معترف بو أو أن يكون حاصالً عمى دبموم المكتبات والمعمومات

جدا عمى األقل مع ضرورة مراعاة أن يكون حاصالً عمى
التخصصي بتقدير عام جيد ً
تقدير جيد عمى األقل في المرحمة الجامعية األولى .وتسقط أحقية الطالب في التسجيل
لدرجة الماجستير إذا مر عمى حصولو عمى دبموم المكتبات والمعمومات التخصصي

أكثر من ثالث سنوات .ويشترط مواظبة الطالب عمى حضور ما ال يقل عن  75من

مجموع الساعات الفعمية (محاضرات -تطبيقات) آلي مقرر واال يحرم من التقدم ألداء
االمتحان فيو ويعتبر راسبا.

بند ][3

لمطالب حق التسجيل لمدة عامين بعد اجتياز عدد الساعات المقررة لمتسجيل

لمماجستير في فصمين دراسيين ،وبحد أقصي ثالث أعوام من بدء التسجيل في

الساعات المعتمدة لمدرجة.
بند ][4

بناء عمى تقرير المشرف بانتياء الرسالة وصالحيتيا لممناقشة التقدم بيا
يجوز لمطالب ً
بعد عام واحد عمى األقل من موافقة مجمس الكمية عمى التسجيل لمدرجة ،وال تزيد مدة
القيد عن خمس سنوات ،ولمجمس الكمية الحق أن يمنح الطالب عامين أخريين استثناء
ألسباب قيرية يقرىا المجمس بناء عمى تقرير المشرف.
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بند ] [5تكون مناقشة الطالب في الرسالة عمنية.

بند ] [6يبين في شيادة الماجستير مادة تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدير
الذي حصل عميو .وتمنح درجة الماجستير بأحد التقديرات اآلتية:
ماجستير في اآلداب بتقدير ممتاز.

ماجستير في اآلداب بتقدير جيد جدا.

ماجستير في اآلداب بتقدير جيد.

ماجستير في اآلداب بتقدير مقبول.

مادة ( )6شروط القبول والقيد ببرامج الدراسات العميا لدرجة الدكتوراه:

بند ] .. [1أن يكون حاصالً عمى درجة ماجستير في اآلداب بتقدير جيد عمى األقل
من إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من معيد أو جية عممية

أخرى معترف بيا من الجامعة.

بند ] .. [2لمطالب حق التسجيل لمدة عامين بعد اجتياز عدد الساعات المقررة
لمتسجيل لمدكتوراه في فصل دراسي عمى األقل ،وبحد أقصى ثالث أعوام من بدء
التسجيل في الساعات المعتمدة لمدرجة.
بناء عمى تقرير المشرف بانتياء الرسالة وصالحيتيا
بند ] .. [3يجوز لمطالب ً
لممناقشة التقدم بيا بعد عام واحد عمى األقل من موافقة مجمس الكمية عمى التسجيل

لمدرجة ،وال تزيد مدة القيد عن خمس سنوات ،ولمجمس الكمية الحق أن يمنح الطالب
عامين آخرين استثناء ألسباب قيرية يقرىا المجمس بناء عمى تقرير المشرف.

بند ] .. [4تكون مناقشة الطالب في رسالة الدكتوراه عمنية.

بند ] .. [5يبين في شيادة الدكتوراه مادة تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدير
الذي حصل عميو .وتمنح درجة الدكتوراه بأحد التقديرات اآلتية:
دكتور في اآلداب مع مرتبة الشرف األولى.
دكتور في اآلداب مع مرتبة الشرف الثانية.

دكتور في اآلداب.
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بند ] .. [7يبين في شيادة الدكتوراه مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي
حصل عميو .وتمنح درجة الدكتوراه بأحد التقديرات اآلتية:
دكتور في اآلداب مع مرتبة الشرف األولى.
دكتور في اآلداب مع مرتبة الشرف الثانية.

دكتور في اآلداب .

مادة ( :)7المغات األجنبية المؤهمة لمتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه:
 يجب عمى الطالب اجتياز تحديد مستوي المغة األجنبية لمتسجيل لرسالة الماجستيرأو الدكتوراه ،بمستوي  450درجة لمماجستير 500 ،درجة لمدكتوراه .

 -يقرر مجمس الجامعة درجات إجادة المغات األخرى.

 صالحية شيادة إتقان المغة األجنبية عامان وفي حالة حصولو عمييا من جامعةعين شمس يعفى من التقدم لالمتحان مرة أخرى في حالة تسجيمو لدرجة الدكتوراه في

نفس الجامعة وحصولو عمى المستوي المطموب لمدكتوراه.

 تقبل نتيجة امتحان المغة الحاصل عمييا الطالب من إحدى الجامعات المصرية فيحالة نقل التسجيل منيا إلى جامعة أخرى وال يطالب بالتقدم المتحان جديد.

مادة ( )8مواعيد التسجيل لمفصل الدراسي:

يتم التسجيل لمفصل الدراسي خالل ثالثة أسابيع قبل الدراسة وحتى األسبوع الثاني من

بدء الدراسة في أي فصل دراسي بعد استيفاء شروط التسجيل ودفع الرسوم المقررة.
وال يشترط لمتسجيل اختيار المقررات الدراسية.

مادة ( )9المقررات الدراسية والساعات المعتمدة:

يجوز لمطالب اختيار عدد من المقررات الدراسية بحد أقصى

 6مقررات دراسية في

إسبوعيا ما بين 18-6
الفصل الواحد ،وعمى أن يتراوح مجموع عدد الساعات المعتمدة
ً
ساعة في الفصل األول والثاني ،في حين ال يزيد عدد الساعات المعتمدة في فصل

الصيف عن  6ساعات.

يتم تحديد المقررات التي يسجل فييا الطالب المقيد أو المسجل لدرجة الماجستير أو

الدكتوراه كل فصل دراسي وذلك عمى نموذج االستمارة الفصمية بعد استيفاء التوقيعات
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واعتماد رئيس القسم ،ويقوم الطالب بتسميميا بنفسو إلى إدارة الدراسات العميا خالل
أسبوعين من بدء الدراسة في الفصول األساسية وأسبوع واحد في الفصل الصيفي.

مادة ( )10الحذف واإلضافة لممقررات:

 -يجوز لمطالب بعد موافقة المرشد أو المشرف األكاديمي حذف أو إضافة مقررات

دراسية حتى نياية األسبوع الثاني من الفصل الدراسي األساسي األول والثاني ،وحتى

نياية األسبوع األول من الفصل الصيفي (بحد أقصى مقررين في المرحمة الواحدة).

 يجوز لمطالب بعد موافقة المرشد أو المشرف األكاديمي تغيير مقرر اختياري رسبفيو ،وذلك مرة واحدة في الفصل الدراسي ،وبحد أقصى ثالث مقررات فقط في المرحمة
األكاديمية ،وبشرط توافر مقررات قابمة لإلضافة ،وال يجوز لمطالب التسجيل فييم مرة

أخرى.

مادة (  )11االنسحاب من التسجيل في المقررات:

 يجوز لمطالب االنسحاب من التسجيل في مقرر وذلك بعد موافقة المشرفاألكاديمي خالل ستة أسابيع عمى األكثر من بدء الدراسة في الفصل األول أو الثاني،
وخالل ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسي الصيفي .وذلك بما ال يخل بعدد
اسبا في ىذا
الساعات المعتمدة في البرنامج ،ويعتبر الطالب
منسحبا وال يعتبر ر ً
ً
المقرر.
يجوز لمطالب االنسحاب من المقرر الواحد مرتين مع االحتفاظ بالتقدير ،وفى حالة
االنسحاب لممرة الثالثة يكون أقصى تقدير .D

مادة ( )12التقييم والتقديرات:

يتم تقييم امتحانات كل مقرر من (  )100درجة.عمى أن تكون درجة االمتحان
النيائي من ( )70درجة فقط ،وتتوزع الدرجات الباقية عمى أساليب التقييم األخرى التي
يحددىا القسم ومنيا أعمال السنة والتقييم النظري والعممي الشفوي والعممي وغيرىا،
باستثناء المواد المينية والعممية التي يرى القسم فييا غير ذلك.
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توزع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في كل مقرر دراسي إلى نقاط عمى
النحو التالي:
النسبة

النقاط

التقدير

التقدير

 % 90وأكثر

4.00

A+

من 85حتى أقل من % 90

3.67

A

من  80حتى أقل من % 85

3.33

B+

من 75حتى أقل من % 80

3.00

B

من 70حتى أقل من % 75

2.67

C+

من  65حتى أقل من % 70

2.33

C

مقبول

من  60حتى أقل من % 65

2.00

D

راسب

أقل من % 60

0.0

F

ممتاز
جدا
جيد ً
جيد

المعدل الفصمي )Grade Point Average (GPA

يتم حساب المعدل الفصمي (وىو يمثل متوسط ما يحصل عميو الطالب من
نقاط في الفصل الدراسي الواحد) كما يمي:
مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر Xعدد ساعاتو المعتمدة
المعدل الفصمي = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مجموع الساعات المعتمدة لممقررات التي درسيا الطالب في الفصل

ويقرب الناتج إلى أقرب رقمين عشريين.

المعدل التراكمي لمطالب )Cumulative Grade Point Average (CGPA
مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر درسو الطالب  Xعدد ساعاتو المعتمدة
المعدل التراكمي = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسيا الطالب في جميع الفصول

ويقرب الناتج إلى أقرب رقمين عشريين.

التحسين:

* يجوز لمطالب التحسين في المقررات التي حصل فييا الطالب عمى متوسط نقاط

أقل من  3.00بتقدير (  .)Bويمكن تحسين االمتحان النيائي فقط بدون االلتزام

بالحضور بشرط أن تكون درجة أعمال السنة  % 75من درجة أعمال السنة كحد

أدنى.
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* ال يجوز تحسين درجة أعمال السنة فقط إال باإلعادة الكاممة لممقرر.
* الحد األقصى لمتحسين ىو ثالث مقررات فقط من المقررات الكمية في المرحمة.
* في حالة التحسين يرصد التقدير األعمى في المرتين.
* يتم إجراء التحسين مرة واحدة فقط لممقرر الواحد.

مادة ( )13الرسوب في المقرر:

ناجحا في أي مقرر إال إذا حصل عمى تقدير ) (Cعمى األقل.
 ال يعتبر الطالبً
 يحق لمطالب إعادة التسجيل في أي مقرر رسب فيو ويحسب لو التقدير الفعميالذي حصل عميو إذا كان أكبر من

) .(Cواذا رسب فيو لممرة الثانية يحق لو

التسجيل فيو لممرة الثالثة مع حصولو عمى تقدير ) (Cفقط في حالة نجاحو بغض

النظر عن التقدير الفعمي الذي حصل عميو.

 -في حالة رسوب الطالب في مقرر إجباري ثالثة مرات يمغى تسجيل الطالب.

مادة ( )14التخمف عن دخول امتحان مقرر:

في حالة إتمام الطالب لألعمال الفصمية في مقرر دراسي وتخمف عن دخول

االمتحان النيائي ليذا المقرر وتقدم بعذر يقبمو مجمس الكمية خالل ثالثة أيام عمل

بعد انتياء امتحانات الفصل الدراسي يحتسب لو تقدير "غير مكتمل" في ىذا المقرر

بشرط أن يكون حاصالً عمى  % 60عمى األقل من درجات األعمال الفصمية وأال

يكون قد تم حرمانو من دخول االمتحان النيائي .وفي ىذه الحالة يتاح لمطالب فرصة

أداء االمتحان النيائي في الفصل التالي وفي الموعد الذي يحدده مجمس الكمية وىو

عادة األسبوع األول من الفصل الدراسي االعتيادي التالي مباشرة ويعدل تقدير الطالب

حسب التقدير الذي حصل عميو .ويمكن تأجيل امتحان المادة في حالة وجود ما يعوق
تسجيل نفس الطالب لمفصل الدراسي التالي وفي ظل موافقة مجمس الكمية.

مادة ( )15وقف التسجيل:

يجوز لمطالب التقدم بطمب لوقف تسجيمو بالكمية وذلك بعد قضائو فصالً

احدا عمى األقل بشرط موافقة مجمس الكمية .وفي حالة الموافقة تؤجل الدراسة
اسيا و ً
در ً
لمطالب لمدة ال تزيد عن فصميين دراسيين متتالين أو ثالثة فصول دراسية متفرقة .واذا
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نيائيا وال يقبل بعد ذلك إال
زادت مدة انقطاعو عن الدراسة عمى ذلك ألغي تسجيمو ً
كطالب مستجد إذا توافرت فيو الشروط الالزمة لذلك.

مادة ( )16مرتبة الشرف:

تمنح مرتبة الشرف لمطالب الذي ينيى دراستو بمعدل تراكمي لمتوسط النقاط

وقت التخرج يساوى  3.5نقطة أو أعمى.

مادة ( )17المواظبة عمى الحضور:

 الحد المسموح بو لغياب الطالب بدون عذر ىو  %15من مجموع ساعات المقرر(أسبوعان) ،وفي حالة تجاوز ىذه النسبة يخطر أستاذ المقرر كتابيا إدارة شئون
الدراسات العميا لتوجيو اإلنذار األول لمطالب ،واذا بمغت نسبة غياب الطالب
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كتابيا.
( %أربعة أسابيع) يوجو لو اإلنذار الثاني واألخير ً

 -إذا زادت نسبة غياب الطالب عن

 %25في المقرر وكان غياب الطالب بدون

عذر يقبمو مجمس الكمية يحرم الطالب من دخول االمتحان النيائي ويسجل لو

تقدير "محروم" وتحسب لو عدد نقاط (صفر) في ىذا المقرر.

مادة ( )18نظام االستماع:

يجوز لمجمس الكمية بعد أخذ رأى القسم المختص أن يقبل طالب من الكمية

أو من كميات أو جامعات أخرى كمستمعين لبعض المقررات بالكمية وفقًا لقواعد
ورسوم يحددىا المجمس ،وتمنح الكمية إفادة بحضور ىذه المقررات وال يتبع ذلك منح

أي درجة عممية.

مادة ( )19متطمبات التخرج:

يحتاج الطالب لمتخرج إلى الحصول عمى معدل تراكمي ال يقل عن

2.67

نقطة وبتقدير ال يقل عن ) (C+مع اجتياز المواد اإلجبارية واالختيارية ومتطمبات

الجامعة المقررة التي تتيح لو عدد الساعات المعتمدة المطموبة المقررة في برنامج

القسم المسجل بو،مع تقديم تقرير من المشرف مع الرسالة يفيد باجتياز الطالب عدد

الساعات المقررة لمرسالة.
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مادة ( )20التسجيل المستمر:

عمى كل طالب قام بالتسجيل ألول مرة لمرسالة في فصل ما أن يقوم

بالتسجيل المستمر في الفصول الدراسية التالية ولمدة ستة فصول أساسية يمكن أن

تزيد فصل سابع بموافقة مجمس الكمية .وعند تقديم الرسالة بعد إتماميا يمنح الطالب

الساعات المعتمدة المخصصة لمرسالة.

مادة ( )21مدة الدراسة:

تمنح الكمية الدرجات العممية لمماجستير والدكتوراه كحد أقصى لمفترة الزمنية

خمس سنوات من بدء التسجيل لمدرجة (طبقا لقانون تنظيم الجامعات) ،وعمى أن
يكون الطالب قد اجتاز الفصول الدراسية األساسية لو وبحد أقصى ستة فصول

أساسية يمكن زيادتيا في ظل موافقة مجمس الكمية.

مادة ( )22اإلرشاد واإلشراف األكاديمي:

أكاديميا من بين أعضاء ىيئة التدريس لتقديم
مرشدا
 يحدد القسم لكل طالبً
ً
النصح واإلرشاد لو خالل فترة دراستو.
 يستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف األكاديمي في حالة تقدم الطالب لمتسجيلفي رسالة الماجستير أو الدكتوراه.

مادة ( )23االمتحانات:

 -تعقد االمتحانات النيائية لممقررات في األسبوعين التاليين مباشرة النتياء الفصل

الدراسي بموجب جدول تعده إدارة الدراسات العميا ويعمن موعد االمتحان لمطالب

مع التسجيل في بداية الفصل الدراسي.

 تقرر الكمية نظام عقد االمتحان واعداد النتائج واعالنيا. مدة كل امتحان تحريري في أي مقرر ساعتان .ويجوز لمجمس الجامعة بناءعمى اقتراح مجمس الكمية تعديل ىذه المدة في أحوال خاصة.

مادة ( )24دراسة مقررات خارج الكمية:

يجوز لمطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج برنامجو الدراسي

ومطروحة من القسم أو الكمية أو جية أخرى داخل الجامعة طالما أنيا تخدم
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تخصصو وال تتعارض مع شروط البرنامج المسجل فيو الطالب وذلك بناء عمى
اقتراح المشرف األكاديمي وموافقة مجمس القسم والكمية وبعد التنسيق مع الكميات

والجيات األخرى.

مادة ( )25تحويل ساعات معتمدة:

 يمكن لمكمية قبول واعتماد بعض مقررات دراسات عميا قام الطالب بدراستياونجح فييا في جامعة أخرى وبشرط أن ال يكون قد تم احتساب ىذه المقررات

من ضمن متطمبات الحصول عمى درجة أخرى .وتتم الموافقة عمى احتساب

الساعات المعتمدة ليذه المقررات بتوصية من مجمس القسم المختص وبموافقة

مجمس الكمية.

 يسمح بتحويل  % 20كحد أقصى من الساعات المعتمدة المطموبة لمدرجة. -ال يسمح لطالب الدراسات العميا في جامعة عين شمس أن يكون مسجالً في

برنامج أخر لمدراسات العميا داخل الجامعة أو خارجيا في نفس الوقت وال يسمح

بتحويل ساعات معتمدة في ىذه الحالة.

مادة (: )26

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية فيما لم يرد فيو نص في ىذه

الالئحة.

مادة (: )27

تسرى أحكام ىذه الالئحة مع بداية العام الجامعي التالي إلقرارىا بقرار وزاري من

وزير التعميم العالي وتطبق عمى الطالب الذين تم قيدىم في ىذا العام .أما الطالب

المقيدون قبل إقرار ىذه الالئحة فتطبق عمييم أحكام الالئحة الداخمية التي التحقوا في

ظميا حتى تخرجيم.

قواعد عامة:

* في كافة األحوال يكون الطالب مسئوالً عن متابعة كافة التعميمات وعمى دراية
بالموائح.
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* ال يقبل عذر الطالب عن عدم عممو بما نشر من تعميمات داخل الكمية حيث
يفترض حضوره لمكمية لمدراسة.
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ثانيًا
الئحة دبلوم الدراسات العليا بكلية اآلداب
بنظام الساصات المعتمدة
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كمية اآلداب

الئحة دبموم الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة
بكمية اآلداب – جامعة عين شمس
 -1تنقسم المقررات إلى مقررات إجبارية ومقررات اختيارية ،وتوزع عمى فصمين

أساسيين لمدبمومات ذات العام الواحد ،وأربعة فصول أساسية لمدبمومات ذات

العامين الدراسيين .ولمطالب حق االختيار من ىذه المواد وفقا لمقواعد المنظمة.
 -2يبمغ الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة لدرجة الدبموم في العام الواحد
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ساعة معتمدة.

 -3يبمغ عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي مابين  18–12ساعة بحد أقصى
 6مواد دراسية في الفصل الدراسي الواحد تتوزع بين مقررات إجبارية ومقررات

تبعا لطبيعة المقررات بالقسم.
اختيارية ،وقد تقل عن ذلك ً
 -4مدة امتحان كل مقرر ساعتان ،ودرجة كل مقرر تبمغ  100درجة ،ودرجة النجاح
من  65درجة.

تبعا لرؤية
 -5يتم توزيع الدرجات بمعدل  70درجة لالمتحان النيائي ،والباقي يتوزع ً
القسم ما بين أعمال السنة والشفوي وطرق التقييم األخرى التي يراىا القسم .وذلك
تبعا لرؤية
عدا المواد ذات الطابع العممي والميني حيث تزيد درجة أعمال السنة ً
القسم.

 -6المقررات ذات الطابع العممي أو الميداني أو الشفوي تحسب مده المحاضرة
الساعتان بمدة ساعة واحدة فقط معتمدة.

 -7يمكن لمطالب الحاصل عمى ليسانس اآلداب أو الدرجات العممية التي تعادل ذلك
والمعترف بيا التقدم لمتسجيل لدرجة الدبموم بدون التقيد بالتقدير.
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 -8يجوز إضافة دبمومات جديدة وأخرى بموافقة مجمس الجامعة بناء عمى موافقة
مجمس الكمية بطمب من مجمس القسم المختص .كما يجوز أن يتشارك قسمان أو

أكثر في الكمية أو الجامعة في دبموم جديد.

28

كمية اآلداب
دليل دبموم الدراسات العميا
بنظام الساعات المعتمدة كمية اآلداب – جامعة عين شمس
مادة ( )1نظام الدراسة في مرحمة دبموم الدراسات العميا:
تعتمد الدراسة في مرحمة دبموم الدراسات العميا عمى نظام الساعات المعتمدة ،ويسمح

بالقيد بيا لخريجي كميات اآلداب بالجامعات المصرية أو الحاصمين عمى درجات

عممية معادلة ليا من معيد عممي أخر معترف بو من الجامعة أو المجمس األعمى

لمجامعات.

 -يعتبر الحصول عمى درجة الدبموم في ىذه الدبمومات مرحمة منتيية وال تعادل درجة

الماجستير.

مادة ( )2درجات الدبموم التي تمنحها الجامعة بنظام الساعات المعتمدة:
تمنح الكمية درجة الدبموم في التخصصات التالية:
 -1دبموم المغة اليونانية الحديثة

 -2دبموم نظم المعمومات الجغرافية
 -3دبموم الخدمة النفسية:

أ -تخصص عمم النفس اإلكمنيكي

ب -تخصص عمم النفس العسكري
ج -تخصص عمم النفس الصناعي واإلداري

د -تخصص عمم النفس الجنائي

ىـ -تخصص ذوي االحتياجات الخاصة

 -4دبموم العالقات الصناعية (دبموم ميني)
 -5دبموم عمم اإلجرام (دبموم ميني)

 -6دبموم المنظمات غير الحكومية والعمل التطوعي (دبموم ميني)
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 -7دبموم التنمية االجتماعية (دبموم تخصصي)
 -8دبموم اآلثار في الشعب التالية:

أ -شعبة اآلثار والحضارة المصرية القديمة

ب -شعبة اآلثار اإلسالمية

ج -شعبة اآلثار اإلغريقية والرومانية

 -9دبموم اإلرشاد السياحي

 -10دبموم المكتبات والمعمومات:

أ -الدبموم العام في المكتبات والمعمومات

ب -الدبموم التخصصي في المكتبات والمعمومات

 -11دبموم عموم االتصال واإلعالم في الشعب التالية:
أ -دبموم عموم االتصال (شعبة صحافة)

ب -دبموم عموم االتصال(شعبة إذاعة)

ج -دبموم عموم االتصال (شعبة العالقات العامة واإلعالن)

 -12دبموم الدراما والنقد المسرحي
 -13دبموم النقد السينمائي

مادة ( )3مواعيد الدراسة :

 يشمل العام األكاديمي ثالثة فصول دراسية عمى النحو التالي:الفصل األول( :الخريف):

فصل أساسي يبدأ من السبت الثاني من شير سبتمبر (قابل لمتعديل وفقا لقرار مجمس

الجامعة) ويمتد لمدة  15أسبوع (من السبت  14-8سبتمبر وحتى الخميس 26–20

ديسمبر) ويمكن لمطالب التسجيل بحد أدنى  6ساعات وبحد أقصى  18ساعة
معتمدة.

الفصل الثاني (الربيع):

فصل أساسي يبدأ من السبت الثاني من شير فبراير ويمتد لمدة  15أسبوع (من

السبت  14-8فبراير وحتى الخميس  29–22مايو) ويمكن لمطالب التسجيل بحد
أدني  6ساعات وبحد أقصي  18ساعة معتمدة.
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الفصل الثالث (الصيف):
فصل اختياري ويبدأ من السبت األول من شير يوليو ولمدة  6أسابيع ( من السبت

 7-1يوليو وحتى الخميس  17-10أغسطس) ويمكن لمطالب التسجيل بحد أقصى 6
ساعات معتمدة.

مادة ( )4معيار الساعة المعتمدة:
ىي وحدة قياس دراسية لتحديد وزن المقرر الدراسي ومن الممكن أن يتحدد المقرر

أسبوعيا وتتوزع بين الساعات النظرية والساعات العممية ،وذلك
بساعة واحدة معتمدة
ً
لمدة  15أسبوع.
مادة ( )5شروط القبول والقيد ببرنامج دبموم الدراسات العميا

بند (  )1يشترط لقيد الطالب أن يكون حاصالً عمى درجة الميسانس في اآلداب من

إحدى الجامعات المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من جية عممية أو معيد معترف
بو من الجامعة.

بند ( )2شروط األقسام لاللتحاق بالدبمومات:
يشترط في قيد الطالب في

دبموم نظم المعمومات الجغرافية أن يكون حاصالً عمى

ليسانس اآلداب (جغرافيا) أو ما يعادليا ،ويجوز قبول خريجي الكميات والمعاىد العميا
التي ليا اتصال بيذا النوع من الدراسة.
يشترط في قيد الطالب في

دبموم الخدمة النفسية أن يكون حاصالً عمى ليسانس

اآلداب تخصص عمم النفس من إحدى الجامعات المصرية ،أو عمى درجة معادلة ليا
من جية عممية معترف بيا من الجامعة ،ويتم قبول الطالب ليذا الدبموم بعد اختبار

شخصي لموثوق من صالحيتو لمدراسة.

 يشترط في قيد الطالب في دبموم عمم اإلجرام أن يكون حاصالً عمى ليسانس اآلدابتخصص عمم النفس أو عمم االجتماع من احدي الجامعات المصرية ،أو عمى درجة

معادلة ليا من جية عممية معترف بيا من الجامعة ،كما يجوز قبول خريجي الكميات
اآلخرى أو المعاىد العميا طبقا لمقواعد التي يقرىا مجمس الجامعة بناء عمى اقتراح

مجمس الكمية ويتم قبول الطالب ليذا الدبموم بعد اختبار شخصي لموثوق من صالحيتو

لمدراسة.
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 -يشترط في قيد الطالب في

دبموم العالقات الصناعية أن يكون حاصالً عمى

ليسانس اآلداب اجتماع من احدي الجامعات المصرية أو بكالوريوس الخدمة

االجتماعية.

 يشترط لقيد الطالب في دبموم التنمية االجتماعية ودبموم المنظمات غير الحكوميةوالعمل التطوعي أن يكون حاصالً عمى الميسانس أو البكالوريوس من أي تخصص
من إحدى الجامعات أو المعاىد العميا المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من معيد

عممي آخر معترف بو من الجامعة دون التقيد بتقدير معين ،مع تفضيل العاممين في

المنظمات غير الحكومية والذين يعممون في مجال التخصص.

 يشترط في قيد الطالب في دبموم اإلرشاد السياحي أن يكون حاصالً عمى الميسانسأو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاىد العميا المصرية أو عمى درجة معادلة
ليا من معيد عممي آخر معترف بو من الجامعة دون التقيد بتقدير معين وأن يجتاز

االختبارات المقررة التي يجرييا القسم لمتأكد من صالحيتو لدراسة اإلرشاد السياحي.

 -يشترط في قيد الطالب في

دبموم عموم االتصال واإلعالم

أن يجتاز بنجاح

االمتحانات المقررة لمقبول في المواد التي يحددىا مجمس الكمية بناء عمى اقتراح

مجمس القسم .ويقوم القسم بتحديد األعداد المقبولة كل عام.

 يشترط في قيد الطالب في دبموم اآلثار أن يكون حاصالً عمى الميسانس من إحدىالجامعات أو المعاىد العميا المصرية أو عمى درجة معادلة ليا من معيد عممي أخر
معترف بو عمى أن يكون تقديره العام جيد عمى األقل.

يشترط في قيد الطالب في الدبموم العام في المكتبات والمعمومات ما يمي:

أن يكون حاصالً عمى الميسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما

يعادليا في غير تخصص المكتبات والمعمومات وأن يجتاز امتحان القبول الذي يعقده

القسم.

 ال يجوز لخريجي المكتبات والوثاثق والمعمومات االلتحاق بيذا الدبموم. يشترط لمقيد في الدبموم التخصصي في المكتبات والمعمومات الحصول عمى الدبمومالعام في المكتبات والمعمومات بتقدير جيد جدا.
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 الدبموم العام في المكتبات والمعمومات والدبموم التخصصي في المكتباتوالمعمومات (دبمومة مينية) ال تعادل درجة الماجستير ،وتيدف إلى تنمية الميارات

والمعارف في مجال التخصص بما يرفع مستوي األداء في العمل بالمكتبات ومراكز

المعمومات.

يشترط مواظبة الطالب عمى حضور ما ال يقل عن %75من مجموع الساعات الفعمية

لممحاضرات (محاضرات-تطبيقات) ألي مقرر ،واال يحرم من التقدم آلداء االمتحان
اسبا.
فيو ويعتبر ر ً

يجب اال يقل عدد الدارسين المقبولين لمتسجيل عن خمس عشرة دارسا  ،كما يجب ان

ال يقل عدد الدارسين في المادة االختيارية عن خمس طالب .

 يشترط لمقبول بدبموم الدراما والنقد المسرحي ودبموم النقد السينمائي أن يكون الطالبحاصالً عمى درجة الميسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما

يعادليا من الجامعات األخرى .ويشترط اجتياز االختبار الشفوي والتحريري الذي يعقده

القسم.

 دبموم الدراما والنقد المسرحي لمدة سنتين تؤىل لمقيد بدرجة الماجستير في حين التعتبر دبمومة النقد السينمائي مؤىمة لمتسجيل في الماجستير.

 يشترط لمقبول بدبموم المغة اليونانية الحديثة أن يكون الطالب حاصالً عمى درجةالميسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات أو المعاىد المصرية أو ما يعادليا.

مادة ( )6مواعيد التسجيل لمفصل الدراسي:

يتم التسجيل لمفصل الدراسي خالل ثالثة أسابيع قبل الدراسة وحتى األسبوع الثاني من
بدء الدراسة في أي فصل دراسي بعد استيفاء شروط التسجيل ودفع الرسوم المقررة.

وال يشترط لمتسجيل اختيار المقررات الدراسية.

مادة ( )7المقررات الدراسية والساعات المعتمدة:
 يجوز لمطالب اختيار عدد من المقررات الدراسية بحد أقصى  6مقررات دراسية فيإسبوعيا ما بين -6
الفصل الواحد ،وعمى أن يتراوح مجموع عدد الساعات المعتمدة
ً
 18ساعة في الفصل األول والثاني.
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 يتم تحديد المقررات االختيارية التي يسجل فييا الطالب المقيد لدرجة الدبموم في كلفصل دراسي وذلك عمى نموذج االستمارة الفصمية ويتم تقديميا إلى إدارة الدراسات
العميا خالل أسبوعين من بدء الدراسة في الفصول األساسية.
مادة ( )8الحذف واإلضافة لممقررات:
 يجوز لمطالب حذف أو إضافة مقررات دراسية حتى نياية األسبوع الثاني منالفصل الدراسي األساسي األول والثاني ،وبما ال يخل بعدد المقررات اإلجبارية
واالختيارية المعتمدة في كل فصل دراسي مادة (.)7
 يجوز لمطالب في مرحمة الدبموم تغيير مقرر اختياري رسب فيو وذلك مرة واحدةوبحد أقصى مقررين فقط في مرحمة دبموم السنة الواحدة وبشرط توافر مقررات قابمة
لإلضافة ،وذلك سواء في الفصل الدراسي أو العام الدراسي .ويحق لمطالب في
مرحمة الدبمومات ذات العامين تغيير ثالث مقررات اختيارية بحد أقصى.
مادة ( )9التقييم والتقديرات:
 )100درجة ومدة امتحان كل مقرر
 يتم تقييم امتحانات كل مقرر من (ساعتان،عمى أن تكون درجة النجاح من  ،65وتوزيع الدرجات  70درجة لالمتحان
النيائي ،والباقي يتوزع تبعا لرؤية القسم ما بين أعمال السنة والشفوي وطرق التقييم
األخرى التي يراىا القسم.
وتوزع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في كل مقرر دراسي إلى نقاط عمى النحو
التالي:
النسبة

النقاط

التقدير

التقدير

 % 90وأكثر

4.00

A+

من 85حتى أقل من % 90

3.67

A

من  80حتى أقل من % 85

3.33

B+

من 75حتى أقل من % 80

3.00

B

من 70حتى أقل من % 75

2.67

C+

من 65حتى أقل من % 70

2.33

C

مقبول

من  60حتى أقل من % 65

2.00

D

راسب

أقل من % 60

0.0

F

ممتاز
جدا
جيد ً
جيد
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المعدل الفصمي )Grade Point Average (GPA
يتم حساب المعدل الفصمي ( وىو يمثل متوسط ما يحصل عميو الطالب من
نقاط في الفصل الدراسي الواحد) كما يمي:

مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر Xعدد ساعاتو المعتمدة
المعدل الفصمي = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مجموع الساعات المعتمدة لممقررات التي درسيا الطالب في الفصل

ويقرب الناتج إلى أقرب رقمين عشريين.

المعدل التراكمي لمطالب )Cumulative Grade Point Averag (CGPA

مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر درسو الطالب  Xعدد ساعاتو المعتمدة
المعدل التراكمي = ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسيا الطالب في جميع الفصول

ويقرب الناتج إلى أقرب رقمين عشريين.

مادة ( )10نظام االستماع:

يجوز لمجمس الكمية بعد أخذ رأى القسم المختص أن يقبل طالب من الكمية أو من
كميات أو جامعات أخرى كمستمعين لبعض المقررات بالكمية وفقًا لقواعد ورسوم
يحددىا المجمس ،وتمنح الكمية إفادة بحضور ىذه المقررات وال يتبع ذلك منح أي

درجة عممية.

مادة (  )11الرسوب في المقرر:
ناجحا في أي مقرر إال إذا حصل عمى تقدير ) (Cعمى األقل.
ال يعتبر الطالبً
ال يحق لمطالب إعادة المقرر الذي رسب فيو أكثر من مرتين.-في حالة الرسوب في مقرر إجباري مرتين يتم إلغاء تسجيل الطالب.

في حالة رسوب الطالب في مقرر اختياري يمكن لو تغيير المقرر واختيار مقررأخر ،وعمى أن تكون فرصتو لمرسوب في المقرر البديل فرصة واحدة فقط.

من حق الطالب تغيير مقررين اختياريين فقط في مرحمة الدبموم ذات العام الواحدفي حالة الرسوب ،أو بحد أقصى ثالث مواد في مرحمة الدبمومات ذات العامين،
عمى أال يتجاوز التغيير مقررين في الفصل أو العام الدراسي الواحد.
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مادة ( )12االمتحانات:
 تعقد االمتحانات النيائية لممقررات في األسبوعين التاليين مباشرة النتياء الفصلالدراسي بموجب جدول تعده إدارة الدراسات العميا ويعمن موعد االمتحان لمطالب

مع التسجيل في بداية الفصل الدراسي.

 -تقرر الكمية نظام عقد االمتحان واعداد النتائج واعالنيا.

 زمن امتحان المقرر ساعتان.مادة ()13

تطبق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحتو التنفيذية فيما لم يرد فيو نص في ىذه
الالئحة.

مادة (: )14

تسرى أحكام ىذه الالئحة مع بداية العام الجامعي التالي إلقرارىا بقرار وزاري من وزير

التعميم العالي وتطبق عمى الطالب الذين تم قيدىم في ىذا العام .أما الطالب

المقيدون قبل إقرار ىذه الالئحة فتطبق عمييم أحكام الالئحة الداخمية التي التحقوا في

ظميا حتى تخرجيم.

قواعد عامة:

* في كافة األحوال يكون الطالب مسئوالً عن متابعة كافة التعميمات وعمى دراية
بالموائح.

* ال يقبل عذر الطالب عن عدم عممو بما نشر من تعميمات داخل الكمية حيث
يفترض حضوره لمكمية لمدراسة.
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