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 مف القرف الماضى السبعينياتبدأت الدراسات العميا بكمية اليندسة بالمطرية منذ بداية   
خر آوتطورت منذ إنشائيا وكانت تصدر قواعدىا ضمف الالئحة الداخمية لمكمية وصدرت 

 المقدمة الدراسية والالئحة .7987عػاـ لمدراسات العميا وىى المعموؿ بيا حتى اآلف الئحة 
لمسايرة ىذا  والتكنولوجي العمميالساعات المعتمدة بما يواكب مستجدات التطور  تأخذ بنظاـ
 العصر.

 
 أواًل : الهدف واإلطار العام 

 إلى:وتيدؼ ىذه الالئحة   
  .المختمفةالمجاالت اليندسية  في الدراسات العميا دبموماتل برامجاستحداث  – 7
 اليندسية.يقا والرياضيات برنامج لمدراسات العميا بقسـ الفيز  استحداث - 2
 بجػػػػػػػدوؿ  تخصصػػػػػػات محػػػػػػددة فػػػػػػػياسػػػػػػتحداث برنػػػػػػامج دبمػػػػػػػـو الدراسػػػػػػات المينيػػػػػػة  – 3

 .( 7رقـ )
 اليندسػػػػػػػة بالضػػػػػػػافة إلػػػػػػػى درجػػػػػػػة الماجسػػػػػػػتير  فػػػػػػػياسػػػػػػػتحداث درجػػػػػػػة الماجسػػػػػػػتير  – 4

 . اليندسية العموـ في
مكانية المقررات الدراسية و  وائـتطوير ق – 5 لمقػررات الحديةػة ا ما يتـ اختياره مفإضافة ا 

 . 
 ظيرت مف خالؿ العمؿ بالالئحة السابقة .  التيتالفى الصعاب  – 6
تطػػػوير نظػػػاـ االمتحػػػاف الشػػػامؿ لطػػػالب دكتػػػوراه الفمسػػػفة بمػػػا يػػػتال ـ مػػػ  المسػػػتو   – 7

 المتميز ليذه الدرجة .  العممي
 

  لالئحةاإلطار العام 
ى تضػميا الئحػة الدراسػات العميػا المقدمػة روعى فى الطار العاـ لمبرامج الدراسػية التػ لقد –أ 

مختمفػػػة بمػػػا يتناسػػػب مػػػ  الخمفيػػػة العمميػػػة لمػػػدارس ومػػػا ير ػػػب فػػػى  ا"أف تقػػػدـ لمػػػدارس أنماطػػػ
   يتقدـ لو .اليندسية خالؿ برنامج الدراسة الذاالستزادة فيو مف العمـو 
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 : ميةالية بناء عمى موافقة مجمس الكالدرجات العممية الت جامعة حموان منحتو  -ب
  Technical Studies Diploma  نيةـات المهـوم الدراسـدبم  - 1
   Postgraduate Diplomaيا  ــات العمـوم الدراسـدبم  – 2

 Master of Engineering (M.Eng.) درجة الماجستير في الهندسة   - 3

 ة يالهندس فى العمـوم تيرـدرجة الماجس – 4
    Master of Science in Engineering(M.Sc.Eng.)                           
 Doctor of Philosophy (Ph.D.)  فةــوراه الفمسـة دكتـدرج -5     

 .( 7وذلؾ في التخصصات الموضحة بالجدوؿ رقـ ) 
 

درجتي بالنسبة لالرسالة ) وعنوافالمانح لمدرجة القسـ العممي  يحدد في شيادة التخرج -جـ
كما ىو موضح  التخصص ؿأو مجا العموـ اليندسية( وكذلؾ فرع الماجستير والدكتوراه في

 .(2) بالجدوؿ رقـ
     ( 1جدول رقم )

 لها والرمز الكودىاألقسام العممية 
 

 الكود القســـــــم ـ
 MP قسػػػػػـ ىندسة القو  الميكػانيكيػة  1
 AT قسػػػػػـ ىندسة السيارات والجرارات  2
 MD  يػػانيكالميكقسػػػػػـ التصميػػـ  3
 AR             قسػػػػػـ اليندسة المعػػمػػػارية  4

 قسػػػػػـ اليندسة المػػدنيػػػػة  5
 )النشائية ، الموارد المائية ، األشغاؿ العامة(

CV 

( CVS,CVW,CVP) 
 BS قسػػػػػـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية  6

 

 النظام الكودي لممقررات
عمػػى  الػػداؿيميػػو الػػرقـ  القػػائـ بالتػػدريس العممػػي داؿ عمػػى القسػػـيرمػػز لممقػػررات بػػالرمز الػػ

بتدريسػيا كمػا  العممػي يقػـو القسػـ التػيضػمف المقػررات ةـ الرقـ المسمسؿ لممقػرر  ،مستو  المقرر
 .التاليىو موضح فى المةاؿ 

 
08 5 MP 
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  العمميالمستو                   القسـ            مسمسؿ المقرر           
 الدراسات العميا مجاالت التخصص فى ( 2ول رقم )جد

 مجال التخصص العممـــيالقسم  م
 توليد القدرة الحرارية -7 قسـ ىندسة القو  الميكانيكية  7

 ىندسة االحتراؽ الداخمى والمستمر -2
 التبريد وتكييؼ اليوا  -3
 ىندسة اآلالت التوربينية -4
 خطوط األنابيب وشبكات الضخ -5
 ة الجديدة والمتجددةالطاق -6
 التحكـ النيوماتى والييدروليكى -7

 ىندسة التحكـ وديناميكا المركبات  – 7 قسـ ىندسة السيارات والجرارات  2
 7 تصميـ المركبات  – 2
 2تصميـ المركبات    -3
 ىندسة الصيانة والحالؿ  – 4
 ىندسة المعدات الةقيمة  – 5
 بائية ىندسة المركبات الميجنة والكير   - 6
  ةالجر والتربىندسة  – 7
 ىندسة النقؿ – 8

   الميكانيكيالتصميـ  – 7  الميكانيكيقسـ ىندسة التصميـ   3
 عمـ المواد  – 2
 المنظومات الميكانيكية  – 3

  المعماريالتصميـ  – 7 قسـ اليندسة المعمارية  4
 تكنولوجيا البنا  – 2
  الحضريالتصميـ  – 3
  السكاف – 4
  واألقاليـطيط المدف تخ – 5
 تنسيؽ المواق  – 6

  التربة واألساساتىندسة –  7 قسـ اليندسة المدنية  5
 الخرسانيةالمنشآت –  2
 إدارة المشروعات والتشييد – 3
 الصحيةيندسة ال–  4
 اليندسة البيئية -5
 الييدروليكا اليندسية – 6
 المساحة ونظـ المعمومات ىندسة – 7
 لمطاراتىندسة الطرؽ وا – 8
  ىندسة الري والصرؼ – 9

 إدارة مصادر المياه –71
  الجيودسيا اليندسية -77
 ترميـ وتقوية المنشآت – 72
 المنشآت صيانة   – 73
 ضبط وتأكيد الجودة لممشروعات – 74
  المنشآت المعدنية – 75
 إدارة وحماية المنشآت الساحمية  – 76

 مةمية فى النظـ اليندسيةاأل  قسـ الفيزيقا والرياضيات اليندسية 6
 .وموافقة مجمس الكمية العممية مجالس األقساـ اتيمكف إضافة مجاالت أخر  بنا  عمى اقتراحو 
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 تعريف الدرجات العممية -د
  تيدؼ ىذه الدراسة إلى رف  الكفا ة المينية في مجاالت العمؿ في دبموم الدراسات المهنية: .7

. ويمكف أف تكوف في  تطبيقية وتدريبات عممية فروع اليندسة مف خالؿ دراسة مقررات
 تخصصات بينية.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى رف  الكفا ة العممية في المجاالت التطبيقية  دبموم الدراسات العميا: .2
لمتخصصات الدقيقة في فروع اليندسة المتعددة مف خالؿ دراسة مقررات تطبيقية وعممية 

 مشروعات تطبيقية.متقدمة والمشاركة في فرؽ عمؿ لعداد 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تنمية القدرات العممية والتطوير في  درجة الماجستير في الهندسة: .3
، وذلؾ باستخداـ التقنيات واألساليب العممية الحديةة  دارس التخصص والمجاؿ الذي يختاره ال

جرا  بحث تطبيقي.  مف خالؿ دراسة عدد مف المقررات األكاديمية المتقدمة وا 

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تنمية القدرات البحةية  :الهندسية جة الماجستير في العمومدر  .4
فى مجاؿ تخصصو مف  دارسوالتفكير العممي والتطوير في الفرع والمجاؿ الذي يختاره ال

وذلؾ باستخداـ التقنيات واألساليب العممية الحديةة مف خالؿ  لمكمية،واق  الخطة البحةية 
جرا  بحث أكاديمي وتطبيقي مف خالؿ رسالة دراسة عدد مف المقر  رات األكاديمية المتقدمة وا 
 عمميو متكاممة.  

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تنمية الفكر المستقؿ والقدرة عمى االبتكار  درجة دكتوراه الفمسفة: .5
 ،دارسوالتطوير، ومف ةـ إضافة الجديد لمعمـ في الفرع والمجاؿ والموضوع الذي يختاره ال

القدرات  لعمميو التقنية والبحةية المتخصصة تخصصًا دقيقًا وتعميؽباع األصوؿ اوذلؾ بإت
في مرحمة الماجستير عف طريؽ إجرا  بحث عممي مف خالؿ  اكتسابيا البحةية التي تـ
  .مبتكرةرسالة عممية 
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 ثانيًا : الالئحة الداخمية 
 (1مادة )

 نظام الدراسة  
الجامعات مح بالقيد لخريجي كميات اليندسة مف الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة ويس
تـ معادلتيا مف المجمس  مف معاىد عممية مناظره المصرية أو الحاصميف عمى درجات عممية

يسمح بقبوؿ خريجي الكميات العممية لمدراسة بمرحمة دبمـو الدراسات كذلؾ األعمى لمجامعات. و 
 المينية فقط بعد اجتياز المرحمة التأىيمية.

 أو معامؿ،عة المعتمدة تعادؿ ساعة واحدة لممحاضرة النظرية أو ساعتيف تماريف والسا
 دقيقة. 45وزمف المحاضرة الواحدة ال يقؿ عف 

 
 (2مادة )

 مواعيد الدراسة والقيد 
   :تقسـ السنة األكاديمية إلى ةالةة فصوؿ دراسية عمى النحو التالى 
   اأسبوع 75تمبر ولمدة يبدأ مف السبت الراب  مف شير سب األوؿ:الفصؿ". 
   اأسبوع 75مف شير فبراير ولمدة  يبدأ مف السبت الةانى الةاني:الفصؿ". 
  أسابي . 6مف شير يوليو ولمدة  ألوؿالفصؿ الصيفي: يبدأ مف السبت ا 

   يتـ القيد أل  مرحمة خالؿ ةالةة أسابي  قبؿ بد  أ  فصػؿ دراسػي بعػد اسػتيفا  شػروط
وال يسػػػػمح بالتسػػػػجيؿ أل  مرحمػػػػة  والقػػػػرارات،رة وفقػػػػًا لمػػػػوائح المقػػػػر الرسػػػػـو  سػػػػدادالقيػػػػد و 

 بالتوكيؿ.بالنابة أو 

   عاـ.يتـ االلتحاؽ أو القيد ألوؿ مرة فى شير سبتمبر أو فبراير مف كؿ 

  قيدىـ أخذ رأ  مجمس الكمية شروط دبالنسبة لمطمبة الوافديف يحدد مجمس الجامعة بع 
 في الدراسات العميا.

 
 (3)مادة 

 وط التسجيل والتعديل شر   
  يمكف لمطالب التسجيؿ فػى الفصػؿ األوؿ أو الةػانى فػى مقػررات تصػؿ سػاعاتيا المعتمػدة

 منػػو تفػػرغودوف أف يطمػػب سػػاعة معتمػػدة كحػػد أدنػػى بموافقػػة المرشػػد األكػػاديمى  72إلػػى 
 لمدراسة.
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 وؿ التسجيؿ بيا فػى الفصػؿ األ دارسالحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التى يسمح لم
 األكاديمى.ساعة معتمدة بموافقة المرشد  78أو الةانى 

 التسػػػجيؿ بيػػػا فػػػى الفصػػػؿ  دارسالحػػػد األقصػػػى لعػػػدد السػػػاعات المعتمػػػدة التػػػى يسػػػمح لمػػػ
 األكاديمى.ساعات معتمدة بموافقة المرشد  6الصيفى 

 تغييػػر مقػػررات بػػأخر  خػػالؿ أسػػبوعيف مػػف بػػد  الدراسػػة ) وال يسػػر  ذلػػؾ  دارسيحػػؽ لمػػ
 األكاديمى.الصيفى ( وذلؾ بموافقة المرشد  عمى الفصؿ

 االنسػػحاب مػػف المقػػرر ) وال تػػرد لػػو المصػػاريؼ ومقابػػؿ الخػػدمات التعميميػػة  دارسيحػػؽ لمػػ
أسػػابي  عمػػى األكةػػر مػػف بدايػػة الدراسػػة بالفصػػميف األوؿ أو الةػػانى  سػػتة المقػػررة ( خػػالؿ

 كاديمى.األوةالةة أسابي  عمى األكةر فى الفصؿ الصيفى وبموافقة المرشد 

 إعػػادة التسػػجيؿ فػػى أ  مقػػرر رسػػب فيػػو ويعيػػد المقػػرر دراسػػة وامتحانػػًا بعػػد  دارسيحػػؽ لمػػ
 والقرارات.سداده المصاريؼ ومقابؿ الخدمات التعميمية المقررة وفقًا لموائح 

 
 (4)مادة 

  المقررات الدراسية فيالنجاح تقديرات 
  التالى:تحسب تقديرات المقررات عمى النحو 

 

Standing Marks % 
Grade 

Point 
Grade 

Excellent 100=  A  ≥95 4.00 A 

Excellent 95>  A
-
  ≥90 3.67 A

-
 

Very Good 90>  B
+
 ≥85 3.33 B

+
 

Very Good 85>  B ≥80 3.00 B 

Very Good 80>  B
-
 ≥75 2.67 B

-
 

Good 75>  C
+
  ≥70 2.33 C

+ 

Good 70>  C  ≥65 2.00 C 

Good 65>  C
-
  ≥60 1.67 C

-
 

Pass 60>  D
+
  ≥55 1.33 D

+
 

Pass 55>  D  ≥50 1.00 D 

Fail <50 0.00 F 

Fail Absent 
__ 

FA 

Withdrawn  
__

 W 

Incomplete  
__

 I 
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% 61% مف الدرجة الجمالية لكؿ مقػرر لععمػاؿ الفصػمية وتخصػص نسػبة 41تخصص نسبة 
لععمػاؿ الفصػمية لجميػ  المقػررات منيا لالمتحػاف النيػائي ويحػدد مجمػس الكميػة القواعػد المنظمػة 

 الدراسية.                  

 تقدير ناجحًا فى أ  مقرر إذا حصؿ عمى دارسيعتبر ال C  األقؿ.عمى 
 فى المقررات متوسطًا لممجموع التراكمػى ال يقػؿ عػف دارسيجب أف يحقؽ الC قػررات فػى م

Bالدبمـو او 
 .فى مقررات الدكتوراة  Bتير او جسفى مقررات الما -

 أساس حاصؿ ضرب عدد النقاط التػي يحصػؿ عمييػا  ىيتـ حساب مجموع نقاط المقرر عم
 . عشريعدد الساعات المعتمدة لممقرر وذلؾ ألقرب رقـ  فيالطالب 

  الفصػػػؿ  فػػػيالمعػػػدؿ الفصػػػمي ىػػػو متوسػػػط مػػػا يحصػػػؿ عميػػػو الطالػػػب مػػػف مجمػػػوع نقػػػاط
الفصػؿ  فػيعمى أساس حاصؿ قسػمة مجمػوع النقػاط لممقػررات المسػجمة  ب، ويحساسيالدر 

وذلػؾ  الدراسػيالفصػؿ  فيعمى اجمالى عدد الساعات المعتمدة لممقررات المسجمة  الدراسي
 :ةوذلؾ وفقا لممعادلة الحسابية التاليعشري ألقرب رقـ 

                              
  المعدؿ الفصمي = 

                               

  المقػػررات  نقػػاط جميػػ المعػػدؿ التراكمػػي ىػػو متوسػػط مػػا يحصػػؿ عميػػو الطالػػب مػػف مجمػػوع
يػتـ حسػابو عمػى أسػاس مجمػوع المسجمة خالؿ الفترات الدراسػية السػابقة لحسػاب المعػدؿ، و 

 ىمقسػوما عمػنقاط جمي  المقررات المسجمة خالؿ الفترات الدراسية السابقة لحساب المعػدؿ 
مجمػػػوع عػػػدد السػػػاعات المعتمػػػدة المسػػػجمة خػػػالؿ الفتػػػرات السػػػابقة لحسػػػاب المعػػػدؿ وذلػػػؾ 

 وذلؾ وفقا لممعادلة الحسابية التالية: عشري ألقرب رقـ

                                 
 =  التراكميالمعدؿ  

                      
  حػدة وا بتحسػب لػو مػرة رسػو  ةواحػدة ذات المقرر أكةر مف مػر  فيإذا تكرر رسوب الطالب

 .التراكميومعدلو  الفصميفقط عند حساب معدلو 

  الذيالمقرر ( يحصؿ فيو الطالب عمى أقؿ مفC يتـ اعتباره )وال يعتد  ،متوسط النقاط في
إال إذا أعػاده ونجػػح فيػو فتحسػػب  الدراسػػيالفصػؿ  فػػيبػو ضػػمف السػاعات المعتمػػدة المقػررة 

 األخيرة فقط.

 

 الفصؿ الدراسيمجموع النقاط لجمي  المقررات المسجمة في 

 الفصؿ الدراسيفي  المسجمةموع عدد الساعات المعتمدة مج

 رات المسجمة في الفترات السابقةمجموع النقاط لجمي  المقر 

 قةفي الفترات الساب المعتمدة المسجمةمجموع عدد الساعات 
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 سػاعات معتمػدة طػواؿ مػدة دراسػتو المسػموح  9عػف  ديسمح لمطالب بإعادة دراسة ما ال يزيػ
و يسػػمح لػػو فقػػط بإعػػادة  ،برنػػامج دراسػػي وذلػػؾ مػػف أجػػؿ رفػػ  معدلػػو التراكمػػي أي فػػيبيػػا 

Cلطالػػب عمػػى أقػػؿ مػػف احصػػؿ فييػػا  التػػي تدراسػػة المقػػررا
. وفػػى ىػػذه الحالػػة تحسػػب لػػو +

 أخر درجة حصؿ عمييا عند حساب معدلو التراكمي. 

 

 (5مادة )
 القـيد  

بعػػد العػػر   يجػػوز لمجمػػس الكميػػة بنػػا  عمػػى اقتػػراح مجمػػس القسػػـ المخػػتص :القيــدإيقــاف  -1
 لمػدد ال بنػا  عمػى طمبػو لجنة الدراسات العميػا أف يوقػؼ قيػد الػدارس المقيػد بالدراسػات العميػاعمى 

 المقررة.م  التزامو بسداد رسـو القيد شيرًا  24تزيد في مجموعيا عف 

 

 التراكميا  القيد إذا لـ يحقؽ المعدؿ غالنذار بإل ة  الطالب عمى قائميوض :اإلنذار قائمة - 2
ما عدا أوؿ  دراسينياية كؿ فصؿ  فيوذلؾ  الالئحةىذه  ألحكاـالمحدد لكؿ درجة عممية وفقا 

 يمتحؽ بو الطالب. أساسي دراسيفصؿ 
 

الكميػة بنػػا   يمغػى قيػػد الػدارس مػف سػػجالت الدراسػات العميػػا بقػرار مػف مجمػػس :القيــدإلغـاء  -3
انقطػػ  أو إذا  ،القيػػدتقػػدـ الػػدارس بطمػػب إلغػػا  بنػػا  عمػػى المخػػتص عمػػى توصػػية مػػف مجمػػس القسػػـ 

 فظؿ عمػى قائمػة النػذار لمػدة فصػميف دراسػيي إذا أو دراسييف،لمدة فصميف بدوف عذر عف الدراسة 
ذلػػؾ بموافقػػة يكػػوف و  لرسػػالةاعمػػى لجنػػة الفحػػص والحكػػـ  الرسػػالة مػػف قبػػؿ ترفضػػ ، أو إذافمتتػػاليي

 .الرئيسيولجنة الدراسات العميا والبحوث بنا  عمى تقرير مف المشرؼ المختص مجمس القسـ 

 

الػدارس عمػى  (،3) البنػد إذا تـ إلغػا  قيػد الػدارس ألحػد األسػباب المػذكورة فػي :القيدإعادة  -4
لشػروط العامػة لمقيػد ( وا2بطمب إعادة القيد فى المواعيد المحددة لذلؾ طبقػًا لممػادة رقػـ ) يتقدـ أف

ويجػػوز لمجمػػس  الالئحػػة.لكػػؿ درجػػة والمبينػػة بيػػذه والشػػروط الخاصػػة بالقيػػد  (3طبقػػًا لممػػادة رقػػـ )
 ،قيػدهالكمية بنا  عمى اقتراح مجمس القسـ المختص وموافقة لجنة الدراسات العميا والبحوث إعادة 

عػػػاميف فييػػػا أكةػػػر مػػػف إذا لػػػـ يكػػػف مػػػر عمػػػى نجاحػػػو وتعتمػػػد المقػػػررات التػػػى سػػػبؽ نجاحػػػو فييػػػا 
 دراسييف.
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  (6)مادة 
 بةـالمواظ

 ،%75عػػػف  هحضػػػور  ةنسػػػبة مواظبػػػ إذا قمػػػت دراسػػػى مقػػػررأ  فػػػي  اً راسػػػبيعتبػػػر الػػػدارس 
القسػػـ المخػػتص  مجمػػسمػػف توصػػية  رفػػ  بيػػايويكػػوف ذلػػؾ بنػػا  عمػػى تقريػػر مػػف أسػػتاذ المػػادة 

  .الكميةمجمس وموافقة العميا والبحوث سات لجنة الدرا معر  عمىل
 

 ( 7مادة ) 
 ةيرسوم الدراسال   
  قانوفل يوذحو التنفيوفقا لالئ عمى طالب الدراسات العميا المقررة ويالدراس رسوـالتحصؿ 

 تنظيـ الجامعات.

 

  (8مادة )
 األكاديمي والمشرف المرشد

   ًا التأىيمية أو الدراسة التمييدية مرشد ةعند بد  الدراس دارسلكؿ  القسـيعيف مجمس
مف أعضا  ىيئة التدريس لمعاونة الدارس فى اختيار المواد واعتماد الخطة  أكاديمياً 
بينما  ،اليندسة فيدرجة الماجستير  أونياية دراسة الدبموـ  حتىمعو  يستمر الدراسية
في حالة  مف األساتذة أو األساتذة المساعديف األكاديمي الذي يعيف المشرؼبيستبدؿ 

 .الدكتوراهأو درجة  اليندسية العموـ فياجستير درجة الملمحصوؿ عمى  دارسال تقدـ

 

 (9مادة )
 مراحل الدراسة  
 مراحؿ الدراسة وعدد الساعات المعتمدة المطموبة لكؿ  مرفؽيبيف الرسـ التخطيطي ال

وتكوف المقررات عمي  ،الرسائؿرسوـ القيد ورسوـ مناقشة مواعيد سداد و  مرحمة ومستواىا
بالفرقة  000مرحمة البكالوريوس مف  المتب  فيم   وذلؾ لمتكامؿ 500 و600 المستو 

  .الرابعةبالفرقة  400العدادية إلي 

 العممػػػػيومحتواىػػػػا  تقػػػػـو األقسػػػػاـ العمميػػػػة المختصػػػػة بإعػػػػداد قػػػػوائـ بػػػػالمقررات الدراسػػػػية 
والساعات المعتمدة المخصصة ليا واألقسػاـ العمميػة التػي تقػـو بتدريسػيا، ويػتـ اعتمادىػا 

 .الكميةمجمس فمف لجنة الدراسات العميا والبحوث 
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 مقررات أخري حسب طبيعة الدراسة وذلؾ بعد  أي استحداث لعقساـ العممية يجوز
 لعميا فمجمس الكمية.ة الدراسات اإقرارىا مف مجمس القسـ المختص واعتمادىا مف لجن

 لمدراسة:وفيما يمى عر  لممراحؿ المختمفة  
 

 الدراسة التأهيمية  -1

  يمتحؽ بيا خريجو الكميات العممية الرا بيف في زيادة كفا تيـ المينية في أحد المجاالت
 المقررات الدراسية تحديدو  إقرار الخطة الدراسية ويتـ الالئحة،الموجودة بيذه  اليندسية

مجمس  وذلؾ مفبنا  عمي خمفيتو العممية وخبرتو العممية  لمعتمدة لكؿ دارسالساعات او 
ة تتراوح بيف فصؿ أو فصميف ومدة الدراس ،األقساـبنا  عمى توصيات مجالس و الكمية 
  .دراسييف

  ـ اقسلس األاويجوز لمج ،اليندسةتكوف المقررات في مستوي مرحمة البكالوريوس في
سة بع  مقررات مرحمة البكالوريوس التي لـ يسبؽ لو بدرا دارسكمؼ التأف  ةالمختص
 . دراستيا

 31دراسػػػات تأىيميػػػة بواقػػػ   ؤد  الػػػدارسبالنسػػػبة لقسػػػـ الفيزيقػػػا والرياضػػػيات اليندسػػػية يػػػ 
ساعة معتمدة فى أحػد تخصصػات القسػـ وىػى الرياضػيات اليندسػية أو الفيزيقػا اليندسػية 

اوؿ مقػػػررات الدراسػػػات التأىيميػػػة وذلػػػؾ أو الميكانيكػػػا اليندسػػػية أو الجيػػػومتر  طبقػػػا لجػػػد
لاللتحػػاؽ بالدراسػػة التمييديػػة فػػي أحػػد تخصصػػات القسػػـ المػػذكورة بشػػرط  دارسلتأىيػػؿ الػػ

 .األقؿ في ىذه الدراسات  عمى 3011حصولو عمى متوسط نقاط قدرة 

 
 دبموم الدراسات المهنية   -2

  اجتازوا المرحمة  الكميات العممية الذيف بيا خريجو كميات اليندسة أو خريجويمتحؽ
  بنجاح.التأىيمية 

  500المستوي ساعة معتمدة مف  18يدرس الطالب في ىذه المرحمة. 
 يا التقدـ لمدراسة ألي مراحؿ أخري .يتعتبر مرحمة منتيية ، وال تتيح لخريج 

 
 الدراسة التمهيدية  -3

 و ف عمي بكالوريوس اليندسة مف الجامعات المصرية أو ما يعادلو يمتحؽ بيا الحاصم
  .( 7المذكورة فى جدوؿ ) التخصصاتالمجمس األعمى لمجامعات في 
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 طبقا لالئحة  500ساعة معتمدة مف المستوي  12في ىذه المرحمة  دارسال سجؿي
  عرضيا.الداخمية لمكمية ومف المقررات المتاح 

 بموم الدراسات العميا د  -4
 التمييديةلدراسة ساعات معتمدة با 8الذي أتـ بنجاح  دارسيمتحؽ بيذه المرحمة ال  
 500ساعة معتمدة مف المستوي  18في ىذه المرحمة  دارسال سجؿي. 
 دراسة  لتخصص إذا أنيى بنجاحعمي دبمـو الدراسات العميا في فرع ا دارسيحصؿ ال

 العميا.التمييدية ومقررات دبمـو الدراسات  الدراسة مقرراتجمي  
 الماجستير والدكتوراه  لدرجتيالتسجيل   -5

 التقػػػدـ لمجمػػػس القسػػػـ المخػػػتص  هأو الػػػدكتوراالتسػػػجيؿ لمرحمػػػة الماجسػػػتير  عمػػى طالػػػب
بطمػػػب التسػػػجيؿ موضػػػحا فيػػػو عنػػػواف بحػػػث الرسػػػالة وموقعػػػا عميػػػو مػػػف الػػػدارس ومػػػف 

 .المشرؼ الرئيسي بالموافقة عمى التسجيؿ

 العربية  تيفحة موضحا فييا عنواف البحث بالمغخطة البحث المقتر  الدارس ـقدي
 توضيح اليدؼ مف البحث ومتطمباتو مف أجيزة ومعامؿ ومراج  موقعاً والنجميزية م  

 المشرؼ الرئيسي. معتمدة مفعمييا مف الدارس و 

 ( يقدـ الدارس شيادة اجتياز اختبػار المغػة النجميزيػةTOEFLعمػى المسػتو  الػ )دولى 
مػػػف أحػػػد المراكػػػز أو المعاىػػػد المتخصصػػػة  أو مػػػا يعادليػػػا (511بدرجػػػة ال تقػػػؿ عػػػف )

 .عالمياً  رؼ بياالمعت

  يقوـ الدارس بتقديـ ندوة عممية موةقة في موضوع الخطة المقترحة لمبحث يػتـ العػالف
ةػػػـ يقػػػـو المشػػػرؼ  ،يوضػػػح فييػػػا أىػػػداؼ ومػػػنيج البحػػػثو  ،المخػػػتصعنيػػػا فػػػي القسػػػـ 

 .المقترحة البحثخطة عف الندوة يقدـ لمجمس القسـ م   ىعمم الرئيسي بكتابة تقرير
  يػػر المشػرؼ عػف النػدوة العمميػػة عمػى مجمػس القسػـ المخػػتص تعػر  خطػة البحػث وتقر

ةػـ تعػر  عمػى لجنػة الدراسػات العميػا لتقػديميا لمجمػس  ،العتمادىا بعػد الموافقػة عمييػا
 مجمػػػسموافقػػة بدايػػة مػػدة التسػػجيؿ مػػف تػػاريخ  التسػػجيؿ وتحسػػبالكميػػة لمموافقػػة عمػػى 

  ة.كميال

 مقررات الماجستير ) مرحمة أولي(   -6
 عمػى  3.00التمييديػة بمتوسػط نقػاط  الدراسػةإذا أتـ  ،الماجستير بمرحمة دارسيمتحؽ ال

لماجسػػتير الممتحػػؽ بػدبمـو الدراسػات العميػا التحويػػؿ إلػى مرحمػة ا دارسلمػ زويجػو  ،األقػؿ
متوسػػط النقػػاط التػػي حصػػؿ  وكػػافسػػاعة معتمػػدة بالدراسػػة التمييديػػة  12تػػـ بنجػػاح إذا أ
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 وأو بعػد حصػول فى كؿ مقػرر عمي األقؿ 3.00عمييا في جمي  المقررات التي درسيا 
 . األقؿعمي  3.00عمي الدبمـو بمتوسط نقاط 

 بعد موافقة  600ساعة معتمدة مف المستو   18 بتسجيؿ في ىذه المرحمة دارسال قوـي
 األكاديمى.المشرؼ 

 مقررات الماجستير ) مرحمة ثانية(  -7  
 ساعة  12تعادؿ  األولي المرحمة مف دراسة مقررات دارس بنجاحيجب أف ينيي ال

 .المرحمةقبؿ البد  في الدراسة بيذه  2.67 عف ؿوبمتوسط ال يق معتمدة عمى األقؿ
   600ساعة معتمدة مف المستوي  12 دارسيدرس ال. 

 إعداد بحث ماجستير بالمقررات  - 8
 لتفرغ جوال تحتا دارسالدراسة بيذه المرحمة بنا  عمي ر بة ال. 
 معتمدة عمي األقؿ مف  ساعات 8تعادؿ دراسة مقررات  احدارس بنجيجب أف ينيي ال

 المرحمة.ؿ البد  في الدراسة بيذه قب  2.67عف  ؿالمرحمة الةانية وبمتوسط ال يق

 يمو مف خالؿ لجنة معتمدة ويتـ تقي ساعات  6ساسأبحةا تطبيقيا يقيـ عمي  دارسليعد ا
عمييا البحث لتدخؿ ضمف وتحدد في تقييميا النقاط التي يحصؿ  ،القسـمجمس يشكميا 
  .النقاطمتوسط 

 عميو إعادة تقديـ البحث مرة  األقؿعمى  2.67 إلىنقاط تصؿ  ؽالذي ال يحق دارسال
 .القيدويعامؿ معاممة المقررات في حسابو داخؿ متوسط النقاط وفي رسـو  ،أخري

 سة عمي درجة الماجستير في اليندسة بعد أف يتـ بنجاح متطمبات الدرا دارسيحصؿ ال
  . 2.67عف  ؿيق وبمتوسط البمراحميا المختمفة 

 إعداد رسالة الماجستير  -9
 مػدة عمػي سػاعة معت 12دراسة مقررات مف المرحمة األولي تعػادؿ  دارسيجب أف ينيي ال

        .الرسالةالبد  في إعداد  قبؿ 2.67عف  ؿوبمتوسط ال يقاألقؿ 
 ( أشير 4 - 3عمي األقؿ ) لتفرغ كامؿ لمدة فصؿ دراسي واحد  دارسيحتاج ال.  
 معتمدةساعة     18ساستقيـ عمي أنجميزية لبالمغة ارسالة عممية  دارسيعد ال.  
 2.67عف  ؿيق وبمتوسط الاجتياز جمي  المقررات بنجاح  بعدلمناقشة الرسالة  دارسال ـيتقد. 

 
 
 
  لمقيد لدرجة الدكتوراه الشامل التأهيمي االمتحان - 11 
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 ماجسػتير مػف الجامعػات المصػرية أو عمػي درجػة ال يذا االمتحاف الحصوؿيشترط لمتقدـ ل
 التخصصػػػػػات اليندسػػػػػية أ  مػػػػػفلمجامعػػػػػات فػػػػػي  األعمػػػػػىالمجمػػػػػس  معادلػػػػػة مػػػػػفدرجػػػػػة 

  .الالئحةالمنصوص عمييا بيذه 

 مػف األسػاتذة واألسػاتذة مػف خمسػة أعضػا االمتحػاف لجنػة مجمس القسـ المختص شكؿي  
ويكػػوف  دارس،لمػث تتنػوع تخصصػػاتيـ حػوؿ المجػاؿ العػػاـ ف ويػتـ اختيػػارىـ بحيػالمسػاعدي

 .ليا مقرراً أقدـ األساتذة في المجنة 
 االمتحػاف فييػا  دارسم  المجنة بدعوة مف مقررىا لتحديد الموضوعات التي سيؤد  الػتتج

بحيػػػث تشػػػمؿ التخصصػػػات األساسػػػية حػػػوؿ المجػػػاؿ العػػػاـ ومتطمباتػػػو وبمسػػػتو  يتناسػػػب 
 .الدكتوراهودرجة 

  ويعمف المتقدـ بو مجنة موعدا لالمتحاف التحريري والزمف الالـز لوالتحدد . 
 مجنة موعدا ألدا  االمتحاف الشػفوي التحدد  ، بنجاح التحريريلالمتحاف  دارسبعد أدا  ال

أو  دارسالػػػ نيايػػػة الجمسػػػة بػػػإعالف نجػػػاح فػػػيمجنػػػة الوتقػػػـو  ،بحضػػػور جميػػػ  أعضػػػائيا 
 . %65نجاح والحد األدنى لم ىذا االمتحاف في ورسوب

 ة أشػير مػف تػاريخ تقػؿ عػف ةالةػ فتػرة ال الشػامؿ بعػدإعػادة التقػدـ لالمتحػاف  دارسيحؽ لم
  االمتحػػػػػػاف ارسػػػػػػـو القيػػػػػػد ليػػػػػػذ سػػػػػػدادبعػػػػػػد  ،السػػػػػػابؽاالمتحػػػػػػاف الشػػػػػػامؿ  ةإعػػػػػػالف نتيجػػػػػػ
 .مرة أخر  

 الدكتوراه درجة - 11
 بنجاحالشامؿ  التأىيمي يمتحؽ بيذه المرحمة مف أنيى االمتحاف. 
  600 المستو ساعة معتمدة مف  18ىذه المرحمة  في ممتحؽاليدرس. 

 إعداد رسالة الدكتوراه - 12
  سػػاعة معتمػػدة عمػػى األقػػػؿ مػػف مقػػررات الػػدكتوراه قبػػػؿ  12 الػػدارس عػػػدديجػػب أف ينيػػى

 . 3.00ال يقؿ عف  تراكميعدؿ البد  فى الرسالة وبم
 أشير( 8 – 6لتفرغ كامؿ لمدة فصميف دراسييف عمى األقؿ ) دارسيحتاج ال. 
 معتمدةساعة  30 ساستقيـ عمى أ النجميزيةبالمغة  رسالة عممية دارسيعد ال. 
 قبػػػؿ اجتيػػػاز جميػػػ  المقػػػررات بنجػػػاح  أطروحػػػة الػػػدكتوراهلمناقشػػػة  حػػػؽ لمػػػدارس التقػػػدـال ي

 . 3.0وبمعدؿ ال يقؿ عف 
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 (11مادة )
 مدة الدراسة 
 سػػنة ونصػػؼ وىػػى تمةػػؿ مقػػػررات  دبمـو الدراسػػات المينيػػةلػػلدراسػػة ا لمػػدة الحػػد األقصػػى

 دبمـو الدراسات المينية.
  وىػػى تمةػػؿ الدراسػػة التمييديػػة  ،سػػنتافالحػػد األقصػػى لمػػدة الدراسػػة لػػدبمـو الدراسػػات العميػػا

 .العمياودراسة مقررات دبمـو الدراسات 

 سػػنوات مػػف تػػاريخ القيػػد فػػى مقػػررات  الماجسػػتير أربػػ  ةالحػػد األقصػػى لمػػدة الدراسػػة لدرجػػ
عداد  الماجستير،  .الرسالةوىى تمةؿ دراسة مقررات الماجستير وا 

 جػػاح فػػي الحػػد األقصػػى لمػػدة الدراسػػة لدرجػػة دكتػػوراه الفمسػػفة سػػت سػػنوات مػػف تػػاريخ الن
عداد  تمةؿ وىي الشامؿاالمتحاف   .الرسالةدراسة مقررات الدكتوراه وا 

 

 (11مادة )
 راف ــاإلش 
 عسػػاتذة واألسػػاتذة المسػػاعديف ويجػػوز يكػػوف الشػػراؼ عمػػى رسػػائؿ الماجسػػتير والػػدكتوراه ل

مكػػف يو  .الكميػػةمسػػتواىـ مػػف المتخصصػػيف مػػف خػػارج  فػػيمػػف  الشػػراؼ فػػيأف يشػػارؾ 
وفػػػى حالػػػة تعػػػدد المشػػػرفيف يكػػػوف أقػػػدـ أعضػػػا  ىيئػػػة  شػػػراؼال فػػػي لممدرسػػػيف المعاونػػػة

 التدريس في المجنة ىو المشرؼ الرئيسي.

 حػػػوث بإرسػػػاؿ عنػػػػواف الرسػػػالة وممخػػػػص يقػػػـو وكيػػػؿ الكميػػػػة لشػػػئوف الدراسػػػات العميػػػػا والب
 بػػػالمغتيف العربيػػػة والنجميزيػػػة إلػػػى جميػػػ  الكميػػػات المعنيػػػة بالجامعػػػات المصػػػرية ومراكػػػز

ىذا بالضافة إلى النشر عمى موقػ  الجامعػة  ة،حاطإللالبحوث وأكاديمية البحث العممي 
 .)النترنت(بالشبكة الدولية لممعمومات 

  لعضػو لجنػة  بػديالً المخػتص عمى اقتراح مجمػس القسػـ  يجوز اف يعيف مجمس الكمية بنا
جػػازة خػػارج الجميوريػػة لمػػدة لفػػي ميمػػة عمميػػة أو العػػارة أو ا الشػػراؼ فػػي حالػػة اليفػػاد

تزيػػػد عػػػف عػػػاـ عمػػػى أف يرفػػػ  اسػػػمو مػػػف لجنػػػة الشػػػراؼ ويحػػػتفظ بكافػػػة حقوقػػػو العمميػػػة 
 .الشراؼواألدبية خالؿ فترة مشاركتو في 

 و السػػػػفر لمخػػػػارج أو اليفػػػػاد لميمػػػػة عمميػػػػة لممشػػػػرؼ الوحيػػػػد عمػػػػى فػػػي حػػػػاالت العػػػػارة أ
وذلػػؾ  ،الشػػراؼبفػػي تخصػػص البحػػث لمقيػػاـ  أكةػػرمشػػرؼ آخػػر أو  اختيػػار يػػتـ ،الرسػػالة

 . وموافقة مجمس الكميةالمختص بنا  عمى اقتراح مجمس القسـ 
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   خالؿ  مرتيف كؿ عاـالمختص يقدـ المشرؼ الرئيسي عمى الرسالة تقريرا لمجمس القسـ
شيري مايو ونوفمبر يتضمف الحالة البحةية لمطالب ومد  تقدمو في البحث م  توضيح 

 ةحاطإللالمختص ويعر  التقرير عمى مجمس القسـ  ،المشاكؿ والمعوقات إف وجدت
   .العميابإدارة الدراسات  نسخة منو بممؼ الدارس تودعو 

 

 (12مادة )
 إعداد الرسالة 

 بالنسػػػػبةاألقػػػػؿ سػػػػاعة معتمػػػػدة عمػػػػى  72مقػػػػررات تعػػػػادؿ دراسػػػػة  دارسيجػػػػب أف ينيػػػػى الػػػػ 
وبمعػػػدؿ تراكمػػػى إجمػػػالى ال يقػػػؿ عػػػف  لمػػػدكتوراه،سػػػاعة معتمػػػدة بالنسػػػبة  72لمماجسػػػتير و 

 الرسالة.قبؿ البد  فى إعداد  بالنسبة لمدكتوراه 3011بالنسبة لمماجستير و 2.67
 ( يعد الطالب رسالة عمميةDissertation تقيـ عمى أنيا )لمماجستير و ة معتمدة ساع 78

 لمدكتوراه.ساعة  31

 برسالتو لممناقشة إال بعد اجتياز جمي  المقررات المطالب بيا بنجاح . دارسال يتقدـ ال 

 
 (13مادة )

 مـنة الحكـلج
  نػػدوة عػػف نتػػػائج  محاضػػرة مػػف خػػالؿ بعػػد االنتيػػا  مػػف متطمبػػات الدراسػػة بنجػػاح وتقػػديـ

الشػراؼ  لجنةقدـ تتو  العربية،مغة لص بامخيزية م  ممغة النجملتكتب الرسالة با ،الرسالة
 .القسـبتقرير عف مد  صالحية الرسالة لمعر  عمى مجمس 

   لجنػػػة عمميػػػة لفحػػػص  ،المخػػػتصيشػػػكؿ مجمػػػس الكميػػػة، بنػػػا  عمػػػى اقتػػػراح مجمػػػس القسػػػـ
ةالةة أعضا  يكوف أحدىـ المشرؼ )أو المشرفيف مف األسػاتذة  مف عميياالرسالة والحكـ 

أف يكػػػػػوف أحػػػػػد  ويشػػػػػترط ذة المسػػػػػاعديف بحػػػػػد أقصػػػػػى عضػػػػػويف بصػػػػػوت واحػػػػػد(واألسػػػػػات
عمػى أف يكػوف أحػد أعضػا  لجنػة الحكػـ  يجوزو  األعضا  عمى األقؿ مف خارج الجامعة

 المجنة.مقرر أقدـ األساتذة ىو الفمسفة مف خارج مصر ويكوف  هدكتورا رسائؿ

  الفرديػة المفصػمة يػتـ باالتفػاؽ تحاؿ الرسالة إلى لجنة الفحص والحكـ، وبعد تمقى التقػارير
مػػف تػػاريخ  خػػالؿ ةالةػػة أشػػير اً مناقشػػة الرسػػالة عمنيػػتحديػػد موعػػد  المشػػرؼ الرئيسػػيمػػ  

. ويعمػػف عػػف المناقشػػة قبػػؿ الموعػػد بأسػػبوعيف عمػػى لمناقشػػة والحكػػـاعتمػػاد تشػػكيؿ لجنػػة ا
ص األقػػؿ وتجتمػػ  لجنػػة الحكػػـ فػػي الكميػػة وتطمػػ  عمػػى التقػػارير الفرديػػة المفصػػمة عػػف فحػػ
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وتقػدـ المجنػة تقريػرا جماعيػا عػف الرسػالة والمناقشػة موضػحا  دارسالرسالة وتػتـ مناقشػة الػ
 .الدرجةمنح  فيبو مستو  الرسالة ورأ  المجنة 

 
 

  السػتكماؿ مػا تػراه مػف نقػص وتعطػى لػو فرصػة  دارسيجوز لمجنة أف تعيد الرسالة إلى الػ
وفػي حالػة تجػاوز  عة بالجماويشترط لممنح موافقة أعضا  المجن ،أشيربحد أقصى ستة 

 .والحكـيعاد تشكيؿ لجنة المناقشة  الستة شيراألمدة 

 

 فػػيأف يقػـو الػػدارس بنشػر ورقػػة عمميػة واحػػدة عمػى األقػػؿ  ماجسػػتيريشػترط لمػػنح درجػة ال 
وتكػػػوف الورقػػػة  ،متخصػػػص محكػػػـ يمػػػؤتمر عممػػػأو  مجمػػػة عمميػػػة متخصصػػػة محكمػػػة

  .لمنشرقبوليا نشرىا أو  ويقدـ ما يفيد ماجستيرمستخرجة مف رسالة ال

 

   مجػاؿ التخصػص و  فػيالبحث إضافة عممية جديػدة  ؿأف يمة اهيشترط لمنح درجة الدكتور
أو  ةمجمػة عمميػة متخصصػة محكمػ فػيعمميتػيف عمػى األقػؿ  ورقتيفيقوـ الدارس بنشر  أف

مػف رسػالة الػدكتوراه ويقػدـ مػا  فيمستخرجت فوتكوف الورقتا ،محكـمؤتمر عممي متخصص 
 . نشرىما أو قبوليما لمنشر ديفي

 

 إلػػػى مجمػػػس الكميػػػة ةػػػـ إلػػػى  مػػػف مجمػػػس القسػػػـ ترفػػػ  التقػػػارير الفرديػػػة والتقريػػػر الجمػػػاعي
 .الدرجةالجامعة لمنظر في منح 

 
 ( 14)مادة 

  ةالدراسة ـخط
سػػػبؽ  التػػػيالتخصصػػػات  فػػػيلدراسػػػات العميػػػا لمراحػػػؿ ايعتمػػػد مجمػػػس الكميػػػة الخطػػػة الدراسػػػية 

  .العامة( مف القواعد 3لممادة رقـ )العالف عنيا وفقًا 
 
 (15مادة )

 الدراسات البينية
 فيمجمسًا عمميًا لمدراسات العميا  جامعى عاـكؿ  فى بدايةشكؿ مجمس الكمية ي

 بعةمف س المشتركة بيف األقساـ العممية" التخصصات أيالبينية " التخصصات ذات الطبيعة
لممجمس جمي  تكوف لمدراسات العميا والبحوث و وكيؿ الكمية  المجمس رأسوي األقؿ ىأعضا  عم

صالحيات واختصاصات مجالس األقساـ العممية فيما يخص شئوف دبمومات الدراسات العميا 
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ة ويتكوف المجمس مف رؤسا  األقساـ المعنية البينيودرجات الماجستير والدكتوراه لمتخصصات 
  وبع  األساتذة القائميف عمى تدريس المقررات الدراسية .

 
 ( 16)مادة 

 معادلة المقررات
ة لجنػػة الدراسػػات توصػػييجػػوز لمجمػػس الكميػػة بنػػا  عمػػى اقتػػراح مجمػػس القسػػـ المخػػتص و 

اجتيازىػا  دارساحتساب مقررات عمى مستو  الدراسات العميا سبؽ لم الموافقة عمى العميا والبحوث
المجمػس  بػو مػف عتػرؼمعػادؿ ممعيػد  كميػة أو بالكمية أو في أي 2011بتقدير ال يقؿ عف  بنجاح

( سػاعات معتمػدة 8) ةمػانيبحد أقصي  والسابقة لقيده الخمس  سنواتالاألعمى لمجامعات خالؿ 
 .بالالئحةطبقًا لما ورد  العمميوالمحتو  بشرط معادلة عدد الساعات 

 

 إحػػػد فػػػى التعمػػػيـ عػػػف بعػػػد وذلػػػؾ  بنظػػػاـمقػػػررًا واحػػػدًا  الػػػدارس سػػػجؿيجػػػوز أف يوكػػػذلؾ 
موافقػػػة تراح مػػػف المرشػػػد األكػػػاديمى وبعػػػد بيػػػا داخػػػؿ مصػػػر أو خارجيػػػا وبػػػاق الجامعػػػات المعتػػػرؼ

ػ جامعة بالمطرية مجمس الكمية وعمى أف يعقد االمتحاف بكمية اليندسة و المجمس العممى لمبرنامج 
 .حمواف

 
 (17)مادة 

 اناتمتحإلنظام ا  
اف فػي نيايػػة مدراسػػات العميػا بجميػػ  فػروع التخصصػػات اليندسػية االمتحػػل المقيػدوفيػؤدي  
 الزمنيػػػةوذلػػػؾ حسػػػب الجػػػداوؿ  ىا فػػػي ىػػػذا الفصػػػؿو فصػػػؿ دراسػػػي فػػػي المقػػػررات التػػػي درسػػػكػػػؿ 

 الدراسية.جمي  المقررات لويحدد مجمس الكمية زمف االمتحاف الكمية.مف مجمس  المعتمدة
 

 (18مادة )
  األحكام االنتقالية

 المسػتجديف،ى الطػالب عمػ اباعتمادى الوزاريصدور القرار  مف تاريخؽ ىذه الالئحة تطب
قبػػؿ ىػػذا التػػاريخ فتسػػر  عمػػييـ الالئحػػة الداخميػػة لعػػاـ  بالدراسػػات العميػػا أمػػا الطػػالب المقيػػديف

 .لياوالقواعد المتبعة المكممة  86/7987

 


