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 يمـن الرحـم اهلل الرحـمـبس
 

 مقدمة
جامعااة عااين شاامس عماار تحهيااو رؤيتظاااى سالحهاااظ عماار ساامعتظا ستاري ظااا  –انطالقااا ماان حاار  كميااة اآلداب 

ت الكمياة تعاديال حئحتظاا الدا مياة بنظاام السااعات المعتمادة  أالعريوى سمساكبة تطسرات العصر بصسرة مستمرةى فهد ر 
المعتماااادة بجامعااااة عااااين شاااامسى  لتتسافااااو مااااد الهساعااااد سا حكااااام العامااااة المنظمااااة لمدراسااااات العميااااا بنظااااام الساااااعات

 .ساردة من المجمس ا عمر لمجامعاتلتعديالت السا
سالماجستير  ت العميا بتسسيد قاعدة البرامج )الت صصية سالمظنية( من الدبمسماتلالئحة الجديدة لمدراساستسمح ا

إجااراا البحااسث المشااتركة يباارف فااه ااائ  الالئحااة تشااجيد كميااة اآلداب سفااو نظااام الساااعات المعتماادةى كمااا  ىسالاادكتسرا 
مبحاث م تمهاة دا اال الجامعاة  إءاراا لالكمياات السغيرااا مان  سالبينية بين ا قسام الم تمهة بالكمية أس باين أقساام الكمياة

عماار إنشاااا باارامج بينيااةى تماانح شااظادات سدرجااات عمميااة جدياادة مبنيااة عماار ااائا احتجااا  البينااهى  العممااهى ستشااجيعا
 بالتعاسن مد المؤسسات العممية سالبحءية الم تمهة. 

جامعة عين شمسى المسميات  –عتمدة بكمية اآلداب ة بنظام الساعات المدالجدي تسضح حئحة الدراسات العمياس 
المتعمهااة بالشااظادات سالاادرجات العمميااة التااه تمنحظااا الجامعااةى سشاارسط احلتحاااو سالهبااسال سالتسااجيال بباارامج الدراسااات 
العمياااى سمتطمبااات الحصااسال عماار كااال درجااة عمميااةى بارضااافة إلاار الهتاارة الفمنيااة المحااددة لمحصااسال عماار كااال منظاااى 

 مر ضسابط تصميم البرامج البينية. عالسة ع
 مسارات لمدراسة فه مرحمة الدراسات العميا: ةستجمد الالئحة بين ءالء

  :أوال: مسار الدراسات التخصصية
سيهصد به برامج الدراسات العميا المت صصة فه إطار الت صصات العممية الهائمة حاليا تحت إدارة ا قسام العممية 

 المت صصة بالكمية.
  :ا: مسار الدراسات المينيةثاني

سيهصااد بااه باارامج الدراسااات العميااا فااه الت صصااات العمميااة ئات الطااابد المظنااه الهائمااة حاليااا تحاات إدارة ا قساااام 
 العممية المت صصة بالكميةى سالته تظدف إلر رفد كهااة العاممين سالمت صصين فه مجاحت العمال الم تمهة.

  :ثالثا : مسار الدراسات البينية
سيهصد به الدراسات العميا فه إطار برامج ت صصية جديدةى تتأسس تبعا لم طة البحءية المعتمدة لمكمياةى بنااا عمار 
متطمبااات سااسو العمااال ساحتياجااات المجتمااد المحمااه بصااهة عامااةى ستكااسن تحاات إدارة لجااان عمميااة تناااظر ا قسااام 

يتاسلر  د اائ  المجاان ردارة مجماس إدارأ سأكااديمهىالعممية الت صصية فه المظام العممية سارداريةى عمار أن ت ضا
مظماااة المتابعاااة الدسرياااة لمساااتجدات ساااسو العماااالى سماااا يتطمباااه مااان إضاااافة بااارامج جديااادة أس تعاااديال بااارامج قائماااة أس 

 .لغائظاإ
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سنظرا حشتراك البرامج الت صصية سالبرامج البينية فه كءير من البنسد المتعمهة بالشرسط سالضسابطى فهاد رسعاه 
التهريو بين المساد الته تشترك البرامج الت صصية سالبرامج البينياة فاه جمياد بنسدااا سالماساد التاه تحتاسأ عمار بناسد 

كمااا رسعااه فااه صااياغة الالئحااة تحهيااو أكباار قاادر ممكاان ماان  الت صصاايةىت تمااف فيظااا الباارامج البينيااة عاان الباارامج 
ا كاااديمهى بمااا يناسااب قدراتااه سميسلااه ستطمعاتااهى سي اادم  المرسنااة لطالااب الدراسااات العميااا فااه ا تيااار مسااار  البحءااه

 أاداف المؤسسة العمميةى تبعا ححتياجات المجتمد المحمه فه نهس السقت. 
 

سقااد تاام إعااداد الالئحااة فااه ضااسا ارطااار المرجعااه لالئحااة الدراسااات العميااا بجامعااة عااين شاامسى سفااه ضااسا 
سحئحتة التنهيئيةى سالتعديالت الته أجريت عميهى سفه ضسا  مى2971ارطار المرجعه لهانسن تنظيم الجامعات لسنة 

الهاارارات الصااادرة ماان المجمااس ا عماار لمجامعاااتى سالكتاااب الاادسرأ لااسفير التعماايم العااالهى سماان ءاام فكااال مااا لاام يااتم 
 التنصي  عميه فه ائ  الالئحةى فالمرجد فيه إلر ارطار المرجعه.

 أعضاء لجنة صياغة الالئحة                                                                          
 

 اإلشراف العام                                                                            
 اآلداب كمية ةعميد                                                                          

 األستاذة الدكتورة / سوزان القميني                                                                                            
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 بسـم اهلل الرحـمـن الرحـيم
                                     

 كممة عميدة الكمية                                  
 الطمبة األعزاء 

سن أبنااائه الطمبااة أن المجتمعااات الراغبااة فااه التهاادم ساحفداااار تحكمظااا قااسانين سأنظمااة تعمااال عماار تحديااد تعمماا
ى فاا ن التعماايم أيضااا تحكمااه أنظمااة مجاااال ماان مجاااحت الحياااة الم تمهااة الحهااسو سالساجباااتى سكمااا اااس الحاااال فااه أأ

م احمتحاناااااتى سالتهااااسيمى مهااااررات سنظااااسلااااسائح منظااااا عماااار ساااابيال المءاااااال: ال طااااط الدراسااااية سنظااااام التسااااجيال فااااه ال
ى ساحطالع عميظا حتر يتمكن كال فرد مان ا. سيجب عمر جميد الطمبة معرفتظاى سالغيابى سا نشطة سغيراسالحضسر

 سلياتهى ساحلتفامات الممهاة عمر عاتهه  الال فترة دراسته الجامعية.ئمعرفة ساجباته سمس
أ باااين أياااديكم يتضااامن شااارحا تهصااايميا عااان كاااال ماااا يتعماااو بالدراساااة إن النظاااام ا كااااديمه لمدراساااات العمياااا الااائ

الجامعيااة بجامعااة عااين شاامسى سئلااك اعتبااارا ماان تاااريا التحاااقكم بظاائا الصاارح العممااه سحتاار ت اارجكم فيااه. لاائا فاا ن 
قرااته قرااة متأنية لظس أمر ضرسرأ لمغاية  لتجنب السقسع فه مشاكال أكاديمية أنتم فه غنر عنظا. سسسف تحار  
الكميااة عماار تطبيااو مااا سرد فااه ااائا النظااام بمااا يتضاامن العدالااة سالمساااساة بااين أبنائنااا الطمبااة. سماارة أ اار  نرجااس ماان 

ى ساححتهاااظ بنساا ة منااه الصااهحة ارلكترسنيااة لكميااة اآلدابالطمبااة جميعااا قاارااة ااائا النظااام ا كاااديمه المتااسفر عماار 
الائأ ينيار لكام مساار دراساتكمى راجاين مان ا  العماه الهادير أن لمعسدة إليظا متر اقتضت الحاجة ئلاك   ناه المرجاد 
 يسفهكم فه دراستكمى سأن يجعال النجاح حميهكم دسما.

 
 :أعضاء الييئة األكاديمية 

عمار عااتهكم. إن  ةلهد اعتمد ائا النظام ا كاديمه ليكسن عسنا لكم سليساعدكم فه تنهيئ المظام سا عمااال الممهاا
يين عمار الطمباة يعاد مان أاام ا دسار المحسرياة التاه تهاسم عميظاا العممياة التعميمياة بالدراساات ميدسركم كمشارفين أكااد

بجمياد التعميماات  ماوى ناسد التأكياد عمار أامياة احلتافام. سمان اائا المنطجامعاة عاين شامس –العميا فه كمياة اآلداب 
باعظااا فااه سالساجبااات سارجاارااات الساجااب اتسا حكااام سالهساعااد الااساردة فااه ااائا النظااام ماان حيااث احلتفامااات سالحهااسو 

ى سأن م فاه تأدياة مظاام سساجباات سظاائهكمسن ا كاديمية. ساائمين الماسلر العماه الهادير أن ياسفهكئا مسر المتعمهة بالش
يكااسن النظااام ا كاااديمه الاائأ بااين أيااديكم دلاايال سعسنااا لكاام فااه تطبيااو أحكامااه بمااا يجنااب الطمبااة السقااسع فااه مشاااكال 

 يرتظم ا كاديمية.تعسو مس
 سا  المسفو لما فيه ال يرى...

 عميدة كمية اآلداب                                                                    
 األستاذة الدكتورة / سوزان القميني                                                                                       
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 فــصــــل تــمييــــدي
 مقدمة:

لتحديث المنظسمة العممية بظا  لتتكامال مد التغيرات المتالحهة  –جامعة عين شمس  –فه إطار سعه كمية اآلداب 
فه منظسمة التعميم العالهى انطالقا من اريمان بأامية مساكبة التغيرات المتسارعة الته تهرض عمينا مسايرتظا فه 

عمر التعميم العاله دا ميا س ارجيا فه م تمف عمسم الحياةى ستباين مستسيات التعميم الجامعهى إطار تفايد الطمب 
ستنسع مساراته من  الال اربداع ساحبتكار سالتميف سا تيار مجاحت التميف طبها لمميفة التنافسية المسجسدة لكال منظاى 

ى ستمكين الكسادر البحءية الهادرة عمر هنتج البحءتبرف أامية تطسير قطاع الدراسات العميا بالكمية لمنظسض بالم
 اربداع العممه.

 
ا مد المعايير العالمية لجسدة يستمش سانطالقا من أامية العمم سالتعميم الجامعه سعالقته بالتنمية الشاممة المستدامةى

تمدة. سفه إطار احستجابة التعميم سالبحث العممهى تم سضد برامج الدراسات العميا بالكمية سفو نظام الساعات المع
أحد العناصر الحاسمة فه تحديد مستهبال المجتمد  يأته العمم سالبحث العممه ليشكال لألطر العالمية لمتنمية سالتهدمى

ستهدمه. سيتم ترجمة ئلك من  الال البرامج الدراسية الته يتيحظا التعميم الجامعهى بما يمكن الطالب من اكتساب 
حءية الالفمة رنتاج العمم ساربداع العممه لمتحديث سالتطسير ساحبتكارى سبما يسمح بالتعامال المظارات البس الهدرات 

 ىسبرامج لمدراسات العميا بالكمية مد معطيات العالم المتغير بطريهة أفضالى ا مر الئأ دفد بنا إلر سضد نظام
برامج تدريسيةى تطرح مهررات  يتضمنى س  Credit Hour System( CHSيعتمد عمر نظام الساعات المعتمدة )

دراسية تتهو سطبيعة ائ  المتغيرات المستحدءةى سبما يتيح تهديم رؤية مستهبمية لإلنتاج المعرفه لمدراسات العميا 
الدراسات العمياى سكئا الميفات  هسمن ءم تسفير الميفات التنافسية ل ريج –جامعة عين شمس  –بكمية اآلداب 

 بالكميةى سارسظام فه عمميات التنمية الشاممة المستدامة. التنافسية لممنتج العممه
 

 :أوال : الرؤية المستقبمية لمكمية
 ظا العريوى سقدرتظا عمر التطسرى سمساكبة العصرى سسعيظا لمحهاظ عمر كسنظا يمن تار  كمية اآلدابتنبءو رؤية 

 .جاال التعميم سالبحث العممهكمية معتمدةى سمحافظة عمر مكانتظا التاري يةى سئات تصنيف عالمه فه م
 

 :ثانيا : رسالة الكمية
ى سالعمال عمر نشر العمم سالءهافة لالرتهاا ظا من رسالة الجامعةتنبءو رسالة كمية اآلداب سقطاع الدراسات العميا ب

دارة العممية التعميمية  البحءيةى س بالمجتمدى كما تعمال الكمية عمر تطبيو معايير الجسدة فه كافة قطاعاتظا لتنهيئ سا 
  .عالسة عمر  دمة المجتمد
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 ستتمءال رسالة الكمية فه اآلته:
 احنطالو بميدان المعرفة فه برامج الدراسات العميا بما ي دم ا اداف ارنمائية لممجتمد. .2
 داا المعرفه فه مجاال الدراسات العميا بما يتالام مد مستسيات الجسدة العالمية.تطسير ا  .1
ما يتيح إنتاج سنشر أبحاث ئات مستس  عممه متميفى سبما يتيح الهدرة التنافسية تنمية قدرات الباحءين ب .3

 لمباحءين.
بما يسمح ب يجاد عالقات شراكة بحءية  ىربط برامج الدراسات العميا بالكمية بالجامعات العالمية المتميفة .4

 سعممية.
 مية بالجامعة سالمجتمد.السعه نحس تنمية الكسادر البحءية الضرسرية لهيادة برامج التنمية العم .5
 استءمار ال برات التهنية سءهافة احتصاحت بما ي دم العممية التعميمية. .6
 احعتراف بالدرجات العممية ا كاديمية المتاحة عمر المستس  العالمه. .7
 ربط قطاع الدراسات العميا بالكمية بالءهافة العممية لممجتمد سمؤسساته العممية الم تمهة. .8
راسات العميا سالبحسث فه إطار نظام تهييم ا داا ستسكيد الجسدة ساحعتماد فه العممية سضد برامج الد .9

 التعميمية سالبحءية.
 

 :ثالثا : أىداف الكمية
الدراسات  –تطسير المنااج سالمهررات الدراسيةى بما يمكن الطالب فه كافة المراحال التعميمية )الميسانس  .2

عداد كسادر عمر مستس  متميف قادر عمر سالمظارا ( من اكتساب الهدراتالعميا ت التعميمية سالبحءيةى سا 
 التعامال مد معطيات العصر.

إلر  ىاحنطالو بالتعميم الجامعه من ارطار المحدسد حكتساب المعارف التراكمية سالمعمسمات الكمية فهط .1
يحهو قيما مضافة عالم أسسد لتسظيف تمك المعارف سالت صصات لتنمية الهس  البشريةى ستمكينظا بما 

 متتالية لمحراك احجتماعه ساحقتصادأ سالءهافه. افرصاعيا ساقتصادياى تمنح ا فراد اجتم
ى ا مر الئأ يمءال نهمة نسعية فه قسام الكمية ست صصاتظا الم تمهة  (Data Base)إعداد قاعدة بيانات  .3

 مجاال ارنتاج المعرفه بالكمية.
البحءه ساردارأ فه كافة المراحال التدريسية فه الكمية بما يتيح مستس  احرتهاا بمستس  ا داا العممه س  .4

 أمءال لألداا الهكرأ بالكمية عمر أسس ساقعية محههة  اداف التعميم الجامعه.
ى تتيح حمهات اتصاال بين السادة أعضاا ايئة التدريس سنظرائظم  مو قنسات بحءية سأكاديمية جديدةمحاسلة  .5

يجاد صيغ بالدا ال سال ارج لتباد ال المعمسمات بما يسمح باحرتهاا با داا ا كاديمه سالبحءه من ناحيةى سا 
 تهاعمية لمتعامال مد المؤسسات البحءية العالمية من ناحية أ ر .
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 :المشاركة ببرامجيا في نظام الساعات المعتمدةا : األقسام العممية رابع
فه ت صصات  ددا من البرامج العمميةر قسما منظا عتهدم أربعة عشى اعممي اقسم تتكسن الكمية من ستة عشر

المشاركة ببرامجظا فه نظام  ا قسام العممية بالكمية ى سالجدسال اآلته يسضحالساعات المعتمدة مظابنم تمهةى 
 الساعات المعتمدةى سفها لظئ  الالئحة:

 القسم التخصص / المستوىالفصل الدراسي الكود
  األول )ماجستير( 0011عرب 

- 
 

 الثاني )ماجستير( 0811عرب  المغة العربية وآدابيا

 األول )دكتوراه( 0011عرب 

 الثاني )دكتوراه( 0011عرب 

  )ماجستير( األول 0011 عبر/لغ
 الدراسات المغوية والترجمة

 
 )ماجستير( الثاني 0811عبر/لغ  المغة العبرية وآدابيا

 )دكتوراه( األول 0011عبر/لغ 
 )دكتوراه( الثاني 0011غ عبر/ل

  )ماجستير( األول 0011 عبر/أد
 )ماجستير( الثاني 0811 عبر/أد لدراسات األدبيةا

 )دكتوراه( األول 0011 عبر/أد
 )دكتوراه( الثاني 0011 عبر/أد

  )ماجستير( األول 0011 عبر/فك
 )ماجستير( الثاني 0811 عبر/فك الدراسات الدينية والفكرية

 )دكتوراه( األول 0011 عبر/فك
 )دكتوراه( الثاني 0011 عبر/فك

  )ماجستير( األول 0011 /لغجإن
 الدراسات المغوية

 
 )ماجستير( الثاني 0811/لغ جإن المغة اإلنجميزية وآدابيا

 )دكتوراه( األول 0011/لغ جإن
 )دكتوراه( الثاني 0011/لغ جإن

  ستير()ماج األول 0011 /ترجإن
 )ماجستير( الثاني 0811 تر/جإن الترجمة

 )دكتوراه( األول 0011 تر/جإن
 )دكتوراه( الثاني 0011 تر/جإن

  )ماجستير( األول 0011 /أدجإن
 )ماجستير( الثاني 0811 /أدجإن الدراسات األدبية

 )دكتوراه( األول 0011 /أدجإن

 )دكتوراه( الثاني 0011 /أدجإن
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  )ماجستير( األول 0011 /لغرسف
 الدراسات المغوية

 
المغات الشرقية وآدابيا 

 / فارسي

 )ماجستير( الثاني 0811/لغ رسف
 )دكتوراه( األول 0011/لغ رسف
 )دكتوراه( الثاني 0011/لغ رسف

  )ماجستير( األول 0011 /أدرسف
 )ماجستير( الثاني 0811 /أدرسف الدراسات األدبية

 )دكتوراه( األول 0011 /أدسر ف
 )دكتوراه( الثاني 0011 /أدرسف

  )ماجستير( األول 0011 /حضرسف
 )ماجستير( الثاني 0811 /حضرسف الدراسات الحضارية

 )دكتوراه( األول 0011 /حضرسف
 )دكتوراه( الثاني 0011 /حضرسف

  )ماجستير( األول 0011 /لغركت
 الدراسات المغوية

 
ات الشرقية وآدابيا المغ

 / تركي

 )ماجستير( الثاني 0811لغ /ركت
 )دكتوراه( األول 0011لغ /ركت
 )دكتوراه( الثاني 0011لغ /ركت

  )ماجستير( األول 0011 /أدركت
 )ماجستير( الثاني 0811 /أدركت الدراسات األدبية

 )دكتوراه( األول 0011 /أدركت
 وراه()دكت الثاني 0011 /أدركت

  )ماجستير( األول 0011 /حضركت
 )ماجستير( الثاني 0811 /حضركت الدراسات الحضارية

 )دكتوراه( األول 0011 /حضركت
 )دكتوراه( الثاني 0011 /حضركت

  )ماجستير( األول 0011 /لغردأ
 الدراسات المغوية

 
المغات الشرقية وآدابيا 

 / أردو

 ير()ماجست الثاني 0811لغ /ردأ
 )دكتوراه( األول 0011لغ /ردأ
 )دكتوراه( الثاني 0011لغ /ردأ

  )ماجستير( األول 0011 /أدردأ
 )ماجستير( الثاني 0811 /أدردأ الدراسات األدبية

 )دكتوراه( األول 0011 /أدردأ
 )دكتوراه( الثاني 0011 /أدردأ

  )ماجستير( األول 0011 /حضردأ
 )ماجستير( الثاني 0811 /حضردأ ريةالدراسات الحضا

 )دكتوراه( األول 0011 /حضردأ
 )دكتوراه( الثاني 0011 /حضردأ
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  )ماجستير( األول 0011 ترخ/حد
 التاريخ الحديث والمعاصر

 
 )ماجستير( الثاني 0811 ترخ/حد التاريخ

 )دكتوراه( األول 0011 ترخ/حد
 )دكتوراه( الثاني 0011 ترخ/حد

  )ماجستير( األول 0011 ترخ/إس
 )ماجستير( الثاني 0811 ترخ/إس التاريخ اإلسالمي

 )دكتوراه( األول 0011 ترخ/إس

 )دكتوراه( الثاني 0011 ترخ/إس

  )ماجستير( األول 0011 ترخ/أو
 )ماجستير( الثاني 0811 ترخ/أو التاريخ األوربي الوسيط

 راه()دكتو  األول 0011 ترخ/أو
 )دكتوراه( الثاني 0011 ترخ/أو

  )ماجستير( األول 0011 ترخ/مص
 )ماجستير( الثاني 0811 ترخ/مص التاريخ المصري القديم

 )دكتوراه( األول 0011 ترخ/مص
 )دكتوراه( الثاني 0011 ترخ/مص

  )ماجستير( األول 0011 ترخ/يو
 )ماجستير( الثاني 0811 ترخ/يو التاريخ اليوناني والروماني

 )دكتوراه( األول 0011 ترخ/يو

 )دكتوراه( الثاني 0011 ترخ/يو

  )ماجستير( األول 0011 /طبرجغ
 الجغرافيا الطبيعية

 
 )ماجستير( الثاني 0811 /طبرجغ الجغرافيا

 )دكتوراه( األول 0011 /طبرجغ
 )دكتوراه( الثاني 0011 /طبرجغ

  )ماجستير( لاألو 0011 /بشرجغ
 )ماجستير( الثاني 0811 /بشرجغ الجغرافيا البشرية

 )دكتوراه( األول 0011 /بشرجغ
 )دكتوراه( الثاني 0011 /بشرجغ

  )ماجستير( األول 0011 /اقرجغ
 )ماجستير( الثاني 0811 /اقرجغ الجغرافيا االقتصادية

 )دكتوراه( األول 0011 /اقرجغ
 )دكتوراه( لثانيا 0011 /اقرجغ
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  )ماجستير( األول 0011 سفم
- 

 
 )ماجستير( الثاني 0811 سفم الدراسات الفمسفية

 )دكتوراه( األول 0011 سفم

 )دكتوراه( الثاني 0011 سفم

  )ماجستير( األول 0011 نفس
- 

 
 )ماجستير( الثاني 0811 نفس عمم النفس

 )دكتوراه( األول 0011 نفس

 )دكتوراه( الثاني 0011 نفس

  )ماجستير( األول 0011 تاج
- 

 
 )ماجستير( الثاني 0811 تاج عمم االجتماع

 )دكتوراه( األول 0011 تاج

 )دكتوراه( الثاني 0011 تاج

  )ماجستير( األول 0011 صم/أثر
 اآلثار والحضارة المصرية القديمة

 
 )ماجستير( الثاني 0811 صم/أثر اآلثار

 )دكتوراه( األول 0011 صم/أثر
 )دكتوراه( الثاني 0011 صم/أثر

  )ماجستير( األول 0011 س/إأثر
 )ماجستير( الثاني 0811 س/إأثر اآلثار اإلسالمية

 )دكتوراه( األول 0011 س/إأثر
 )دكتوراه( الثاني 0011 س/إأثر

  )ماجستير( األول 0011 وي/أثر
 )ماجستير( الثاني 0811 وي/أثر رومانيةاآلثار اليونانية وال

 )دكتوراه( األول 0011 وي/أثر

 )دكتوراه( الثاني 0011 وي/أثر

  )ماجستير( األول 0011 رحض
- 

 
 الحضارة األوربية

 القديمة
 )ماجستير( الثاني 0811 رحض

 )دكتوراه( األول 0011 رحض

 )دكتوراه( الثاني 0011 رحض
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  )ماجستير( األول 0011 تمك

- 
 

 )ماجستير( الثاني 0811 تمك المكتبات والمعمومات

 )دكتوراه( األول 0011 تمك

 )دكتوراه( الثاني 0011 تمك

  )ماجستير( األول 0011 نفر
- 

 
 )ماجستير( الثاني 0811 نفر المغة الفرنسية وآدابيا

 )دكتوراه( األول 0011 نفر

 دكتوراه() الثاني 0011 نفر

  )ماجستير( األول 0011 درم
- 

 
 )ماجستير( الثاني 0811 درم الدراما والنقد المسرحي

 )دكتوراه( األول 0011 درم

 )دكتوراه( الثاني 0011 درم



 

 كمية اآلداب                 م1027 – االالئحة الجديدة لمدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة             جامعة عين شمس 

(13) 

 :سا : تعاريف عامةخام
 

 :التي تتيحيا ىذه الالئحة الدراسات العميابرامج و  األكاديمي بالنظام تعريفال .0
جامعة  –بكمية اآلداب  التدريس عممية تنظم الته سا نظمة الهسانين من مجمسعة اس :ألكاديميا النظام

جرااات سشرسط الهبسالى معايير ا نظمة ائ  عين شمسى ستحدد سضسابط التدريس  التسجيالى سا 
 سقساعد الت رج.  نظام التهديراتى س ساحمتحانات سالتهييم

 

 حصسال عمر المعتمدة. ساس نظام يهسم الساعات بالكمية عمر نظام لعميا النظام ا كاديمه لمدراسات ا سيهسم
 الته المعتمدة مجمسع الساعات يكسن بحيث ىدراسه فصال كال فه المعتمدة الساعات من عدد عمر الطالب
الكمية سالحصسال عمر الدرجة العممية فه  من لمت رج له مؤاالا  الدراسية الهصسال جميد فه عميظا يحصال

 به .  التحو ئأال الت ص 
 

الدرجة العممية من أحد  عمر لمحصسال الهرصة لمطالب إتاحة عمر المعتمدة الساعات نظام ستهسم فمسهة
 عميه تهرض أكاديميةى  طط سفو ىجامعة عين شمس –برامج الدراسات العميا الته تطرحظا كمية اآلداب 

 مهررات بين من اح تيار فر  له تسفر قتالس  ئات سفه ىةسالكمي الجامعة دراسية أقرتظا متطمبات استيهاا
لطالب الدراسات العميا.  الهكرية سالتنمية التءهيف  اداف  دمتظا جانب إلر الت ص  أغراض عديدة ت دم

 يتهو الدراسه بما برنامجه فه التهدم فرصة الجامعه لمطالب يسفر المعتمدة الساعات نظامئلك ف ن ك
مكاناتهى سقدراته  .الدائمة أس المرحمية أس الطارئة حياته ظرسفس  يتهو سما بال سا 

 

 مجموعة من البرامج الدراسية في الدراسات العميا ىي : - جامعة عين شمس - دابوتوفر كمية اآل
 

  تظدف ائ  الدراسة إلر رفد الكهااة المظنيةى فه مجاحت العمال فه   دبموم الدراسات المينية:برنامج
تماعيةى من  الال دراسة مهررات تطبيهية ستدريبات عممية. سيمكن أن كافة فرسع اآلداب سالدراسات احج

 تكسن فه ت صصات بينية.
 تظدف ائ  الدراسة إلر تنمية الهدرات العممية سالمظنية سمساكبة التطسر فه  :برنامج الماجستير المينية

ديءةى من  الال مجاال الت ص  الئأ ي تار  الطالبى سئلك باست دام التهنيات سا ساليب العممية الح
جراا بحث تطبيهه.  دراسة عدد من المهررات سا 

 تظدف ائ  الدراسة إلر تنمية الهدرات العممية سالمظنية سالتطسير فه مجاال  :المينية هبرنامج الدكتورا
الت ص  الئأ ي تار  الطالبى بعد حصسله عمر الماجستير المظنية فه فرع الت ص ى سئلك 

العممية الحديءةى من  الال دراسة عدد من المهررات ا كاديمية المتهدمة  باست دام التهنيات سا ساليب
جراا بحث تطبيهه يحتسأ عمر إضافة عممية.  سا 
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 تظدف ائ  الدراسة إلر رفد الكهااة العممية فه  :برنامج دبموم الدراسات العميا )التخصصية( في اآلداب
من  الال دراسة مهررات تطبيهية سعممية المجاحت التطبيهية لمت صصات الدقيهة فه فرسع متعددةى 
 متهدمة سالمشاركة فه فرو عمال رعداد مشرسعات تطبيهية.

 تظدف ائ  الدراسة إلر تنمية الهدرات البحءية سالتهكير  :في اآلداب برنامج الماجستير التخصصية
حءية لمكميةى العممه سالتطسير فه الهرع سالمجاال سالمسضسع الئأ ي تار  الطالبى من ساقد ال طة الب

سئلك باست دام التهنيات سا ساليب العممية الحديءةى من  الال دراسة عدد من المهررات ا كاديمية 
جراا بحث أكاديمه ستطبيههى من  الال رسالة عممية متكاممة.  المتهدمة سا 

 عمر تظدف ائ  الدراسة إلر تنمية الهكر المستهال سالهدرة  :التخصصية في اآلداب هبرنامج الدكتورا
احبتكار سالتطسيرى سمن ءم إضافة الجديد لمعمم فه الهرع سالمجاال سالمسضسع الئأ ي تار  الطالبى 
سئلك باتباع ا صسال العممية التهنية سالبحءية المت صصة ت صصا دقيهاى ستعميو الهدرات البحءية الته 

جراا بحث أكاديمه ستطبيههى به إضاف ة عممية فه فرع تمت تنميتظا فه مرحمة الماجستيرى سا 
الت ص ى من  الال رسالة عممية متكاممةى بارضافة إلر دراسة عدد من المهررات ا كاديمية 

 المت صصة.
 

 :الدراسي تعريف البرنامج .8
ستحدد ائ  ال طط المهررات  ىال طط الدراسية مجمسعة من –ين شمس جامعة ع –تهدم كمية اآلداب 

 متطمباتالسغيراا من  فه كال برنامج دراسهى المعتمدة المطمسبةى سالساعات المطمسبة سالمتاحةالدراسية 
 السابهة المتطمبات يحدد البرنامج مت رج سالحصسال عمر الدرجة العممية العمياى كمال ا  ر  الالفمة

 دراسته.  بمسجبه الطالب يكمال الئأ لترتيبسكئلك ا الدراسهى سالجدسال المهررى سمستس  لممهرراتى
الدراسيين  الهصمين كال فه ساح تيارية سالمتطمبات الضرسرية ا ساسية المهررات رحط يتم العادة سفه

 ى بارضافة إلر الهصال الصيهه.(سالربيد ال ريف) ا ساسيين
 الت رج. حتر دراسته فه الطالب يتهدم بمسجبظا الته الفمنية المدة ال طط ائ  ستحدد

 
 التعريف بنظام الدراسة: .0

المعتمدةى سيسمح بالهيد بظا ل ريجه كميات اآلداب )فه الت ص ( بالجامعات  الدراسة بنظام الساعات
المصريةى سالكميات المناظرة لظاى أس الحاصمين عمر درجات عممية تم معادلتظا من المجمس ا عمر 
لمجامعات )فه حالة البرامج الت صصية(ى سئلك بعد التأكد من استيهائظم لشرسط الهيد فه الدراسة 

 .المطمسبة
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 :تعريف الساعة المعتمدة .0
إلر المهررات ا  ر ى ساه  لتحديد سفن كال مهرر بالنسبة  اه سحدة قياس دراسية الساعة المعتمدة:

تطبيهه أس تدريبات عممية أس معممية عممه/ أس درس  أسبسعياىمحاضرة نظرية مدتظا ساعة ساحدة  تعادال
لمدة فصال  ىأسبسعياتطبيهية ميدانية مدتظا أربد ساعات  ى أس فترة تدريبعتين أسبسعياأس إكمينيكية مدتظا سا

 .دراسه أساسه
 

 :مدة الدراسةتعريف  .5
  يهصد بمدة الدراسة فه ائ  الالئحة: المدة من تاريا الهيد لمشظادة أس الدرجةى سحتر استيهاا كافة

 متطمبات الحصسال عمر الشظادة أس الدرجة بنجاح.
 لدكتسرا ى يجسف أن يتم تهديم تهرير الصالحية ستشكيال لجنة فه حالة التسجيال لدرجته الماجستير سا

الهح  سالحكم سعهد جمسة المناقشةى قبال انتظاا مدة الحد ا دنر لمنح الدرجة بءالءة أشظر عمر 
 ا كءرى سح يتم المنح إح بعد انتظاا مدة الحد ا دنر.

 
 :رسوم الدراسةالتعريف ب .6

 الته يتم تحصيمظا من الطالب: رسسم الهيدى سرسسم التسجيالى  تسجد ءالءة أنساع من الرسسم الدراسية
 سرسسم المناقشة.

  تحصال من الطالب رسسم لمهيد عند بدا كال مرحمة دراسيةى إضافة إلر رسسم استمرار الهيد فه بداية
كال عام جامعه طساال مدة الدراسة )رسسم الهيد(ى سكئلك رسسم تسجيال عن كال ساعة دراسية معتمدة 

مة من مراحال الدراسة )رسسم التسجيال(ى كما يتم تحصيال رسسم عند مناقشة رسائال فه أأ مرح
 الماجستير سالدكتسرا  )رسسم المناقشة(.

  يتم تحديد كافة الرسسم المهررة سنسياى بمسافهة مجمس الدراسات العميا بالجامعةى بناا عمر اقتراح مجمس
 الكمية.

 الدراسية المهررةى سيجسف بمسافهته تحصيال رسسم الهيد  يحدد مجمس الكمية مساعيد تحصيال كافة الرسسم
سالتسجيال من الطالب عمر دفعتينى  الال الهصال الدراسهى بحيث ح يسمح لمطالب بد سال احمتحان 

 النظائهى إح بعد سداد كافة الرسسم المهررة عميه.
 عتبر الطالب مهيدا بالدرجة/ يمتفم الطالب بدفد رسسم الهيد المهررة عميه فه بداية العام الجامعهى سح ي

المرحمةى إح بعد دفد ائ  الرسسمى كما يمتفم الطالب بدفد رسسم التسجيال عن كال مهرر دراسه فه 
 بداية كال فصال دراسه )أسال / ءان / صيهه(ى سئلك مد مراعاة البند السابو. 



 

 كمية اآلداب                 م1027 – االالئحة الجديدة لمدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة             جامعة عين شمس 

(16) 

 سفتح الممف(ى سئلك قبال  يحو لمطالب المستجد إلغاا قيد  ساسترداد رسسم الهيد )باستءناا رسسم التهديم
 بدا العام الدراسه الجامعهى سح يحو له استرداد رسسم الهيد بعد ائا التسقيت.

  فه حالة عدم بدا الدراسة بسبب قمة عدد المتهدمين عن الحد ا دنر المسمسح به لبدا الدراسة فه
 ديم سفتح الممف(.البرنامجى ف نه يحو لمطالب استرداد رسسم الهيد كاممة )بما فيظا رسسم الته

 
 :التسجيلتعريف  .7

 ينطبو ائا المصطمح عمر نسعين من ارجرااات:
الته ينسأ دراستظاى رات با تيار المهر  من  اللظاالطالب اس العممية الته يهسم  المقررات: تسجيل .0

 قيد  بتمك المهررات.فه ائ  العممية حسب ال طة الدراسية المعتمدةى سيتم 
ى المتبعة لتسجيال مسضسع الماجستير أس الدكتسرا ا كاديمية ساردارية رااات اس ارج: تسجيل الرسالة .8

ستبدأ بتهديم الطالب ل طة البحث فه المسضسع المراد التسجيال فيهى سمناقشة ائ  ال طة من الهسم 
ى بالكمية العممه الم ت  أس المجمس اردارأ لمبرامج البينيةى ءم عرضظا عمر لجنة الدراسات العميا

 مسافهة مجمس الجامعة سانتظاا بسرسدمس الكميةى مد استكماال الجسانب اردارية ال اصة بالتسجيالى سمج
 .عمر تسجيال الرسالة باسم الطالب

 
 :األكاديمي اإلرشادتعريف  .8

 أوال: البرامج المينية:
  هسمى مرشدا أكاديميا من بين أعضاا ايئة التدريس بال بدا الدراسةيعين مجمس الهسمى لكال طالب عند

 .المهررات فه كال من الدبمسم سالماجستير سالدكتسرا  المظنيةيستمر معه حتر نظاية دراسة 
 ثانيا: البرامج التخصصية:

  مرشدا أكاديميا من بين أعضاا ايئة التدريس بالهسمى  بدا الدراسةيعين مجمس الهسمى لكال طالب عند
أس فه مرحمة دراسة ى العميا )الت صصية( دبمسم الدراساتالمهررات فه يستمر معه حتر نظاية دراسة 

 المهررات فه درجته الماجستير سالدكتسرا  فه اآلداب )قبال التسجيال(.
  يستبدال بالمرشد ا كاديمه المشرفى عند تسجيال الطالب لدرجة الماجستير أس درجة الدكتسرا  فه

 اآلداب.
 ثالثا: البرامج البينية:

 رامج البينية لجنة م تصة بالبرامج البينيةتتسلر مظمة اررشاد ا كاديمه فه الب.  
 (.13 – 12من  ادس المالهصال الرابد: )ينظر تشكيمظا سمظامظا فه 

 .يستبدال بمجنة اررشاد لجنة ارشرافى عند تسجيال الطالب لدرجة الماجستير أس الدكتسرا  فه اآلداب 
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 يمي: وليات المرشد األكاديمي كمائوتكون ميام وواجبات ومس
  د عمر كافة نمائج التسجيال يسقالتى س ستسجيمظا الطالب أءناا الدراسة سمعاسنته فه ا تيار المهرراتمتابعة

  سالحئف سارضافة.
 ا كاديمه. سالنظام  طته الدراسية س يتهو بما دراسه فصال كال فه المهررات ا تيار عمر الطالب مساعدة 
 عه الئأ يتسافو مد تطمعاته.سقدراتهى سالت ص  الهر  طاقاته اكتشاف عمر الطالب مساعدة 
 مسار   تعرقال حالة العميا فه الشظادة عمر الحصسال من هتمكن الته البدائال إيجاد عمر الطالب معاسنة

 كاديمه.ا  سالنظام ال طة الدراسية حسب سئلك ا سبابى  من سبب  أ الدراسه
 م لم رسج من تحت المالحظة ستسجيظظمى سالدفد بظ لساقعين تحت المالحظة ا كاديميةرعاية الطمبة ا

 ا كاديمية.
 ى سشرح ظرسفهى سمحاسلة مساعدته.لتساصال مد مدرسه المهررات لمطالبا 
 .تهديم النصح لمطالب حسال ا مسر ا  ر  الته تتعمو بدراسته 
  ى أس قد تساجه تهدمظم ية مد الطمبة حسال تسجيال مهرراتظمى سالصعسبات الته تساجظظمعهد جمسات تشاسر

 الدراسه.
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 الفصل األول
 قـواعـد عـامـة

 :(: منح الشيادات والدرجات العممية0* مادة )
تمنح جامعة عين شمسى بناا عمر مسافهة مجمس كمية اآلدابى سفها لظئ  الالئحة بنظام الساعات المعتمدةى * 

 ية:تالشظادات سالدرجات العممية اآل
 شظادة دبمسم الدراسات المظنية  -4          )الت صصية( فه اآلداب  شظادة دبمسم الدراسات العميا -2
 درجة الماجستير المظنية -5                                   درجة الماجستير فه اآلداب  -1
 درجة الدكتسرا  المظنية -6درجة الدكتسرا  فه اآلداب                                       -3

      
 لمظنيةى يكتب فه شظادة الت رج: * بالنسبة لدبمسم الدراسات ا

 المجاال(./ سالت ص  ىشظادة دبمسم الدراسات المظنية )سيئكر التهدير   
 

 * بالنسبة لدبمسم الدراسات العميا )الت صصية( فه اآلدابى يكتب فه شظادة الت رج: 
 (.المجاال/ سالت ص  ىشظادة دبمسم الدراسات العميا فه اآلداب )سيئكر التهدير   
 

سفرع الت ص  أس مسضسع سالتهديرى لنسبة لدرجته الماجستير سالدكتسرا ى يئكر فه شظادة الت رج اسم الرسالةى * با
 ه:تعمر النحس اآلسئلك البرنامج البينهى 

 (/ المجاالسالت ص  ىماجستير مظنية )سيئكر التهدير 
  (/ المجاالسالت ص  ىمظنية )سيئكر التهدير دكتسرا 
 الت ص (فرع س  ىالتهديراسم الرسالةى س ر ماجستير فه اآلداب )سيئك 
  الت ص (فرع س  ىالتهديراسم الرسالةى س )سيئكر دكتسرا  فه اآلداب 
  سالمجاال الت صصه البينه( ىالتهديراسم الرسالةى س )سيئكر ماجستير فه اآلداب 
  سالمجاال الت صصه البينه( ىالتهديراسم الرسالةى س )سيئكر دكتسرا  فه اآلداب 

 
 ات العممية:تقدير ال (:8* مادة )

 * سالتهديرات العممية المعمسال بظا فه ائ  الالئحة نسعان:
 تقديرات المقررات. .0
 تقديرات الشيادات والدرجات العممية. .8
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 :: تقديرات المقرراتأوال
 :وفقا لمجدول اآلتي* تقدر نقاط المقررات 

 (0جدول رقم )
 

 لبتقييم حالة الطا التقدير النسبة المئوية الرمز النقاط

0.11 A 91 ممتاز % فأعمى Very high 
graduate caliber 

 يرصد لمطالب الذي أظير أداء عاليا

0.67 A- 85 91% حتى أقل من% 

0.00 B+ 81 جيد جدا %85% حتى أقل من 

0.11 B 75 81% حتى أقل من% 

8.67 B- 71 جيد %75% حتى أقل من Satisfactory  
Performance 

 الذي أظير أداء مرضيا يرصد لمطالب

8.00 C+ 65 71% حتى أقل من% 

8.11 C 61 مقبول %65% حتى أقل من 

0.67 C- 57 غير  %61% حتى أقل من
 مقبول

Less performance 
than expected 

يرصد لمطالب الذي أظير أداء أقل من 
 المتوقع

0.00 D+ 50 57% حتى أقل من% 

0.11 D 51 50% حتى أقل من% Unsatisfactory 
performance 

 يرصد لمطالب الذي أظير أداء غير مرض  

1.11 F  راسب %51أقل من Fail ترصد لمطالب الراسب 

- W - - Withdrawal  يرصد لمطالب المنسحب 

- FW - - Forced 
Withdrawal 

 يرصد لمطالب المنسحب إجباريا

- MW - - Military 
Withdrawal 

سحب ألداء الخدمة يرصد لمطالب المن
 العسكرية

- I - - Incomplete يرصد لمطالب الذي لم يكمل المقرر 

- L - - Listener يرصد لمطالب المستمع 

 IP - - In Progress  يرصد لمطالب المسجل لساعات الرسالة
 التي لم تكتمل بعـد
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 الشيادات والدرجات العممية: ثانيا: تقديرات
 :لمينيةا تقديرات الدبمومات *

 (A- / Aممتاف = )
 % فأعمر85من 

 (+B / Bجيد جدا = )
 %85% حتر أقال من 75من

 (-C+ / Bجيد = )
 %75% حتر أقال من 65من

 (Cمهبسال = )
 %65% حتر أقال من 60من

 :الدبمومات التخصصية في اآلدابتقديرات  *
 (A- / Aممتاف = )

 % فأعمر85من 
 (+B / Bجيد جدا = )

 %85% حتر أقال من 75من
 (-C+ / Bجيد = )

 %75% حتر أقال من 65من
 (Cمهبسال = )

 %65% حتر أقال من 60من
 

سفهااا لممعاادال التراكمااه  ىالت صصااية فااه اآلدابالمظنيااة سالاادبمسمات لاادبمسمات كااال ماان اسااب التهاادير النظااائه ل* يح
(CGPA ى ساس)سال الدراسيةيمءال متسسط ما يحصال عميه الطالب من نهاط فه دراسة المهررات فه جميد الهص. 
 
 :المينيةتقديرات الماجستير * 

 (A- / Aممتاف = )
 % فأعمر85من 

 (+B / Bجيد جدا = )
 %85% حتر أقال من 75من

 (-C+ / Bجيد = )
 %75% حتر أقال من 65من

 (Cمهبسال = )
 %65% حتر أقال من 60من

 :المينية تقديرات الدكتوراه* 
 (A- / Aمرتبة الشرف ا سلر= )

 % فأعمر85من 
 (+B / Bرتبة الشرف الءانية= )م

 %85% حتر أقال من 75من
 (-C / C+ / B= )مظنية دكتسرا  
 %75% حتر أقال من 60من

 

(ى CGPAسب التهدير النظائه لكال مان درجتاه الماجساتير المظنياة سالادكتسرا  المظنياةى سفهاا لممعادال التراكماه )* يح
 ة المهررات فه جميد الهصسال الدراسية.يمءال متسسط ما يحصال عميه الطالب من نهاط فه دراسساس 

 
 :الماجستير في اآلدابتقديرات * 

 (A- / Aممتاف = )
 % فأعمر85من 

 (+B / Bجيد جدا = )
 %85% حتر أقال من 75من

 (-C+ / Bجيد = )
 %75% حتر أقال من 65من

 (Cمهبسال = )
 %65% حتر أقال من 60من

 :الدكتوراه في اآلداب تقديرات* 
 (A- / Aلر= )مرتبة الشرف ا س 

 % فأعمر85من 
 (+B / Bمرتبة الشرف الءانية= )

 %85% حتر أقال من 75من
 (-C / C+ / Bدكتسرا  فه اآلداب= )

 %75% حتر أقال من 60من
 

سفهاا لمتسساط التهادير الائأ سالادكتسرا  فاه اآلدابى الماجساتير فاه اآلداب  كاال مان درجتاهسب التهدير النظاائه ل* يح
مناقشاااة الرساااالة سالتهااادير الااائأ يحصاااال عمياااه الطالاااب فاااه المعااادال التراكماااه مااان دراساااة يحصاااال عمياااه الطالاااب مااان 

 (.CGPAالمهررات )
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 :المقررات نقاط(: حساب 0* مادة )
 جميد تهديراته الحاصال عميظا فه المهررات فه جميد محاسحتهى )ا كاديمه( فه سجال الطالب الدراسه يئكر .2

 . ة لمطالبالتراكمييظا فه جميد محاسحتهى عند حساب المعدحت الهصمية س سيرصد له أعمر التهديرات الحاصال عم
  .(ى سمدة امتحان كال مهرر ساعتانCدرجة )تهدير  60درجةى سدرجة النجاح من  200درجة كال مهرر  .1

 (.7 من المادة 3)مد مراعاة البند     
عمر أساليب التهييم درجة(  30)لدرجات الباقية درجة لالمتحان النظائهى ستتسفع ا 70يتم تسفيد الدرجات بمعدال  .3

ى باستءناا المساد المظنية ا  ر  الته يحدداا الهسمى سمنظا أعماال السنة سالتهييم النظرأ سالشهظه سالعممه سغيراا
 سالعممية الته ير  الهسم فيظا غير ئلك.

يحضر احمتحان النظائه تهدير  حضسر احمتحان النظائه لممهرر شرط لرصد نهاط المهررى سيرصد لمن ح .4
 (.F"راسب" )

 ( عمر ا قال.Cح يعتبر الطالب ناجحا فه أأ مهررى إح إئا حصال عمر تهدير ) .5
 تحسب نهاط كال مهرر عمر أنظا عدد ساعاته المعتمدة مضرسبة فه نهاط كال ساعةى طبها لتهدير المهرر. .6
أ مرحمة عمر أنه مجمسع نهاط كال المهررات الته درسظا يحسب مجمسع النهاط الته حصال عميظا الطالب فه أ .7

 فه جميد المحاسحت.
يحسب المتسسط التراكمه لمنهاط فه أأ مرحمة عمر أنه ناتج قسمة مجمسع النهاط الته حصال عميظا فه  .8

 المرحمةى مهسسما عمر مجمسع ساعات جميد المهررات فه جميد المحاسحت. 
( يتم اعتبار  فه متسسط النهاطى سح يعتد به ضمن Cلب عمر تهدير أقال من )المهرر الئأ يحصال فيه الطا .9

الساعات المعتمدة المهررة فه المرحمةى إح إئا أعاد  الطالب سنجح فيهى فتحسب النتيجة ا  يرة فهط ضمن 
 الساعات المعتمدة المهررة فه المرحمة.

 ر النحس التاله:يتم حساب كال من المعدال الهصمه سالمعدال التراكمه عم .20
 Grade Point Average  (GPA)* المعدل الفصمي      
 * يمءال متسسط ما يحصال عميه الطالب من نهاط فه الهصال الدراسه الساحدى سيتم حسابه كما يمه:     

 
 عدد ساعاته المعتمدة × مجمسع حاصال ضرب نهاط كال مهرر                               

  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااعدال الهصمه =  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالم                
 مجمسع الساعات المعتمدة لممهررات الته درسظا الطالب فه الهصال                                             

 
 

 Cumulative Grade Point Average  (CGPA)* المعدل التراكمي لمطالب      
 طالب من نهاط فه جميد الهصسال الدراسيةى سيتم حسابه كما يمه:* يمءال متسسط ما يحصال عميه ال     

               
 عدد ساعاته المعتمدة × مجمسع حاصال ضرب نهاط كال مهرر درسه الطالب                              

 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالمعدال التراكمه =  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا             
 مجمسع الساعات المعتمدة لكال المهررات الته درسظا الطالب فه جميد الهصسال                                    



 

 كمية اآلداب                 م1027 – االالئحة الجديدة لمدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة             جامعة عين شمس 

(22) 

 :(: مواعيد الدراسة والقيد0* مادة )
 ي:تالثة فصول دراسية، عمى النحو اآل* تنقسم السنة األكاديمية إلى ث

  ال ريفا سالالهصال الدراسه / (Autumn Semester :) 
 ( أسبسعا.26يبدأ من ا سبسع الءالث من شظر سبتمبرى سيستمر لمدة )

  /الربيدالهصال الدراسه الءانه (Spring Semester :) 
 ( أسبسعا.26يبدأ من ا سبسع الءانه من شظر فبرايرى سيستمر لمدة )

 3. الهصال الصيهه (Summer Semester) : 
 أسابيد. (8يبدأ من ا سبسع ا سال من شظر يسليسى سيستمر لمدة )يارأى ساس فصال ا ت

 فترة االمتحانات(. عمىالسابقة المدد مل تش)وت
ي ضد طرح مهررات لمدراسة بالهصال الصيهه لمسافهة مجمس الكميةى بتسصية من مجالس ا قسام  .2

 الم تصةى طبها رمكانيات ا قسام سأعداد الطالب المتهدمين.
 ( ساعات معتمدة.6مطالب التسجيال فه الهصال الصيهه فه مهررات ح تفيد ساعاتظا المعتمدة عن )يمكن ل .1
ح يسجد حد أقصر أس أدنر لساعات تسجيال الطالب فه فصمه ال ريف سالربيدى إنما يترك ئلك لظرسف  .3

ا قصر لمدة  سلية فه كال ا حساال تهد عمر عاتو الطالب فه حاال تجاسف  الحدمسئالطالب سقدراتهى لكن ال
 (6فه المادة  11ى 12)سيراعر فه ئلك البندان  الدراسة المنصس  عميه فه كال برنامج دراسه.

 midي ص  ا سبسع الءامن من الهصال الدراسه ا ساسه لعهد امتحانات منتصف الهصال الدراسه ) .4
termتأ ر عن ا سبسع (ى سيترك  ستائ المهرر حرية إجراا امتحان منتصف الهصال الدراسهى عمر أح ي

التاسد  حتر يستطيد الطالب تهرير احستمرار فه تسجيال المهرر أس احنسحاب الطسعه منه حهاظا عمر 
الدراسه معدله فه المهرر. كما ي ص  ا سبسع الءالث أس الرابد رجراا امتحان منتصف الهصال 

 الصيهه.
جامعهى فه شظر أغسطسى سيستمر حتر يهتح باب التهدم لمهيد فه الدراسة لممستجدين بداية كال عام  .5

 نظاية ا سبسع الءانه من بدا الدراسة.
التهديم مرة ساحدة فه العام فه أغسطسى فال يحو لمطالب المستجد التهدم لمهيد فه الدراسةى فه الهصال  .6

 تهتصر ارجرااات فه الهصالفبالنسبة لمطالب المهيدين بالهعال أما اسه الءانه أس الهصال الصيههى الدر 
 الصيهه عمر تسجيال المساد ستحصيال رسسمظا.الهصال الءانه س  الدراسه
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 :(: شروط القبول والقيد5* مادة )
هبال لمدراسة ببرامج الدراسات العميا بنظام الساعات المعتمدة الطالب الحاصال عمر درجة الميسانس/ ي   .2

جامعاتى إئا استسفر البكالسريسس من إحد  الجامعات/ المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لم
سشرسط التسجيال  (ى26 – 22)التهاصيال فه المساد من الشرسط ال اصة بكال شظادة أس درجة عممية 

(ى ستهدم بالمستندات المطمسبة المعمن عنظا فه إدارة الدراسات 14ى  27 المادتينالمطمسبة )التهاصيال فه 
ئلك فه كال س  ائج ال اصة ب دارة الدراسات العميا.تعبئة النمسقام ب العميا فه بداية العام الدراسه الجامعهى

إطار الهساعد الته يضعظا مجمس الكميةى سمنظا تحديد الحدين ا دنر سا قصر  عداد الطالب المسمسح 
 بظا فه البرامج الدراسيةى بحيث ح تتجاسف ا عداد الهدرة احستيعابية لألقسام المعنية.

اسه بشكال مبدئهى إئا أنظر إجرااات الهيد فيهى قبال نظاية ا سبسع يعتبر الطالب مهيدا فه المهرر الدر  .1
الءانه من فصمه الربيد سال ريفى سقبال نظاية ا سبسع ا سال من الهصال الصيههى سح يسمح لمطالب 

 بحضسر المهرر الدراسهى قبال قيد  فيه بشكال مبدئه.
 سداد رسسم التسجيال لظئا المهرر. ح يعتبر الطالب مهيدا بشكال نظائه فه أأ مهرر دراسهى إح بعد .3
 ‹‹ (Cعند طمب حساب مهررات درسظا الطالب قبال الهيد فه الدراسة سحصال فيظا عمر تهدير ح يهال عن ) .4

[C  65 -% 60= من]%الهيد  ى حبد أح يكسن قد مر عمر دراستظا أكءر من أربد سنسات من تاريا
ة أس درجة عممية حصال عميظاى سح تفيد عن سابظا ضمن متطمبات شظادالجديدى سح تكسن قد سبو ح

سفه جميد ا حساال  ة أس الدرجة المطمسب الهيد عميظا.%( من ساعات المهررات المطمسبة لمشظاد15)
يشترط مسافهة مجمس الهسم الم ت ى سيعهر الطالب من دراسة المهرر المناظرى سح تد ال ائ  المهررات 

معدال التراكمه عمر أساس عدد المهررات الته درسظا الطالب ضمن المعدال التراكمه لمطالبى سيحسب ال
 فهط.

 
 التحسين(:االنسحاب و و  تعديلالتسجيل وال) دراسة المقررات قواعد(: 6* مادة )

 عن المتأ رين الطمبة بأن دراسهى عمما لكال فصال التسجيال مساعيد عن إدارة الدراسات العميا بارعالن تهسم .2

يسمح لمطمبة  سقد ح ىالتعارض من  اال جدسال دراسه عمر الحصسال لظم يضمن ح قد الدراسية  طتظم
 .بالتسجيال فه المهررات أس البرامج الدراسية  بسبب العهسبات ا كاديمية أس التأديبية

 ح يحو لمطالب التسجيال فه مادة ئات متطمب سابو دسن النجاح فه ائا المتطمب مسبها. .1
من فصمه  لثفه المهررات الدراسية قبال نظاية ا سبسع الءاالطالب الئأ ح ينظه إجرااات التسجيال  .3

 هصال الصيهه ح يحو له حضسر المحاضرات.المن  ءانها سبسع القبال نظاية س  ىال ريف سالربيد
قبال نظاية ا سبسع  ارضافة(حئف أس بالتعديال المهررات )/  تغيير مهررات بأ ر بمطالب أن يهسم يحو ل .4

 .الهصال الدراسه الصيههمن سقبال نظاية ا سبسع الءانه  ىلربيدمن فصمه ال ريف سا لثالءا
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ى ساعتماد  من المرشد عن طريو تعبئة نمسئج الحئف سارضافة / تعديال المهرراتيتم تغيير التسجيال .5
مسافهة المرشد ا كاديمهى سرئيس مجمس الهسم بعد فيةى دراسية إضا ى سئلك بدسن أية مصاريفا كاديمه
 المهررات المحئسفة فه سجال الطالب الدراسه. ح ترصدى س العممه

ى إح فه حاحت فردية  اصة غير ابعد انهضاا الهترة المشار إليظا آنها  ح يجسف إضافة أية مهررات جديدة .6
 لدراسات العميا سالبحسث. شئسن اعاديةى ستكسن بمسافهة رئيس الهسمى سسكيال الكمية ل

الرسسم( قبال نظاية ا سبسع العاشرى عمر ا كءرى من بدا يحو لمطالب احنسحاب من المهرر )سح ترد  .7
الدراسة فه فصمه ال ريف سالربيدى سقبال نظاية ا سبسع ال امسى عمر ا كءرى من بدا الدراسة فه الهصال 
الصيهه. سفه ائ  الحالة ح تحسب لمطالب ساعات ائا المهررى سيرصد لمطالب فه سجمه الدراسه تهدير 

 (.W"منسحب" )
لمطالب احنسحاب من المهرر الساحد مرتين مد اححتهاظ بالتهديرى سفر حالة احنسحاب لممرة الءالءة  يجسف .8

ى مد مراعاة الحد %[65 -% 60= من  C] ‹‹ (Cيكسن أقصر تهدير يحصال عميه الطالب اس تهدير )
 (.6فه المادة  11ى 12 ان)سيراعر فه ئلك البند ا قصر لمدة الدراسة.

الب باحنسحاب من المهرر الدراسه بعد التسجيالى عند استدعائه  داا ال دمة العسكريةى يسمح لمط  .9
(ى سح تحسب ائ  الهترة ضمن MWسيرصد له فه سجمه الدراسه تهدير "منسحب  داا ال دمة العسكرية" )

 مدة صالحية المهررات أس ضمن مدة الدراسة.
رى إح إئا حضر الساعات التدريسية لممهرر بنسبة ح يسمح لمطالب بد سال احمتحان النظائه لممهر   .20

أسبسعا( عمر ا قالى ف ن لم يحهو الطالب ائ  النسبة ي طر بحرمانه من  24أسابيد من  %9( )65)
د سال احمتحان النظائه لممهررى سيرصد له فه سجمه الدراسه تهدير "منسحب انسحابا إجباريا من المهرر" 

(FW:ى ستهصيال ئلك كما يمه) 
أسابيد(ى سفه حالة تجاسف ائ  النسبة ي طر  3حد المسمسح به لغياب الطالب بدسن عئر اس )ال ( أ

ئا بمغت نسبة غياب الطالب  أستائ المهرر كتابيا إدارة شئسن الدراسات العميا لتسجيه ارنئار ا سال لمطالبى سا 
 أسابيد(ى يسجه له ارنئار الءانه سا  ير كتابيا. 4)

أسابيد(ى سكان غياب الطالب بدسن  5%( من المهرر )= 35لطالب عن )إئا فادت نسبة غياب ا ( ب
 عئر يهبمه مجمس الكميةى يحرم الطالب من د سال احمتحان النظائه فه المهرر.

(ى إئا تعئر عميه د سال احمتحان النظائه فه أحد المهرراتى Iيحصال الطالب عمر تهدير "غير مكتمال" )  .22
)أس لجنة البرنامج البينه(ى ستهراا لجنة الدراسات العميا سمجمس الكميةى  سباب قظرية يهبمظا مجمس الهسم 

أسابيد(ى سفه ائ  الحالة  9% = 65شريطة أن يكسن قد حضر النسبة المهررة من الساعات التدريسية )
ح حصال عمر تهدير "منسحب انسحابا  عميه أداا احمتحان النظائه فه المهرر فه الهصال الدراسه التالهى سا 

 (. FWجباريا" )إ
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سيحدد مجمس الكمية مسعد احمتحان عادة فه ا سبسع السابو لبدا امتحانات الهصال الدراسه احعتيادأ 
التاله مباشرةى سيعدال تهدير الطالب حسب التهدير الهعمه الئأ حصال عميهى سيمكن تأجيال امتحان المادة 

تالهى سفه ظال مسافهة مجمس الكمية عمر فه حالة سجسد ما يعسو تسجيال نهس الطالب لمهصال الدراسه ال
 التأجيال.

( ح تحسب ضمن I – W – FW - MWالمهررات الته يحصال فيظا الطالب عمر أأ من التهديرات )  .21
 الساعات المعتمدة المهررة لهى سح تد ال فه حساب المتسسط التراكمه لمدرجات.

= من  C›› [C حصال فيه عمر تهدير يجسف لمطالب إعادة التسجيال فه أأ مهرر سبو له النجاح فيه )  .23
عمر ا قال(ى بغرض تحسين تهدير  فه ائا المهررى بعد دفد رسسم الدراسة لهى بحد أقصر %[ 65 -% 60

  .)مد مراعاة الحد ا قصر لمدة الدراسة(مرتان 
سفه جميد ا حساالى تئكر التهديرات الحاصال عميظا الطالب فه جميد محاسحته فه سجمه ا كاديمهى 

 المحاسحت الته د ال فيظا احمتحان.جميد فه حصال عميه أفضال تهدير  لمطالب يرصدس 
يمكن لمطالب تحسين احمتحان النظائه فهطى دسن احلتفام بالحضسرى سح يسمح لمطالب بتحسين احمتحان   .24

%( عمر ا قال من الدرجة الكمية الم صصة  عماال 75النظائه فه ائ  الحالةى دسن حصسله عمر )
 سنةى لكن ح يجسف تحسين درجة أعماال السنة فهطى إح بارعادة الكاممة لممهرر.ال
 الحد ا قصر لعدد مرات الرسسب فه أأ مهرر مرتانى سفه حالة الرسسب لممرة الءالءة يمغر قيد الطالب.  .25

من  = C] ‹‹( Cى سيحسب له التهدير )مرة أس مرتينسيحو لمطالب إعادة التسجيال فه أأ مهرر رسب فيه 
 فهط فه حالة نجاحهى بغض النظر عن التهدير الهعمه الئأ حصال عميه. %[65 -% 60

 -% 60= من  C] ‹‹ (Cعمر الطالب إعادة التسجيال فه المهرر الئأ حصال فيه عمر تهدير أقال من )  .26
إن  ى سعميه إعادة المهرر دراسة سامتحاناى بعد دفد رسسم الدراسة له. سيجب عميه إعادة نهس المهرر%[65

 كان إجبارياى سيحو له دراسة مهرر بديال إن كان ا تياريا.
أأ ضمن الساعات المطمسبة لمحصسال عمر الدرجةى  ح تحسب ساعات المهررات الته يرسب فيظا الطالب  .27

يمفم نجاح الطالب س ى %[65 -% 60= من  C] ‹‹ (Cعمر تهدير أقال من ) اه يحصال فيظات التالمهرر 
 .ضمن الساعات المطمسبة لمحصسال عمر الدرجةساعاته  حتر يتم حساب ىفه المهرر

يجسف لمطالب التسجيال فه بعض المهررات الدراسية من  ارج الهسم أس الكمية أس الجامعة ضمن برنامجه   .28
الدراسهى سئلك بعد مسافهة مجمس الكمية بناا عمر اقتراح مجمس الهسم الم ت  )أس لجنة البرنامج البينه(ى 

المهررات فه حساب المتسسط التراكمه لمدرجات. سيحدد مجمس الهسم الم ت  )أس  ستد ال تهديرات ائ 
 لجنة البرنامج البينه( النسبة المسمسح بظا لتسجيال المهررات  ارج الهسم أس الكمية أس الجامعة.

( فه مهررات دراسية نظرية دسن د سال احمتحانى Noncreditيجسف السماح لمطالب التسجيال كمستمد )  .29
بعد الحصسال عمر مسافهة الهسم الم ت  )أس لجنة البرنامج البينه(ى سبعد سداد المصرسفات المهررة. سئلك 
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%(ى يرصد له تهدير "مستمد" 65سفه حالة حضسر الطالب لمنسبة المهررة من الساعات التدريسية لممهرر )
(Lسيحو له الحصسال عمر بيان بحضسر المهرر كمستمدى سح يسمح له بد سال احم .).تحان 
 ( أءناا تهدمه فه بحث رسالة الماجستير أس الدكتسرا .IPيرصد لمطالب فه سجمه الدراسه تهدير "متهدم" )  .10
احعتئار أس التأجيال أس احنسحاب سما فه حكمظاى يعتبر الطالب مسئسح مسئسلية كاممة فه فه حاحت   .12

   الحاحت ال صم من مدة الدراسة.تجاسف  مدة الحد ا قصر لمدراسة  إئ ح يترتب عمر أأ من ائ حاال
 ح يتم ال صم من مدة الدراسة إح فه حالتين:   .11

 .(6فه المادة  9يراجد البند احنسحاب من المهرر آلداا ال دمة العسكرية ) :أسلظما
 (.8المادة يراجد حاحت إيهاف الهيد ) :ءانيظما

 
 (: االمتحانات:7* مادة )

ات فه ا سبسعين التاليين مباشرة حنتظاا الهصال الدراسهى بمسجب جدسال تعهد احمتحانات النظائية لممهرر  .2
 تعد  إدارة الدراسات العمياى سيعمن مسعد احمتحان لمطالب مد التسجيال فه بداية الهصال الدراسه.

عالنظا. .1 عداد النتائج سا   تهرر إدارة الكمية نظام عهد احمتحان سا 
سيجسف لمجمس الجامعة بناا عمر اقتراح مجمس الكمية  مدة كال امتحان تحريرأ فه أأ مهرر ساعتانى .3

 تعديال ائ  المدة فه أحساال  اصة.
 

 (: إيقاف / مد القيد أو التسجيل8* مادة )
فه جميد ا حساالى س سباب قظريةى إئا تهدم طالب الدراسات العميا لمجمس الهسم الم ت  )أس مجمس إدارة  .2

جيمهى مصحسبا بالمستندات المطمسبةى يجسف لمجمس الكمية المسافهة البرامج البينية( بطمب ريهاف قيد  أس تس
 عمر طمبه بناا عمر تسصية الهسم العممه الم ت  )أس مجمس إدارة البرامج البينية(.

يجب أح تفيد إجماله مدد إيهاف الهيد أس التسجيال عن عامين عمر ا كءرى عمر فترات متصمة أس  .1
سب مدد إيهاف الهيد أس سح تحهررات أس مرحمة إعداد الرسالة العمميةى متهطعةى سساا فه مرحمة دراسة الم

 التسجيال ضمن مدة الدراسة.
ا سباب الهظرية ريهاف الهيد أس التسجيالى اه: )الحاحت المرضية/ السهر فه مظمة رسمية/ السهر لمرافهة  .3

 ...(الفسج/ التجنيد )لمئكسر(/ السضد )لإلناث(/ رعاية ا سرة/ سما يماءمظا 
يجسف لمجمس الدراسات العميا بالجامعة المسافهة عمر طمب الكمية بناا عمر تسصية الهسم العممه الم ت   .4

مد تسجيال طالب الماجستير أس الدكتسرا  لمدة عام عمر ا كءر )بعد انتظاا المدد المحددة لمدرجة(ى عمر أن 
طالب من الرسالة أس متطمبات الحصسال عمر يكسن ئلك مشهسعا بتهرير من ايئة ارشراف ب مكانية انتظاا ال

 .لممد الدرجةى قبال نظاية المدة المطمسبة
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 (: إلغاء/ إعادة القيد أو التسجيل9* مادة )
 يمغر قيد أس تسجيال طالب الدراسات العميا فه الحاحت التالية: .2
 إئا انتهال الطالب لمرفيو ا عمر.  ( أ

 تهدم الطالب بطمب لشطب قيد  أس تسجيمه.  ( ب

لم يتمكن من احنتظاا من متطمبات الحصسال عمر الشظادة أس الدرجة بنجاحى  الال المدة الهصس   ج( إئا
 الممنسحة.

د( إئا تعد  طالب الماجستير أس الدكتسرا  المدة الهانسنية الممنسحة له لالنتظاا من الرسالة أس متطمبات 
 الحصسال عمر الدرجة.

)أس مجمس إدارة البرامج البينية( بطمب مسبب رلغاا  اا( إئا تهدمت ايئة ارشراف إلر مجمس الهسم
ئا قبال  التسجيالى سيهسم المجمس بهح  أسباب الطمب فه ضسا التهارير السنسية الدسرية لمطالبى سا 

 المجمس الطمبى يهسم ب نئار الطالب سا  طار  رسميا بالسببى ءم يحيال الطمب لمجمس الكمية حعتماد .
حكم الرسالة لطالب الماجستير أس الدكتسرا ى سأسصت بعدم منح الدرجة س( إئا رفضت لجنة الهح  سال

سلمجمس الكمية فه ائ  الحالةى بناا عمر اقتراح أحد أعضاا لجنة الهح  سالحكم أن ير   العمميةى 
 لمطالب إعادة تهديم رسالته بعد استكماال أسجه النه  فيظا. )مد مراعاة الحد ا قصر لمدة الدراسة(.

ارلغاا نظائيا إح بعد مسافهة مجمس الهسم الم ت  )أس مجمس إدارة البرامج البينية( سمجمس الكمية ح يعتبر  .1
 سمجمس الدراسات العميا بالجامعة.

بنهس  لمطالب التهدم مرة أ ر  رعادة الهيد حوي ىبشكال نظائهالطالب تسجيال فه حالة إلغاا قيد أس  .3
باشرة رلغاا الهيد أس التسجيالى سح يهبال الطالب فه ائ  الحالة إح ى بداا من العام الدراسه التاله مالبرنامج

ى إئا تسافرت فيه الشرسط الالفمة لئلك. سح تتم إعادة الهيد فه الكمية إح لمرة ساحدة بالبرنامج كطالب مستجد
  .بشكال نظائه فهطى بعد إلغاا الهيد أس التسجيال

بنسبة ح بالبرنامج دراستظا له ادة من تحسيال مهررات سبو سيحو لمطالب عند إعادة قيد  مرة أ ر  احسته
ى كما يحو له التسجيال فه نهس مسضسعه الئأ 5من المادة  4فه البند ى طبها لما سرد %  15تفيد عن 
 ال فيه قبال إلغاا الهيد أس التسجيال.يسجسبو له التكان قد 

 
 :(: اإلشراف عمى الرسائل العممية01* مادة )

 :ـامـةأوال: قـواعـد ع
يكسن ارشراف عمر رسائال الماجستير لألساتئة سا ساتئة المساعدين سالمدرسينى سيكسن ارشراف عمر رسائال  -2

ى سيجسف أن )سالمدرسين فه حالة الضرسرة أس عدم تسافر الت ص ( الدكتسرا  لألساتئة سا ساتئة المساعدين
 الكمية.يشارك فه ارشراف من فه مستساام من المت صصين من  ارج 
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يكسن المشرف الرئيس اس أقدم أعضاا ايئة ارشرافى أس بالتسافو بينظمى عمر أن يكسن من أعضاا ايئة  -1
 سيجسف أن يكسن من  ارج الجامعة فه حالة عدم تسفر الت ص  الدقيو.التدريس بالجامعةى 

رسائال الماجستير أس  ة أعضاا لكال منءالءارشرافى بمن فيظم المدرسينى  الحد ا قصر  عضاا ايئة -3
 الدكتسرا .

يهترح المشرف الرئيسى المشاركين فه ايئة ارشراف من المدرسينى مد مراعاة أنه ح يجسف لممدرس المشاركة  -4
 ألستائ المساعدح يجسف لفه ارشراف عمر رسائال الماجستيرى قبال مرسر عام عمر تعيينه فه درجة مدرسى 

سلمهسم الحو أستائ مساعدى ى قبال مرسر عام عمر تعيينه فه درجة دكتسرا الة فه ارشراف عمر رسائال المشارك
 عمر ايئات ارشراف الم تمهة.سا ساتئة المساعدين فه التأكد من عدالة تسفيد المدرسين 

فه حالة حصسال أحد المشرفين عمر الرسالة عمر إجافة أس إعارة أس إيهاد فه مظمة عممية  ارج الجمظسرية  -5
د عن عامى يرفد اسمه من ايئة ارشراف بعد عام من تاريا سهر ى سيجسف أن يعين مجمس الكمية بناا لمدة تفي

عمر اقتراح مجمس الهسم من يحال محمهى سيحتهظ المشرف المرفسع اسمه بكافة حهسقه المادية سالعممية سا دبية 
 عن فترة إشرافه.  

ف لهترة ح تهال عن عامى يحتهظ بكافة حهسقه المادية سالعممية ى بعد اشتراكه فه ايئة ارشراالمشرف الئأ يتسفر -6
 سا دبيةى مد حو الهسم فه إضافة مشرف آ ر إئا لفم ا مر.

ح يجسف لعضس ايئة التدريس المشاركة فه ارشراف أس فه لجنة الهح  سالحكم عمر الرسائال العممية أس  -7
 رجة الرابعةى أس بالنسب سالمصاارة.المشرسعات البحءية المهدمة من أحد أقاربه حتر الد

ح يحو لمطالب طمب تغيير أحد المشرفين قبال مرسر ستة أشظر عمر تسجيال الرسالة ستحديد ايئة ارشرافى  -8
سيئكر الطالب فه طمبه ا سباب الداعية إلر ئلكى سيهدم الطمب إلر رئيس الهسم الم ت ى الئأ يرفعه إلر 

عميا سالبحسثى سبعد مناقشة الطمب فه لجنة الدراسات العميا بالكميةى تهدم المجنة سكيال الكمية لشئسن الدراسات ال
سيجب أح تتجاسف ائ  ارجرااات مدة تسصيتظا إلر مجمس الكميةى الئأ يت ئ قرار  بهبسال الطمب أس رفضهى 

 ءالءة أشظر من تاريا تهديم الطمب.
 

 :ثانيا: بنود خاصة بالبرامج التخصصية
لهسم العممه الم ت  تحسيال قيد الطالب إلر تسجيالى يتم تحديد ايئة إشراف عمر الطالب  لمتابعة بعد قبسال ا -2

 إعداد  البحث.
يضد الهسم العممه الم ت  الهساعد الته يتم عمر أساسظا تحديد ايئة ارشراف بالتسافو بين أعضاا ايئة  -1

 التدريس بالهسمى ستعتمد عمر ما يمه:
 م سمعدال تنهيئااى ستسفيعظا عمر الت صصات الهرعية بالهسم.ال طة البحءية لمهس -أ
 الت صصات الدقيهة  عضاا ايئة التدريسى سالعدد المتسفر فه كال ت ص . -ب
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الحد ا قصر لعدد الطالب المسمسح سضعظم تحت ارشراف لكال عضس ايئة تدريسى يجب أح يفيد بأأ حاال  -ج
 رسالة. 10عن المشاركة فه ارشراف عمر 

 التسفيد العادال بما ح يتعارض مد تنهيئ الهسم ل طته البحءيةى بأقصر درجة من الكهااة. -د
 الشهافية الكاممة فه تسفيد ا عباا. -اا
رغبة الطالب سحهه فه ا تيار نهطة البحثى ستسافهظا مد مجاال عممهى بشرط أن تكسن ضمن  طة الهسم  -س

 البحءية.
اصة بالمعيدين سالمدرسين المساعدين متماشيا مد  طة الهسم فه تنمية يكسن ا تيار مسضسعات البحسث ال  -3

 المسارد البشرية سدعم الت صصات الهرعية بالهسم.
 

 :ثالثا: بنود خاصة بالبرامج البينية
يجب ضم أعضاا فه ايئة ارشراف من أقسام أ ر  بالكمية أس من كميات أ ر  أس من فه مستساام من  -2

 سئلك بالنسبة لمرسائال الته ت ت  بأبحاث بينية أس مشتركة.ال براا سالمءههينى 
يحدد مجمس الكمية ايئة ارشراف العممه عمر الرسائال العممية فه البرامج البينيةى فه ضسا تسصيات مجمس  -1

إدارة البرامج البينيةى المستمدة بدسراا من تسصيات ستسجيظات لجنة ارشراف ا كاديمه )إن سجدت( ستسصيات 
 جان الم تصة ب دارة كال برنامج من البرامج البينية.الم

تتكسن لجنة ارشراف عمر رسائال الماجستير سالدكتسرا  من عضس من كال ت ص  من الت صصات المشتركة  -3
فه بناا البرنامج البينهى سيكسن أقدمظم )بحد أدنر أستائ( اس مهرر المجنةى بصرف النظر عن الت ص  

الكمية(ى سيجب أن يكسن أحد أعضاا لجنة ارشرافى عمر ا قالى عضسا فه لجنة )سبشرط أن يكسن من دا ال 
إدارة البرنامج البينه الئأ تنتسب إليه الرسالةى سيجسف أن يشترك فه ارشراف عمر رسائال الماجستير أستائ 

افى يحو مساعد ساحد أس مدرس ساحدى بحد أقصرى سفه حالة عدم سجسد أستائ من دا ال الكمية فه لجنة ارشر 
 لمجمس الكمية أن يسند مظمة مهرر المجنة إلر ا ستائ من  ارج الكمية أس ا ستائ المساعد من دا ال الكمية.
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 ثانيالفصل ال
 ـةالميني برامج الدراسات

 :دبموم الدراسات المينيةبرنامج (: 00* مادة )
   :بالبرنامج أوال: شروط القيد

)بنظام يشترط لمهيد لدراسة دبمسم الدراسات المظنية (ى 5المادة ) بارضافة إلر الشرسط العامة الساردة فه .2
أن يكسن الطالب حاصال عمر درجة الميسانس/ البكالسريسس من إحد  الجامعات/ الساعات المعتمدة( 

المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى سمستسفيا لمشرسط ا  ر  الته تضعظا ا قسام 
 سالته يعمن عنظا قبال بداية العام الدراسه.العممية الم تصةى 

 .فه المرحمة الجامعية ا سلرعمر أأ تهدير يهبال دبمسم الدراسات المظنية الطالب الحاصمين  .1
يحو لألقسام العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  .3

 .ررات التأايمية من مدة الدراسةى ست صم مدة دراسة المهت ص  الطالب
يجسف لمجمس الكمية قبسال تسجيال الطالب الحاصال عمر درجة الميسانس/ البكالسريسس فه غير الت ص   .4

يحدداا الهسم الم ت ى عمر أح يهال المعدال الته من المهررات الدراسية التكميمية  ابعد اجتياف  بنجاح عدد
سب له ائ  المهررات تح ى سح%[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)التراكمه لتمك المهررات عن تهدير جيد 

 .ى ست صم مدة دراسة المهررات التكميمية من مدة الدراسةضمن ساعات البرنامج
 

 لبرنامج:متطمبات النجاح في ا ثانيا:
 ما يمه:ساعة معتمدة(  14)يتطمب الحصسال عمر شظادة دبمسم الدراسات المظنية  .2

)المهررات نظرية أس عممية/  اعشر مهررا دراسياءنه مءمة فه دراسة ( ساعة معتمدةى مت14دراسة ) •
 ة مهررات إجباريةى سأربعة مهررات ا تيارية.ءمانيكال مهرر ساعتان معتمدتانى منظا  سفنتطبيهية(ى 

 (.C( عمر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عن )Cالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •
ة مهرراتى منظا تسصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه ة الدراسة سنة ساحدةى مهسمة إلر فالحد ا دنر لمد .1

 ة مهررات إجباريةى سمهرران ا تياريانى سح تفيد مدة الدراسة عن ءالث سنسات. أربع
 (.6فه المادة  11ى 12)سيراعر فه ئلك البندان 

 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ءةا تياريين من بين ءال مهررينفه كال فصال دراسه ي تار الطالب  .3
 يمنح الطالب شظادة دبمسم الدراسات المظنيةى بأحد التهديرات التالية: .4

 (/ ءانيا 1مهبسال. )يراجد المادة  / جيد / جيد جدا / ممتاف
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 :الماجستير المينيةبرنامج (: 08)* مادة 
  :بالبرنامج أوال: شروط القيد

يشترط لمهيد لدراسة الماجستير المظنية )بنظام (ى 5ة فه المادة )بارضافة إلر الشرسط العامة السارد .2
الساعات المعتمدة( أن يكسن الطالب حاصال عمر درجة الميسانس/ البكالسريسس من إحد  الجامعات/ 

عمر  %[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى بتهدير جيد 
رسط ا  ر  الته تضعظا ا قسام العممية الم تصةى سالته يعمن عنظا قبال بداية العام ا قالى سمستسفيا لمش

 الدراسه.
فه الهسم الئأ حصال منه عمر درجة الميسانسى سيجسف أن يهيد فه غير المظنية يهيد طالب الماجستير  .1

ى سئلك بعد مسافهة قسمه إئا ءبت أنه تمهر دراسة كافية تؤامه لمت ص  الجديد )دبمسم / دراسات تكميمية(
 مجمس الكمية بناا عمر اقتراح مجمس الهسم الم ت .

فه المرحمة الجامعية  %[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)جيد يعهر من شرط الحصسال عمر تهدير  .3
جيد ا سلرى الطالب الحاصمسن عمر شظادة دبمسم الدراسات المظنية )بنظام الساعات المعتمدة(ى بتهدير 

(C) .عمر ا قال 
فه المرحمة الجامعية  %[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)جيد ر من شرط الحصسال عمر تهدير يعه .4

ا سلرى الطالب المصريسن سالسافدسنى بشرط دراسة بعض المهررات الته يهترحظا الهسم العممه سيعتمداا 
مد  مجمس الكمية سيهراا مجمس الجامعةىعمر أن يتم تنسيو دا مه بين الطالب المتهدمينى سبما يتهو

 الطاقة احستيعابية لمكمية.
يحو لألقسام العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  .5

 .ى ست صم مدة دراسة المهررات التأايمية من مدة الدراسةت ص  الطالب
 

 ثانيا: متطمبات النجاح في البرنامج:
 :ساعة معتمدة( ما يمه 46تير المظنية )عمر درجة الماجسيتطمب الحصسال  .2

( ساعة معتمدةى متمءمة فه دراسة عشرين مهررا دراسيا )المهررات نظرية أس عممية/ تطبيهية(ى 40دراسة ) •
 كال مهرر ساعتان معتمدتانى منظا اءنا عشر مهررا إجبارياى سءمانية مهررات ا تيارية. سفن
 (.Cر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عن )( عمCالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •
 ( ساعات معتمدة.6تهديم مشرسع تطبيهه فه مجاال دراسة الماجستيرى يهدر بما يعادال ) •

الحد ا دنر لمدة الدراسة سنتانى كال سنة مهسمة إلر فصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه  مسة  .1
ا تياريانى سح تفيد مدة الدراسة عن  مس سنسات )شاممة مهرراتى منظا ءالءة مهررات إجباريةى سمهرران 

 (.6فه المادة  11ى 12)سيراعر فه ئلك البندان  الهترة الالفمة رتمام المشرسع التطبيهه(.
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 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ا تياريين من بين ءالءة ي تار الطالب فه كال فصال دراسه مهررين .3
 ةى بأحد التهديرات التالية:المظني درجة الماجستيريمنح الطالب  .4

 / ءانيا( 1ممتاف / جيد جدا / جيد / مهبسال. )يراجد المادة 
 يسضح فه شظادة الطالب التهدير الئأ حصال عميه فه المشرسع التطبيهه. .5

 
 :المينية اهر دكتو البرنامج (: 00)* مادة 

  :بالبرنامج أوال: شروط القيد
المظنية )بنظام الساعات  دكتسرا لمهيد لدراسة اليشترط (ى 5مادة )بارضافة إلر الشرسط العامة الساردة فه ال .2

إحد   عمر درجة الماجستير المظنية )بنظام الساعات المعتمدة( منالمعتمدة( أن يكسن الطالب حاصال 
 -% 60= من  C] ‹‹( C)الجامعات/ المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى بتهدير جيد 

سمستسفيا لمشرسط ا  ر  الته تضعظا ا قسام العممية الم تصةى فه فرع الت ص ى ى عمر ا قال %[65
 سالته يعمن عنظا قبال بداية العام الدراسه.

يحو لألقسام العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  .1
 .ايمية من مدة الدراسةى ست صم مدة دراسة المهررات التأت ص  الطالب

 
 ثانيا: متطمبات النجاح في البرنامج:

 :ساعة معتمدة( ما يمه 46المظنية ) دكتسرا مر درجة العيتطمب الحصسال  .2
( ساعة معتمدةى متمءمة فه دراسة عشرين مهررا دراسيا )المهررات نظرية أس عممية/ تطبيهية(ى 40دراسة ) •

 نا عشر مهررا إجبارياى سءمانية مهررات ا تيارية.كال مهرر ساعتان معتمدتانى منظا اء سفن
 (.C( عمر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عن )Cالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •
 ( ساعات معتمدة.6تهديم مشرسع تطبيهه فه مجاال دراسة الماجستيرى يهدر بما يعادال ) •

مة إلر فصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه  مسة الحد ا دنر لمدة الدراسة سنتانى كال سنة مهس .1
مهرراتى منظا ءالءة مهررات إجباريةى سمهرران ا تياريانى سح تفيد مدة الدراسة عن  مس سنسات )شاممة 

 (.6فه المادة  11ى 12)سيراعر فه ئلك البندان  الهترة الالفمة رتمام المشرسع التطبيهه(.
 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ا تياريين من بين ءالءة يني تار الطالب فه كال فصال دراسه مهرر  .3
 المظنيةى بأحد التهديرات التالية: درجة الدكتسرا يمنح الطالب  .4

 . دكتسرا  مظنية/ مرتبة الشرف الءانية مد دكتسرا  مظنية /  مرتبة الشرف ا سلرمد دكتسرا  مظنية 
 / ءانيا( 1)يراجد المادة 

 دير الئأ حصال عميه فه المشرسع التطبيهه.يسضح فه شظادة الطالب الته .5
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 ثالثالفصل ال
 في اآلداب ـةيدراسات التخصصبرامج ال

 :العميا )التخصصية( في اآلداب الدراساتدبموم برنامج (: 00* مادة )
  :بالبرنامج أوال: شروط القيد

الدراسات العميا دبمسم يشترط لمهيد لدراسة (ى 5بارضافة إلر الشرسط العامة الساردة فه المادة ) .2
أن يكسن الطالب حاصال عمر درجة الميسانس/  اآلداب )بنظام الساعات المعتمدة()الت صصية( فه 

البكالسريسس من إحد  الجامعات/ المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى سمستسفيا لمشرسط 
 ال بداية العام الدراسه.ا  ر  الته تضعظا ا قسام العممية الم تصةى سالته يعمن عنظا قب

الطالب الحاصمين عمر أأ تهدير فه المرحمة  اآلدابدبمسم الدراسات العميا )الت صصية( فه يهبال  .1
 الجامعية ا سلر.

يحو لألقسام العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  .3
 .مهررات التأايمية من مدة الدراسةى ست صم مدة دراسة الت ص  الطالب

يجسف لمجمس الكمية قبسال تسجيال الطالب الحاصال عمر درجة الميسانس/ البكالسريسس فه غير الت ص   .4
يحدداا الهسم الم ت ى عمر أح يهال المعدال الته من المهررات الدراسية التكميمية  ابعد اجتياف  بنجاح عدد

سب له ائ  المهررات تح ى سح%[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)التراكمه لتمك المهررات عن تهدير جيد 
 .ى ست صم مدة دراسة المهررات التكميمية من مدة الدراسةضمن ساعات البرنامج

 
 ثانيا: متطمبات النجاح في البرنامج:

 ساعة معتمدة( ما يمه: 14) دبمسم الدراسات العميا )الت صصية( فه اآلدابيتطمب الحصسال عمر شظادة  .2
)المهررات نظرية أس عممية/  اعشر مهررا دراسياءنه ( ساعة معتمدةى متمءمة فه دراسة 14ة )دراس •

 ة مهررات إجباريةى سأربعة مهررات ا تيارية.ءمانيكال مهرر ساعتان معتمدتانى منظا  سفنتطبيهية(ى 
 (.Cن )( عمر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عCالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •

ة مهرراتى منظا تسصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه الحد ا دنر لمدة الدراسة سنة ساحدةى مهسمة إلر ف .1
 ة مهررات إجباريةى سمهرران ا تياريانى سح تفيد مدة الدراسة عن ءالث سنسات. أربع

 (.6فه المادة  11ى 12)سيراعر فه ئلك البندان 
 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ا تياريين من بين ءالءة يني تار الطالب فه كال فصال دراسه مهرر  .3
 ى بأحد التهديرات التالية:دبمسم الدراسات العميا )الت صصية( فه اآلدابيمنح الطالب شظادة  .4

 (/ ءانيا 1مهبسال. )يراجد المادة  / جيد / جيد جدا /ممتاف 
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  :في اآلدابالماجستير برنامج (: 50* مادة )
  :البرنامجب أوال: شروط القيد

)بنظام الماجستير فه اآلداب يشترط لمهيد لدراسة (ى 5بارضافة إلر الشرسط العامة الساردة فه المادة ) .2
الساعات المعتمدة( أن يكسن الطالب حاصال عمر درجة الميسانس/ البكالسريسس من إحد  الجامعات/ 

عمر  %[65 -% 60= من  C] ‹‹ (C)المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى بتهدير جيد 
ا قالى سمستسفيا لمشرسط ا  ر  الته تضعظا ا قسام العممية الم تصةى سالته يعمن عنظا قبال بداية العام 

 الدراسه.
فه المرحمة الجامعية  %[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)جيد يعهر من شرط الحصسال عمر تهدير  .1

)بنظام الساعات راسات العميا )الت صصية( فه اآلداب الدا سلرى الطالب الحاصمسن عمر شظادة دبمسم 
 عمر ا قال. (C)جيد المعتمدة(ى بتهدير 

فه المرحمة الجامعية  %[65 -% 60= من  C] ‹‹( C)جيد يعهر من شرط الحصسال عمر تهدير  .3
اا ا سلرى الطالب المصريسن سالسافدسنى بشرط دراسة بعض المهررات الته يهترحظا الهسم العممه سيعتمد

مجمس الكمية سيهراا مجمس الجامعةىعمر أن يتم تنسيو دا مه بين الطالب المتهدمينى سبما يتهو مد 
 الطاقة احستيعابية لمكمية.

يحو لألقسام العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  .4
 .لتأايمية من مدة الدراسةى ست صم مدة دراسة المهررات ات ص  الطالب

 
 ثانيا: متطمبات النجاح في البرنامج:

 :ما يمه ساعة معتمدة( 36يتطمب الحصسال عمر درجة الماجستير فه اآلداب ) .2
( ساعة معتمدةى متمءمة فه دراسة عدد من المهررات الدراسية )نظرية أس عممية/ تطبيهية(ى 28دراسة ) •

كال مهرر ساعتان  سفنر ساعة ساحدة معتمدة(ى سمهرران ا تياريان )كال مهر  سفنمنظا مهرران متطمب كمية )
 .كال مهرر ساعتان معتمدتان( سفن) معتمدتان(ى إضافة إلر ستة مهررات إجبارية

 (.C( عمر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عن )Cالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •
راسة الماجستيرى من  الال رسالة عممية متكاممةى تهدر بما إجراا بحث أكاديمه ستطبيهه فه مجاال د •

 ( ساعات معتمدة.28يعادال )
الحد ا دنر لمدة الدراسة سنتانى منظا سنة دراسية مهسمة إلر فصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه مهرر  .1

ة فيما ح يهال عن متطمب كميةى سمهرر ا تيارأى سءالءة مهررات إجباريةى بارضافة إلر إعداد الرسالة العممي
)سيراعر فه سنةى سح تفيد مدة الدراسة عن  مس سنسات )شاممة الهترة الالفمة رتمام الرسالة العممية(. 

 (.6فه المادة  11ى 12ئلك البندان 
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 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ا تياريين من بين ءالءة ي تار الطالب فه كال فصال دراسه مهررين .3
 ( فه المهررات الدراسية لمماجستيرى بأحد التهديرات التالية:CGPAاكمه )يحصال الطالب عمر معدال تر  .4

 (أسح/  1ممتاف / جيد جدا / جيد / مهبسال. )يراجد المادة 
 يحصال الطالب فه مناقشة رسالة الماجستيرى عمر أحد التهديرات التالية: .5

 (. / أسح 1( فه المادة 2) سفها لمجدسال رقم )مد تحديد عدد النهاطمهبسال.  ممتاف / جيد جدا / جيد /
 يمنح الطالب درجة الماجستير فه اآلدابى بأحد التهديرات التالية: .6

 ا(ءاني/  1د / مهبسال. )يراجد المادة ممتاف / جيد جدا / جي
* سيكسن حساب ائا التهدير النظائه عن طريو قسمة )حاصال جمد نهاط المعدال التراكمه سنهاط تهدير 

 اءنين.( عمر رسالة الماجستير مناقشة
 

 :في اآلداب دكتوراهال برنامج (:06* مادة )
  :بالبرنامج أوال: شروط القيد

)بنظام الدكتسرا  فه اآلداب لمهيد لدراسة يشترط (ى 5بارضافة إلر الشرسط العامة الساردة فه المادة ) .2
لساعات المعتمدة( )بنظام االماجستير فه اآلداب عمر درجة الساعات المعتمدة( أن يكسن الطالب حاصال 

= من  C] ‹‹( C)إحد  الجامعات/ المعااد المعترف بظا من المجمس ا عمر لمجامعاتى بتهدير جيد  من
سمستسفيا لمشرسط ا  ر  الته تضعظا ا قسام العممية فه فرع الت ص ى عمر ا قالى  %[65 -% 60

 الم تصةى سالته يعمن عنظا قبال بداية العام الدراسه.
العممية الم تصة إلفام الطالب المتهدم بدراسة مهررات تأايميةى يتسقف عدداا سنسعيتظا عمر  يحو لألقسام .1

 .ى ست صم مدة دراسة المهررات التأايمية من مدة الدراسةت ص  الطالب
 

 ثانيا: متطمبات النجاح في البرنامج:
 :ما يمه ساعة معتمدة( 50فه اآلداب ) دكتسرا يتطمب الحصسال عمر درجة ال .2

( ساعة معتمدةى متمءمة فه دراسة عدد من المهررات الدراسية )نظرية أس عممية/ تطبيهية(ى 10راسة )د •
 سفنكال مهرر ساعتان معتمدتان(ى إضافة إلر أربعة مهررات إجبارية ) سفنمنظا أربعة مهررات ا تيارية )

تمدتان(ى حسب رؤية كال مهرر ساعتان مع سفنكال مهرر ءالث ساعات معتمدة( أس ستة مهررات إجبارية )
 كال قسم من أقسام الكمية.

 (.C( عمر ا قالى سالحصسال عمر متسسط تراكمه ح يهال عن )Cالنجاح فه جميد المهررات بتهدير ) •
إجراا بحث أكاديمه ستطبيهه فه مجاال دراسة الدكتسرا ى من  الال رسالة عممية متكاممةى تحتسأ عمر  •

 .( ساعة معتمدة30) إضافة عممية جديدةى ستهدر بما يعادال
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الحد ا دنر لمدة الدراسة سنتانى منظا سنة دراسية مهسمة إلر فصمين دراسيينى فه كال فصال دراسه  .1
مهرران ا تياريانى سمهرران أس ءالءة مهررات إجباريةى بارضافة إلر إعداد الرسالة العممية فيما ح يهال عن 

)سيراعر فه لهترة الالفمة رتمام الرسالة العممية(. سنةى سح تفيد مدة الدراسة عن  مس سنسات )شاممة ا
 (.6فه المادة  11ى 12ئلك البندان 

 .عمر ا قالمهررات ا تيارية  ا تياريين من بين ءالءة ي تار الطالب فه كال فصال دراسه مهررين .3
 ية:ى بأحد التهديرات التالدكتسرا ( فه المهررات الدراسية لمCGPAيحصال الطالب عمر معدال تراكمه ) .4

 (أسح/  1ممتاف / جيد جدا / جيد / مهبسال. )يراجد المادة 
 ى عمر أحد التهديرات التالية: الدكتسرا يحصال الطالب فه مناقشة رسالة .5

فه مد مرتبة الشرف الءانية / دكتسرا   فه اآلدابمد مرتبة الشرف ا سلر / دكتسرا   فه اآلدابدكتسرا  
 (. / أسح 1( فه المادة 2سفها لمجدسال رقم ) د تحديد عدد النهاط)م( ءانيا/  1)يراجد المادة . اآلداب

 فه اآلدابى بأحد التهديرات التالية: الدكتسرا يمنح الطالب درجة  .6
دكتسرا  فه اآلداب مد مرتبة الشرف ا سلر / دكتسرا  فه اآلداب مد مرتبة الشرف الءانية / دكتسرا  فه 

 ا(ءاني/  1. )يراجد المادة اآلداب
 كسن حساب ائا التهدير النظائه كما يمه:سي* 

 
 )عدد الساعات المعتمدة لممهررات( X 10( CGPAحاصال ضرب نهاط المعدال التراكمه )       

 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا* س = ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
 )إجماله عدد الساعات المعتمدة( 50                                         
 

 )عدد الساعات المعتمدة لمرسالة( X 30حاصال ضرب نهاط مناقشة الرسالة             
 اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا*   = ااااااااااااااااااااااااااااااااااا   
 )إجماله عدد الساعات المعتمدة( 50                                         
 

 (1( المبين فه المادة 2رقم )سفها لمجدسال  العام ير* إجماله عدد النهاط = س +   = ؟     )سيحدد التهد
 

  :(: شروط التسجيل )لمماجستير والدكتوراه(07)* مادة 
أن يجتاف امتحان  )بنظام الساعات المعتمدة(ته الماجستير سالدكتسرا  سالر جب عمر الطالب المتهدم لمتسجيال لي .2

لمدكتسرا ( عمر ا قالى أس ما يعادال  500 -لمماجستير  450(ى بمعدال )TOEFLشظادة إتهان المغة ارنجميفية )
 .ى سئلك قبال التسجيال لمرسالةائا احمتحان من امتحانات المغة ارنجميفية المعترف بظا

 مجمس الكمية درجات إجادة المغات ا  ر . يهرر .1
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 (: تحويل القيد إلى تسجيل )في درجتي الماجستير والدكتوراه(08)* مادة 
يجسف تحسيال الهيد إلر تسجيالى بعد اجتياف الطالب المهيد نصف عدد الساعات المعتمدة المهررة عميهى عمر  -2

ممية. سفه جميد ا حساال تحسب بداية التسجيال من تاريا ا قالى بنجاح. ستشكال له ايئة إشراف عمر الرسالة الع
 الهيد.

الهسم العممه الم ت  مسئسال عن تحديد ايئة ارشراف لمطالبى بناا عمر طمبهى سئلك  الال ستة أشظر عمر  -1
من تاريا تهديم الطمبى بعد انتظائه من اجتياف نصف عدد الساعات المعتمدة المهررة عميهى عمر ا قالى ا كءر 
 .بنجاح

تهدم ايئة ارشراف ال طة البحءية لمرسالة إلر مجمس الهسم الم ت ى بعد عرضظا فه محاضرة عامةى يدعر  -3
 لظا ايئة التدريس سالباحءين بالهسمى ليبدأ الطالب بعد ئلك فه إعداد البحث ال ا  بالرسالة العممية.

عنسان الرسالة سمم    طة البحث إلر جميد يهسم سكيال الكمية لشئسن الدراسات العميا سالبحسث ب رساال  -4
 الكميات المعنية بالجامعات المصرية لإلحاطة.

ح يتم تشكيال لجنة الهح  سالحكم عمر الرسالةى إح إئا كان الطالب قد أنظر بنجاح جميد المهررات المطمسب  -5
 دراستظا سكافة المتطمبات ا  ر  لمحصسال عمر الدرجة.

 
 :الب الماجستير والدكتوراه(: متابعة ط09) * مادة

تهدم ايئة ارشراف تهريرا سنسيا عن مد  تهدم الطالب فه البحثى سئلك عمر نمسئج  ا  يعد لظئا الغرضى  -2
 سيحهظ فه ممف الطالب.

يطمب رئيس الهسم من الطالب التسقيد عمر تهرير ايئة ارشراف بالعممى سله أن يتظمم من التهريرى سعمر رئيس  -1
 ث التظمم سمناقشة ايئة ارشراف فيما جاا به.الهسم بح

فه حالة عدم حهظ التظمم  رصرار الطالب عمر عدم المسافهة عمر ما جاا فه التهريرى يحاال المسضسع لسكيال  -3
الكمية لمدراسات العميا سالبحسثى الئأ يشكال لجنة ءالءية من أعضاا لجنة الدراسات العميا بالكميةى سيضم إليظا 

رج الكمية  لمنظر فه المسضسع سكتابة تهرير بشأنهى يعرض عمر لجنة الدراسات العميا بالكمية  عضس من  ا
 حت ائ قرار بحهظه أس إعادة تشكيال لجنة ارشراف.

يهسم الهسم العممه الم ت  بتهديم تهرير سنسأ عن مد  تهدم جميد الطالب بالهسم فه أبحاءظم سكتابة الرسائال  -4
 ال اصة بظم.

الكمية سنسيا باستطالع رأأ طالب الماجستير سالدكتسرا   ليمكن من  الله تطسير أداا الدراسات العميا  تهسم -5
 بالكمية.
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 :(: فحص رسائل الماجستير والدكتوراه18* مادة )
قبال انتظاا الحد ا دنر لمدة الدراسة بءالءة أشظر عمر ا كءرى سقبال انتظاا مدة التسجيال المر   بظاى تهدم  -0

يئة ارشراف تهريرا بصالحية الرسالة لمعرض عمر لجنة الهح  سالحكمى سئلك بعد تهديم عرض  ام ا
 استنتاجات سم رجات البحثى فه لهاا يدعر له ايئة التدريس سالباحءين بالهسم.

ث قبال البدا فه إجرااات الهح  سالحكم عمر الرسائالى عمر طالب الماجستير أس الدكتسرا  الهيام بنشر بح -1
 ساحد عمر ا قال )أس تهديم ما يهيد قبسال البحث لمنشر( فه دسرية عممية محكمةى أس مؤتمر عممه مت ص .

يعرض تهرير الصالحية عمر مجمس الهسم )أس مجمس إدارة البرامج البينية(ى مرفها به مم   لمرسالة بالمغة  -3
سالةى سمهترح بالهاحصين المحكمين لمرسالة  العربية سمترجما لمغة أجنبية ساحدة عمر ا قالى طبها لطبيعة الر 

لي تار منظم المجمس لجنة الهح  سالحكمى ستكسن الرسالة فه صسرتظا النظائية لمعرض عمر لجنة الهح  
 سالحكم متسفرة دا ال جمسة مجمس الهسم )أس مجمس إدارة البرامج البينية(ى لمن يطمب تصهحظا.

 ال الدكتسرا ى ارضافة العممية الجديدة نتيجة البحث المهدم بالرسالة.يجب أن يئكر فه تهرير الصالحية لرسائ -4
فه البرامج الت صصيةى يشكال مجمس الكمية بناا عمر اقترح مجمس الهسم الم ت  لجنة عممية لهح   -5

الرسالة سالحكم عميظاى ستتكسن لجنة الهح  سالحكم عمر الرسالة من ءالءة أعضاا )عمر ا قال(ى أحدام يمءال 
 ئة ارشرافى سيجسف تمءيمظا بأكءر من ساحدى سلكنظم جميعا بصست ساحد دا ال لجنة الهح  سالحكم. اي

فه البرامج البينيةى يشكال مجمس الكمية بناا عمر اقترح مجمس إدارة البرامج البينية لجنة عممية لهح  الرسالة  -6
ضاا عمر ا كءرى أحدام يمءال ايئة سالحكم عميظاى ستتكسن لجنة الهح  سالحكم عمر الرسالة من  مسة أع

ارشرافى سيجسف تمءيمظا بأكءر من ساحدى سلكنظم جميعا بصست ساحد دا ال لجنة الهح  سالحكمى سعضس ساحد 
 عمر ا قال من كال ت ص  من الت صصات الته يتشكال منظا البرنامج نهسه.

عمر رسائال الماجستيرى بينما يكسن يكسن أحد أعضاا المجنةى عمر ا قالى من  ارج الكمية لمهح  سالحكم  -7
أحد أعضاا المجنةى عمر ا قالى من  ارج الجامعة لمهح  سالحكم عمر رسائال الدكتسرا ى كما يجسف أن يكسن 

 من جامعة أجنبية. سيرأس المجنة أقدم أعضائظا.
تشكيال المجنةى يعرض تشكيال لجنة الهح  سالحكم عمر لجنة الدراسات العميا سمجمس الكمية  لممسافهة عمر  -8

 سيعتمد التشكيال من نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا سالبحسث.
يحيال سكيال الكمية لمدراسات العميا سالبحسث الرسالة إلر أعضاا لجنة الهح  سالحكم عمر الرسالة لمهح   -9

ضاا المجنةى فه ى عمر أن يعمن عن مسعد المناقشةى بالتشاسر مد أعشظرينسكتابة تهارير فردية بشأنظا  الال 
 مسعد غايته ءالءة أشظر من تاريا اعتماد نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا سالبحسث عمر التشكيال.

تجتمد المجنة فه المسعد المحددى ستطمد عمر التهارير الهرديةى ستهسم بمناقشة الطالب فه جمسة عمنية.  -20
 لحكمى إئا كان من جامعة  ارج مصر.سيجسف احكتهاا بالتهرير الهردأ لعضس لجنة الهح  سا
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يكسن قرار لجنة الهح  سالحكم بأغمبية ا عضااى سيكتب التهرير الجماعه ب جافتظا أس رفضظا أس إعادتظا  -22
 إلر الطالب حستكماال ما ترا  المجنة من نه ى ستعطيه فرصة ح تفيد مدتظا عن سنة ساحدة.

قشةى مصحسبا بالتهارير الهردية  عضاا المجنةى عمر لجنة يعرض التهرير الجماعه عن الهح  سالمنا -21
الدراسات العميا بالكميةى ءم مجمس الكمية لمتسصية بالمنح من عدمهى ستعرض حالة الطالب مصحسبة بتسصية 

 مجمس الكمية عمر مجمس الدراسات العميا بالجامعة لهحصظا.
استسفت كافة شرسط المنح لمجمس الجامعة  حت ائ قرارا يحيال مجمس الدراسات العميا بالجامعة الحاحت الته  -23

 بالمنح.
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 رابعالفصل ال
دارة البرامج البينية لمماجستير والدكتوراه  تصميم وتأسيس وا 

 :مبرامج البينية لمماجستير والدكتوراهل الييكل اإلداري(: 08* مادة )
د -0 ارتظا فه إطار حئحة الدراسات العميا لكمية اآلداب يتمءال الظيكال اردارأ الهائم عمر تصميم البرامج الجديدة سا 

(ى يتكسن من أساتئة من جميد ا قسام الت صصية GESRجامعة عين شمسى فه مجمس إدارأ )سأكاديمه( )
الهائمة فه الكمية )بحد أدنر أستائ ساحد من كال قسمى سبحد أقصر ءالءة أساتئة من الهسم الساحد(. ستتبد ائا 

ان مكسنة من م تمف أقسام الكمية  ردارة كال برنامج من البرامج البينية الته يعتمداا المجمس اردارأ لج
المجمسى بمسافهة مجمس الكمية سمجمس الجامعةى فه ضسا ال طة البحءية لمكمية سأادافظا سمحاسراا كما يعتمداا 

كال ت ص  من  مجمس الكميةى عمر أن تتكسن المجنة من أستائ أس أستائ مساعد ساحد عمر ا قال من
الت صصات الته يجمعظا البرنامج البينه الجديدى سعمر أن يكسن منسو كال لجنة من لجان البرامج البينية 

 عضسا فه ائا المجمس اردارأ.
( سالمجان البينية المنبءهة عنهى أن تكسن لظم سابهة GESRيشترط فه أعضاا المجمس اردارأ لمبرامج البينية ) -1

البينية سالدراسات متعددة الت صصاتى أس عمر ا قال سابهة  برة فه إعداد البرامج البحءية  برة فه الدراسات 
المشتركة بين أكءر من جظة بحءية )ت ص  أس قسم أس كمية أس جامعة(ى سيهضال أن يكسن لظم نشر أكاديمه 

 دسله.
( أس المتهدم بمهترح لبرنامج GESRيتعين عمر الراغب فه التهدم لعضسية المجمس اردارأ لمبرامج البينية ) -3

بينه جديد لمرحمة الدراسات العميا )ماجستير أس دكتسرا ( أن يهدم شظادة سابهة ال برة ا كاديمية ال اصة به 
 لسكيال الكمية لشئسن الدراسات العميا حتر ينظر طمبه فه اجتماع لجنة الدراسات العميا.

جميد السادة ا ساتئة أس ا ساتئة المساعدين الهائمين بتصميم  تتكسن لجنة كال برنامج من البرامج البينية من -4
البرنامج نهسهى سيضاف إليظم السادة أعضاا ايئة التدريس الهائمسن بتصميم مهررات جديدة ل دمة ئلك البرنامج 
)إن سجدسا(. ستكسن المجنة برئاسة )تنسيو( العضس ا قدم من بينظم بصرف النظر عن ت صصهى بشرط أن 

 عضسا من أعضاا الهريو الهائم بتصميم البرنامج نهسه. يكسن
 يهسم رئيس مجمس إدارة البرامج البينية بتشكيال لجنتين فرعيتين دا ال المجمس اردارأ: -5

 لجنة البحث سالمراجعة سالت طيط بعيد المد  ل دمة سسو العمال سالجظات المستهيدة )لجنة دائمة( -أ     
 يمه ستسجيه الباحءين )لجنة تشكال سنسيا(لجنة اررشاد ا كاد -ب    

 ميام لجنة البحث والمراجعة والتخطيط: (:88* مادة )
تهديم تهرير سنسأ لمجنة الدراسات العميا بالكميةى ببيان ما يستجد فه سسو العمال المحمه من احتياجات بحءية  -0

صسرة أبحاثى أس مشرسعات بحءية  لم تمف قطاعات الدسلة المستهيدة من البحث العممه بصهة عامة )سساا فه
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متعددة الت صصاتى أس فه صسرة باحءين مت صصين فه قضايا بينية دقيهة(ى مد بيان مد  تغطية ال طط 
 البحءية سالبرامج البينية الحالية فه الكمية لتمك اححتياجات.

ى ى فه ضسا جظسداا البحءية( لمجمس إدارة البرامج البينيةFeedbackتهدم المجنة تسصيات التغئية الراجعة ) -1
سساا بتطسير الم رجات التعميمية لمبرامج البينية الهائمة ستعديمظا بالحئف أس ارضافةى أس باقتراح المفيد من 

 البرامج البينية الجديدةى تحت عناسين سأاداف جديدة.
بحءية محمية أس عالمية  يجسف لظئ  المجنة احستعانة بالباحءين المت صصين من أأ كمية أس جامعة أس جظة  -3

 رعداد احستبيانات سارحصااات السنسية المطمسبة حستيهاا التصسر العممه الصحيح ححتياجات سسو العمال.
 اإلرشاد والتوجيو األكاديمي: (: ميام لجنة80)* مادة 

م سااتماماتظم الهرديةى من تسجيه طالب الماجستير سالدكتسرا  لممسارات البحءية البينية ا سفو ل براتظم سمظاراتظ -2
 الال المهااات الهردية بين الطمبة سأعضاا المجنةى مد تسجيظظم لدراسة ما ينهصظم من مهررات عممية )سساا من 
دا ال الكمية أس من  ارجظا( حستكماال متطمبات سشرسط احلتحاو بأأ مسار بحءه من المسارات الته تهدمظا 

إلر مسار بحءه آ رى كاحنتهاال من مسار معين لمرحمة الماجستير إلر الكميةى أس احنتهاال من مسار بحءه 
 مسار آ ر لمرحمة الدكتسرا  )سساا كان ت صصيا أس بينيا(.

عهد محاضرات عامة لطمبة الكمية من م تمف الت صصات بصهة دسريةى لعرض مجاحت البحث البينه الته  -1
 لهضايا المجتمعية الته ت دمظا تمك المسضسعات.تتيحظا الالئحةى ستعريهظم بمسضسعاتظا البحءية سا

تسجيظات المجنة لمطالب سالباحءين إرشادية سليست إلفاميةى إح ما كان منظا متعمها بشرسط سمتطمبات التأاال  -3
 لاللتحاو ببرنامج من البرامج أس إتمام العمال البحءه فيه.

نشر دليال إرشادأ لمطمبة سالباحءين )مد تحديث بطباعة س ( GESRالمجمس اردارأ لمبرامج البينية ) يهسم -4
محتسا  بصهة سنسية(ى يحتسأ ائا الدليال عمر بيان بتسصيف المجاال البحءه الئأ ي ت  به كال برنامج من 
البرامج البينية الجديدة )طبيعة المسضسعات البحءية الته يت ص  فيظا الباحث ال ريج من تمك البرامج(ى مد 

 لعمال المحمه لمباحث ال ريج من كال برنامج من تمك البرامج بصسرة مسجفة.بيان سبب احتياج سسو ا
( المجان الهرعية الهائمة عمر كال برنامج من البرامج البينيةى GESRالمجمس اردارأ لمبرامج البينية )يهسض  -5

شرسط  سيضطمد أعضاا تمك المجان بجميد المظام الته ت ت  بظا مجالس ا قسامى فيما يتعمو بالنظر فه
جرااات الهبسال سالتسجيال فه البرنامج ى سارجافات العممية لمحصسال عمر الدرجةى سالنظر فه طمبات ارجافة سا 

سارعارة سالمد  عضاا لجنة البرنامجى سفها لمساد الالئحة الته تطبو عمر مجالس ا قسام الت صصية فه ئلك 
 الشأن.

يان إدارأ يناظر مجالس ا قسام الت صصية( بمجرد قبسال تتشكال لجنة البرنامج البينه بصهة رسمية )كك -6
 البرنامج من قبال مجمس الجامعة.
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( اجتماعا شظريا  لمنظر فه مستجدات اردارة سارشراف العممهى GESRالمجمس اردارأ لمبرامج البينية )يعهد  -7
  بصهة شظريةى عمر أن يكسن كما تعهد كال لجنة من المجان الهائمة عمر إدارة البرامج البينية مجمسظا ال ا

مد تهديم محاضر جميد تمك احجتماعات إليهى سئلك قبال انعهاد  اجتماع المجمس اردارأ اس آ راا انعهاداى
مجمس الكمية من كال شظر. سيجسف  ساتئة المهررات أن يهسضسا عضسا من أعضاا ايئة التدريس المشاركين 

 تعئر الحضسر لعئر مهبسال. معظم فه تدريس المهرر )بحد أدنر مدرس( عند
تهريرا سنسيا لمجنة الدراسات العميا بالكميةى بشأن تصسر ( GESRالمجمس اردارأ لمبرامج البينية )يهدم  -8

أعضائه لمتطمبات ال طة البحءية الجاريةى فيما يتعمو ب نشاا البرامج الجديدة أس إنظاا بعض البرامج الهائمة أس 
س حئف بعض المهرراتى مد ما يستتبعه ئلك من طمب ترشيح أعضاا جدد تعديال بعض البرامج ب ضافة أ

 لالنضمام لمجنة البرنامج البينه ستدريس تمك المهررات.
لممجمس اردارأ حرية أن يؤسس أعضاؤ  البرامج الجديدةى مستعينين فيظا بمهررات قائمة بالهعال سساا مما  -9

هدمه ا قسام الت صصية فه إطار برامجظا ا ساسية لمدراسات تهدمه بعض البرامج المعتمدة فه الكمية أس ما ت
 العميا.

ح ي مجأ لتصميم مهرر جديد إح فه حالة عدم سجسد ما يناظر  فه مسضسعه سم رجاته سمحتسا  العممه فه  -20
 قسائم المهررات المعتمدة بالهعال.

ر المجمس اردارأ أن يهدم طمبا لمهسم فه حالة طرح مهرر جديد ل دمة برنامج من البرامج البينيةى فعم -22
الم ت  بمسضسع ئلك المهررى لترشيح من يرا  مجمس الهسم أقدر عمر تدريس ئلك المهرر ساحنضمام لمجنة 
إدارته فه البرنامج البينه الجديد. ف ن لم يتهدم أحد من أعضاا ايئة التدريس التابعين لمهسم لتمك المظمةى تعين 

 ن ينتدب من يهسم ب عداد  ستدريسه من كميات أس جامعات أ ر .عمر المجمس اردارأ أ
إدارة تهدم المجنة الهائمة بتصميم البرنامج البينه الجديد )سساا لمماجستير أس لمدكتسرا ( دليال مهصال لمجمس  -21

يان ما البرامج البينية ببيان سحصر الت صصات الته يجيفسن التحاو ال ريجين منظا ببرنامجظم البينهى مد ب
يشترط عمر أسلئك ال ريجين دراسته من مهررات فه مرحمة الماجستيرى بحسب ت صصظمى أس ما ينبغه أن 
يكسن معظم من مهررات من مرحمة الماجستير )أس ما قبمظا( قبال التسجيالى يتعين عميظم استكمالظا لاللتحاو 

 ببرنامج الدكتسرا  البينيةى بحسب ت صصظم.
و فه قبسال أس رفض مهترحات السادة أعضاا ايئة التدريس بالكمية رنشاا برامج بينية لممجمس اردارأ الح -23

جديدة لمدراسات العمياى أس اشتراط التعديال عميظا ل دمة أاداف سم رجات تعميمية معينةى تأسيسا عمر ما تهيدام 
 به أبحاءظم فه متطمبات سسو العمال المحمه ساحتياجات م تمف قطاعات الدسلة.
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  في البرامج البينية: (دكتوراه(: شروط التسجيل )لمماجستير وال80)دة * ما
أن يكسن حاصال عمر درجة )بينه( يجب عمر الطالب المتهدم لمتسجيال لدرجة الماجستير فه اآلداب  -0

 سأن يجتاف امتحان الهبسال الئأ تحدد  لجنة البرنامج البينه بتهدير جيد عمر ا قالى ى/ البكالسريسسالميسانس
 الم ت . 

يهبال الطالب المتهدم لبرامج الماجستير البينية من أأ ت ص  )ليسانس أس بكالسريسس( من دا ال الكمية أس  -1
من  ارجظاى أس ما يعادلظا المجمس ا عمر لمجامعاتى تبعا لما تهرر  المجنة الهائمة عمر كال برنامج من البرامج 

 برنامج بحسب مسضسعه. البينية المعتمدة بالكمية من ت صصات تناسب كال
يحو لمطالب حضسر أأ مهرر من مهررات الكمية فه المستسيات الم تمهةى تبعا لتسجيه اررشاد ا كاديمهى  -3

كشرط لمتأاال لبرنامج بينه معينى بعد مسافهة مجمس إدارة البرامج البينية بالكميةى عمر أن تصدر له شظادة 
تياف كال مهرر من تمك المهررات  ليهدمظا لمجنة البرنامج البينه مستهمة من مجمس الكمية )كباحث بينه( باج

الئأ يرغب فه احلتحاو بهى لتهسم المجنة بدسراا بحساب تهدير  المتسسط فه جميد تمك المهرراتى عمر أح يهال 
 (.1.33( الئأ يؤامه لاللتحاو بالبرنامج عن )GPAمتسسط نهاطه )

تير فه اآلداب فه برنامج من البرامج البينيةى الراغب فه احلتحاو يشترط فه الطالب الحاصال عمر الماجس -4
الت صصية فه أأ قسم من ا قسام الت صصية بالكميةى أن يكسن حاصال عمر شظادة ليسانس  دكتسرا ببرامج ال
فه نهس الت ص ى سأن يكسن مستسفيا لمحد ا دنر من المهررات لظاى  أس شظادة جامعية مناظرة اآلداب

فه ئلك الت ص ى ساس ما تحدد   دكتسرا ية ا ساسية فه مرحمة الماجستيرى الالفمة لمتأاال لدراسة الالت صص
 لجنة الدراسات العميا بالهسم الم ت  نهسه.

يشترط فه الطالب الحاصال عمر الماجستير فه اآلداب فه برنامج من البرامج الت صصيةى الراغب فه  -5
ة فه أأ برنامج من البرامج البينية المعتمدة بالكميةى أن يكسن حاصال عمر شظادة البيني دكتسرا احلتحاو ببرامج ال
ى سأن يكسن مستسفيا لمحد ا دنر من المهررات الت صصية الته أس شظادة جامعية مناظرة لظاليسانس اآلداب 

لم تصة بكال يمفم ارلمام بظا ل دمة الت ص  البينه الجديد مسضسع البرنامج )طبها لما تحدد  المجان ا
برنامج(ى سله أن يهسم بحضسر ما ينهصه من المهررات دا ال الكمية أس  ارجظا )تبعا لتسجيه اررشاد ا كاديمه(ى 

 (.1.33( الئأ يؤامه لاللتحاو بالبرنامج عن )GPAعمر أح يهال متسسط نهاطه )
فه الدراسات  ساعات المعتمدة()بنظام اليجب عمر الطالب المتهدم لمتسجيال لدرجته الماجستير سالدكتسرا   -6

لمدكتسرا (  500 -لمماجستير  450(ى بمعدال )TOEFLأن يجتاف امتحان شظادة إتهان المغة ارنجميفية )البينية 
 عمر ا قالى أس ما يعادال ائا احمتحان من امتحانات المغة ارنجميفية المعترف بظا.

 يهرر مجمس الكمية درجات إجادة المغات ا  ر . -7
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 حكام االنتقالية والعامةاأل
 :(: أحكام انتقالية85)* مادة 

تطبو ائ  الالئحة عمر الدارسين الئين يتهدمسن لمهيد بالدراسات العميا من تاريا صدسر الهرار السفارأ باعتماد  .2
ائ  الالئحةى أما الدارسسن المهيدسن قبال ائا التاريا فتسرأ عميظم الالئحة الدا مية المعمسال بظا سقت 

 جيمظمى سئلك عمر النحس اآلته:تس
 ى حتطبو عميظم )بغير الساعات المعتمدة( درجة الدكتسرا  سفها لالئحة الهديمةبن س : الطالب المسجمالبند األول

 بنسد سقساعد حئحة الساعات المعتمدة الحالية.
 ى حتطبو المعتمدة()بغير الساعات  جستير سفها لالئحة الهديمةدرجة المابن س : الطالب المسجمالثاني البند

 عميظم بنسد سقساعد حئحة الساعات المعتمدة الحالية.
 درجة الماجستير )الالئحة الهديمة( أس ن عمر ييال درجة الدكتسرا  لمطالب الحاصم: يتم تسجالبند الثالث

فيد عن  مس ى سئلك  الال فترة انتهالية ح تالهديمة(ى سفها لالئحة الهديمة الالئحةن بدرجة الماجستير )يالمهيد
 (.نظام الساعات المعتمدةبالجديدة )سنسات من سقت تطبيو الالئحة 

 سفها لالئحة الهديمة بغير الساعات  : الطالب الحاصمسن عمر السنة التمظيدية لمماجستيرالبند الرابع(
ترة انتهالية ح ى يتم تسجيمظم لدرجته الماجستير سالدكتسرا  سفها لنظام الالئحة الهديمةى سئلك  الال فالمعتمدة(

 (.نظام الساعات المعتمدةبمن سقت تطبيو الالئحة الجديدة ) تفيد عمر  مس سنسات
 ى منح المظمة ى  قساعد المد: تسرأ أحكام الالئحة الهديمة من حيث قساعد ) التجديد ى إلغاا ى البند الخامس

أ عميظم أحكام الالئحة الهديمة تسر تعديال ارشراف ى تغيير العنسان الجسارأ سغير الجسارأ ( لمطالب الئين 
 (.)لدرجته الماجستير سالدكتسرا 

 نظام بمن سقت تطبيو الالئحة الجديدة ) ( مس سنسات)نتهالية بعد انتظاا مدة الهترة اح :البند السادس
  .ى تسرأ أحكام ائ  الالئحة عمر جميد الطالب(الساعات المعتمدة

 م( 1022درجة الماجستير )سفها لالئحة الساعات المعتمدة لسنة  يحو لمطالب الحاصمين عمر :البند السابع
التسجيال لدرجة الدكتسرا  سفها لالئحة الته التحهسا بالدراسة فه ظمظاى كما يجسف لظم التسجيال لدرجة الدكتسرا  

 سفها لظئ  الالئحة الجديدة )حسب رغبة الطالب(.
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 :(: أحكام عامة86) * مادة
ئحة مد بداية العام الجامعه التاله رقراراا بهرار سفارأ من سفير التعميم العاله ستطبو تسر  أحكام ائ  الال -0

عمر الطالب الئين تم قيدام فه ائا العامى أما الطالب المهيدسن قبال إقرار ائ  الالئحة فتطبو عميظم أحكام 
 ./ أحكام انتهالية(15فه المادة  )سفها لمتهاصيال الساردة الالئحة الدا مية الته التحهسا فه ظمظا حتر ت رجظم

فه ائ  الالئحةى سفيما  فيما لم يرد فه شأنه ن   ا تطبو أحكام قانسن تنظيم الجامعات سحئحته التنهيئية  -1
تطبيو الهرارات الدسرية فه ائ  الالئحة يراعر س  سرد فه ائ  الالئحة م الها  حكام ائا الهانسن سحئحته التنهيئية.

العاله سالمجمس ا عمر لمجامعاتى سالهساعد سا حكام العامة المنظمة لمدراسات العميا بنظام  لسفير التعميم
 م(.1024الساعات المعتمدة بجامعة عين شمس )الصادرة فه مارس 

 
 (: إنشاء الدبمومات87)* مادة 

مس الكميةى عمر أن بمسافهة مج)مظنية ست صصية( يحو لألقسام العممية بالكمية إنشاا دبمسمات عامة س اصة * 
 ت ضد ائ  الدبمسمات لمضسابط سالمعايير العامة الساردة فه ائ  الالئحة.

 
 :تنبييات* 
المعمن عنظا فه إدارة الدراسات العميا  فه كافة ا حساالى يكسن الطالب مسئسح عن متابعة كافة التعميمات -2

يعتبر نشراا عمر مسقد الكمية بمءابة إ طار لمطالب    إئالمنشسرة عمر مسقد الكمية ى سعمر دراية بالمسائحبالكمية
 .بظا

ح يهبال عئر الطالب عن عدم عممه بما نشر من تعميمات دا ال الكميةى حيث يهترض حضسر  لمكمية لمدراسة. -1
  

 
 


