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 تعريف بالمعهد
 

لحيويششة حد ششد م ششامت  لششو  الهندسششة الوراثيششة والتكنولوجيششا ابحششوث معهششد  أنشش  

 12/1995 /27فشش   416وذلششب بششاللرار ال مهششور  ر شش   1995المسششتل ل  ششا  

 سشششش  و   سشششش  ال يولوجيششششا ال  ي يششششةوهششش    ويضششش  المعهششششد تسششششعة أ سششششا   لميششششة

 سششش  ال يوتكنولوجيشششا و  سششش  ال يوتكنولوجيشششا الن اتيشششةو  ال يوتكنولوجيشششا الميكروبيشششة

 سشش  و ســــــشـ  ال يوتكنولوجيشا ال ي يشة و الصشنا ية  سش  ال يوتكنولوجيشاو الحيوانيشة

 . سش  ال يوتكنولوجيشا امجتما يشةو س  المعلوماتية الحيويشة والمشخصات ال  ي ية 

درجت  الماجستير والدحتوراه حما تؤهشل الطش ل للحصشول  لش  األ سا  هذه  تمنحو 

ؤتمرات العلميشة و مشل يلو  المعهد بتنظي  المش والدبلومات المختلفة ف  تلب األ سا  

دورات تدري ية وذلب بالتعاون مع ال امعات ومعاهد ومراح  ال حوث وهي ات اللطاع 

ويدمل المعهد ف  تحليق التمي  فش  م شال الهندسشة الوراثيشة  األ مال العا  والخاص.

والتكنولوجيا الحيوية ف  الم امت المختلفة لل حث العلم  وحذلب خدمة الم تمع من 

هي  ال ششودو والتعششاون مششع ال هششات المحليششة والدوليششة المختلفششة حمششا يهششد  خشش ل مفششا

األحششاديم  والتط يلشش  للطشش ل  األدا المعهششد ىلشش  ى ششداد خششري ين متميشش ين وتنميششة 

 للمنافسة العالمية ف  م شامت ومخرجشات الهندسشة الوراثيشة والتكنولوجيشا وى داده 

حسين اإلمكانيشات المتا شة وتحليشق الط ل  ل  الدراسة من خ ل ت  يفوتحالحيوية 

 وامهتمشا الريادو العلمية وبحث  لمش  متميش  يهشد  ىلش   شل المششك ت الم تمعيشة 

 بالنشر العلم  ف  م امت  لمية متخصصة ذات سمعة  المية.
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 رؤية المعهد

 حنموذج يحتذي به في م ال بحوث الهندسة الوراثية" "تحليق الريادو وامبتكار

 

 رسالة المعهد

جامعة مدينة السادات  - والتكنولوجيا الحيوية  الهندسة الوراثية بحوثيلت   معهد "

 في ال حوث العلمية والتمي خريج  ادر  لي المنافسة محليا وى ليميا  بإ داد

 "لخدمة الم تمع وتنمية ال ي ة والتط يلية

 

 

 بالمعهددبلو  الدراسات العليا   أوما 
 اإل  ن  ن الدبلومات  -1

   اإل  ن  ن الليد ف  الدبلومات ط لا للموا يد التالية يت

 15ف  الفترو من  بالمعهد بال رائد الرسميةيت  اإل  ن  ن الليد بالدبلومات  -أ

  .س تم ر من حل  ا  15 ت  أغسطس ويستمر الل ول للليد 

عة ىم الليد من ال ام ا تمادمن موا يد الليد بعد  ل ستثنا اتطل ات  أيم تل ل  -ل

الدحتور/ نائب رئيس ال امعة للدراسات  األستاذف   امت خاصة يوافق  ليها السيد 

 العليا وال حوث وفيما م يتعد  نس ة الغيال.

يشترط لليد الطالب الحصول  ل  الدبلو  أن يكون    بالدبلو  شروط الليد  -ج

من ى د    اص   ل  درجة ال كالوريوس من ى د  الكليات العملية المناس ة

 .يعادلها من معهد  لم  آخر معتر  به من   ل ال امعة أو ماال امعات المصرية 

 

 واممتحانات متطل ات الدراسة  -2

مدو الدراسة للحصول  ل  الدبلو   اميين دراسيين لك  منهما فصلين دراسيين  -1

 لكل فصل دراس  أربع ملررات دراسية.

تمه ألدراسات العليا من الملررات الت  س ق أن   الطالب المليد ف  دبلو  افيع -2 

 بن اح

 م أن) ىذا حانت هذه الملررات ضمن متطل ات الحصول  ل  الدبلو  ال ديد( بشرط 

 سنوات. خمسيكون  د مض   ل  ن ا ه فيها أحثر من 

يشترط معادلة المادو العلمية للملررات الت  يعف  منها الطالب بمعرفة األ سا   -3 

وم لس الدراسات العليا وال حوث ف   المعهد سي اللس  وم لوموافلة العلمية 
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 الة  صول الطالب  ل  هذه الدبلومات من حلية اومعهد  لم  آخر تابع لل امعة 

 أومن جامعة أخر .

يتغيب أو يرسب ف  ملرر أو ملررين من ملررات  الذ  الب ل  الط يتعين -4

 اممتحانلثان  أوف  حليهما أن يعيد الفصل الدراس  األول أو الفصل الدراس  ا

ف  الملررات الت  رسب فيها أو تغيب  نها ف  دور ثان )إلمتحان التخلف( أو 

 ط لا ل ئحة المعهد.

ملررين دراسيين ف   أوالمتغيب بعذر مل ول ف  ملرر  أويتلد  الطالب الراسب  -5

ها    نفس تغيب في أوف  الملررات الت  رسب  اممتحانالعا  األول بطلب 

ف  الفصل الدراس  الذ  رسب  اممتحانالموا يد ف  العا  الثان  ويكون 

 .المعهدأوتغيب بعذر فيه أو ط لا لما تلرره مئحة 

ينلل طالب دبلو  العامين الراسب أو الغائب ف  دور س تم ر فيما مي يد  ل   -6

الفصل الدراس  ىل   لألوال والثان  أو العا  األوملررين من ملررات الفصلين 

 الثالث أو العا  الثان  من الدبلو .

يفصل الطالب الذ  يرسب أو يتغيب بدون  ذر ف  الدور الثان  ف  أحثر من  -7

والثان  م تمعين وبما م يتعارض مع  لاألوملررين من ملررات الفصلين 

 هد.للمعاللوائح الداخلية 

ر أو أحثر من ملررات العا  يمنح الطالب الغائب أو الراسب بدون  ذر ف  ملر -8

الثان  ف  دبلو  العاميين فرصة اإلمتحان ف  الملررات الت  رسب فيها ف  دور 

 التخلف ف  نفس العا  الدراس .

الغائب بدون  ذر ف  دور التخلف فيما مي يد  ل  الراسب  او يمنح الطالب  -9 

م تمعين فرصة ملررين من ملررات العا  الثان  ) الفصلين الثالث والرابع( 

اإلمتحان ف  هذه الملررات فىدور التخلف من العا  الثان  للدبلو  فإذا تكرر 

 رسوبه يكون  د استفاد مرات الرسول.

ي وز ى ادو الليد ف  السنة التانية لسنة ىستنفاذ مرات الرسول بنا ا  ل   -10

ط طلب يتلد  به الطالب ف  موا يد   ول الط ل ف  العا  ال امع  ويشتر

وى تماد نائب وم لس الدراسات العليا وال حوث. لمعهد موافلة م لس اللس  وا

 رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث

الم موع يحسب تلدير الن اح ف  الدبلو  ) ف   الة وجود تلدير(  ل  آساس  -11

 لدرجات الملررات الت  درسها الطالب. التراحم  

 ل  الدبلومات الت  تمنحها ال امعة ف  ىطار يمكن تنظي  دراسات للحصول  (3) 

ىتفا يات تعاون مع هي ات  لمية أوبحثية داخل وخارج مصر وذلب بالشروط 

واللوا د واللوائح المعمول بها من ال امعة ويكون التدريس بالخارج بواسطة 

راك أ ضا  هي ة تدريس من الخارج تأ ضا  هي ة التدريس من ال امعة ويمكن ىش

 علد اإلمتحانات بالكلية المنظمة للدراسة بال امعة . ل  أن ت
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 ثانيا   درجة الماجستير
 اإل  ن  ن الدراسة بموا يد التلد  للليد أو التس يل -1

 ل  دورتين األول  ف  المعهد يكون الليد والتس يل لدرجة الماجستير ب –أ 

 (.ف راير/يناير( والثانية ف  )س تم ر/أغسطس)

 15أغسطس و ت   15يد للماجستير بكليات ال امعة بد ا من تل ل طل ات الل -ل

س تم ر من حل  ا  للفصل الدراس  األول حما تل ل طل ات الليد من أول يناير  ت  

أول ف راير بالنس ة للليد ف  الفصل الدراس  الثان  من حل  ا  ويت  اإل  ن  ن 

 بد    ول الطل ات ف  الو ت المناسب .

ات لإلستثنا ات من موا يد الليد أو التس يل بعد ى تماد الليد أو م تل ل أ  طل  -ج

التس يل من ال امعة ىم بموافلة السيد األستاذ الدحتور / نائب رئيس ال امعة 

 .للدراسات العليا وال حوث

 شروط الليد أو التس يل  -2
وس يشترط ف  من يتلد  للليد أو التس يل أن يكون  اص   ل  درجة ال كالوري -ا

 من ى د  الكليات العملية المناس ة أومن معهد  لم  آخر معتر  به من ال امعة .

تل ل الط ل الحاصلين  ل  الدبلو  من المعهد للليد لدرجة الماجستير ف  آ د  -ل

 التخصصات الحاصل فيها  ل  الدبلو  من المعهد.

رئيس ال امعة  وموافلة أ.د/ نائب المعهدي وز لم لس اللس  بعد موافلة م لس  ج.

 للدراسات العليا وال حوث أن يلرر  لد ىمتحان   ول ف  اللس  المختص.

ا  للدراسةأن يتفرغ الطالب  -د  .وال حث يومان أس و يا

 سداد الرسو  الدراسية-هـ

 ىفادو من المكت ة الر مية بال امعة بعد  تكرار تس يل موضوع الرسالة-ح

  ( متطل ات الدراسة واإلمتحانات3) 

يشترط لنيل الطالب درجة الماجستير أن ي تاز اإلمتحانات ف  الملررات  -1

الدراسية الت  يحددها م لس اللس  من بين الملررات العامة والتخصصية 

والتط يلية بما يساو  ثمانية  شر و دو ويعف  الطل ة الحاصلون  ل  الدبلو  من 

ج ارية وه  ) الدراسات المعهد من هذه الملررات مع اإل تصار  ل  الملررات اإل

اللغة األجن ية  -الحاسب اآلل  –ال حث وطرق ال حث  –المنا شات  -الخاصة

 األول (.

حما ي وز تكليف الطالب بدراسة ملررات من تخصصات أخر  من مر لة  -2

ال كالوريوس مع  د  ى تسابها ضمن الو دات المطلوبة حما ي وز لم لس المعهد 

يكلف الطالب بدراسة بعض الملررات الدراسية ف  حلية بنا   ل  طلب المشر  أن 

 اخر  أومعهد  لم  آخر.
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 ل  األ ل من ىجمال  السا ات الملرر  %75يشترط تحليق نس ة  ضور  -3

لدخول اإلمتحان للمرو األول  ,ويكون الحضور ىختيار  للط ل الراس ين ف  مواد 

  يث يسمح له  بحضور اإلمتحان فلط.

ب ف  الموا يد الت  تحددها الكليات بطلب دخول اممتحانات ىل  ىدارو يتلد  الطال -4

الدراسات العليا بالكليا وبعد سدادو الرسو  الدراسية يت   رض طلب المتلد   ل  

 اللس  المختص لإل اطة  لما برغ ة الطالب بدخول اإلمتحان.

إلمتحان مرو الطالب الراسب أو المتغيب ف  ملرر أو أحثر يمنح فرصة دخول ا -ـه

وا دو ف  الملررات الت  رسب أو تغيب  نها ف  الفصل التال  إل  ن النتي ة بعد 

  .سداد الرسو  الملررو

ف   الة  صول الطالب  ل  السنة التمهيدية لدرجة الماجستير بن اح من  -6

سنوات تلو  ل نة الدراسات العليا  خمسجامعة أخر  معتر  بها ول  يمر  ليها 

أو المعهد بتلي  الملررات الت  درسها الطالب باإلستعانة باللس  المختص أو بالكلية 

 الشع ة وىذا حانت معادلة يسمح للطالب بالتس يل بذات الدرجة م اشرو.

يعف  الطالب المليد لدرجة الماجستير من الملررات الت  س ق له الن اح فيها ف   -7

ه الملررات ضمن متطل ات الحصول ماجستير أخر س ق أن أتمها بن اح )ىذا حانت هذ

 خمس ل  الماجستير ال ديد( بشرط أم يكون  د مض   ل  ن ا ه فيها أحثر من 

 .سنوات

 

  ( تحديد المشر  أو المشرفون 4)
يوافق م لس اللس   ل  المشر  أو هي ة اإلشرا  الت  يلتر ها المشر  الرئيس  

ل التخصص لموضوع الرسالة ف  م ا المشر  أو هي ة اإلشرا   ويشترط أن يكون

 .)ف   الة  د  وجود متخصص( أو أ رل ىل  التخصص

 

 

 ( مدو التس يل 5) 
للفحص ومنح الدرجة بعد مرور  امين مي دين من تاريخ  رسالة الماجستيرتلد   -أ

 التس يل ل   المعهدموافلة م لس 

بنا   ل   سسادأ وا  من تاريخ التس يل وي وز مدها لعا   خمسةمدو الدراسة  -ل

افلة م لس وتلرير من المشر  او ل نة اإلشرا  مشفو ا بتلرير  لم  مفصل وم

وال حوث وى تماد أ.د/ نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا معهد اللس  وم لس ال

بموافلة م لس ال امعة بعرض من السيد أ.د/  سابعوال حوث حما ي وز مدها لعا  

ليا وال حوث بعد موافلة م لس الدراسات العليا نائب رئيس ال امعة للدراسات الع

 وال حوث بما م يتعارض مع  انون تنظي  ال امعات ومئحته التنفيذية.
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 درجة الدحتوراه أودحتور الفلسفة  ثالثا
 (اإل  ن  ن الدراسة وموا يد التلدي  والتس يل  1)

( والثانية ف  رس تم /أغسطسللدحتوراه  ل  دورتين األول  ف  ) التس يليكون  -أ

 (.ف راير/يناير)

م تل ل أ  طل ات لإلستثنا ات من موا يد الليد من ال امعة ىم بموافلة السيد  -ل

 األستاذ الدحتور / نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث .

 ( شروط الليد والتس يل 2)

و ما يعادلها الحصول  ل  درجة الماجستير من ى د  حليات ال امعات المصرية أ -أ

 من فرع التخصص المراد التس يل فيه.

درجة( من هي ة امميداست أو من 400الحصول  ل  درجة شهادو التوفيل) -ل

المرح  الثلاف  ال ريطان  أو ال امعة األمريكية أومرح  تخصص بال امعة   ل 

و التس يل وتكون صالحة لمدو  امين وف   الة  د  التلد  أثنا  التس يل بالشهاد

وف   الة  د  التلدي  بالشهادو تلديمها مع ىجرا ات تشكيل الفحص والمنا شة يت  

 يلغ  التس يل.

 ( متطل ات الدراسة 4) 

يشترط لنيل الطالب لدرجة الدحتوراه أن ي تاز اإلمتحانات ف  الملررات الدراسية  -1

ة بما الت  يحددها م لس اللس  من بين الملررات العامة والتخصصية والتط يلي

يساو  ثمانية  شر و دو بخ   الملررات اإلج ارية وه  ) الدراسات 

اللغة  -الحاسب آل  متلد  –ال حث وطرق ال حث  –المنا شات  -الخاصة

 األلمانية(.

يعف  الطالب المليد لدرجة الدحتوراه من الملررات الت  س ق له الن اح فيها ف   -2

انت هذه الملررات ضمن متطل ات دحتوراه أخر س ق أن أتمه بن اح )ىذا ح

الحصول  ل  الدحتوراه ال ديد( بشرط أم يكون  د مض   ل  ن ا ه فيها أحثر 

 سنوات( خمسمن 

ي وز لمن يرسب أو يتغيب  ن دخول اإلمتحان ف   ا  دراس  أن يمنح فرصة  -3

أخر  لإلمتحان ف  الملررات الت  رسب أو تغيب  ن دخول ىمتحانها ف  العا  

   إل  ن نتي ة اإلمتحان.التال

يؤد  الطالب ىمتحانا شام  ويكون اإلمتحان الشامل تحريريا وشفهيا أوح هما  -4

ويعت ر الن اح فيه أ د متطل ات الحصول  ل  درجة الدحتوراه وتتخذ ىجرا ات 

اإلمتحان الشامل بمعرفة م الس األ سا  وموافلة السيد األستاذ الدحتور / نائب 

 للدراسات العليا وال حوث . رئيس ال امعة

متحان الطالب ىمتحانا تدهيل  تتكون من خمسة عمل ىل نة لتشكيل يلترح اللس   -5

من األساتذو المتخصصين باللس  وي وز اإلستعانة بدساتذو من أو س عة أ ضا  

خارج  الكلية أو ال امعة ف  موضوع التس يل أ دهما من ل نة اإلشرا  

لمتخصصين من خارج اللس  ويعتمد تشكيل ل نة وىثنين  ل  األ ل من ا
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اإلمتحان الشامل السيد األستاذ الدحتور / نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا 

 اح م لس اللس  وموافلة م لس الكلية ا تروال حوث .بنا ا  ل  

  ت تمع الل نة بد وو من المشر  أول نة اإلشرا  لتحديد الموضو ات الت -6

يها اإلمتحان الشامل بحيث تكون ف  التخصص األساس  سيؤد  الطالب ف

لموضوع الرسالة وتحدد الل نة مرجع أوحتال للموضو ات لإلط ع  ليه 

وتحدد للطالب مدو يت  ىمتحانه بعدها بحيث م ت يد  ن ث ثة شهور من تاريخ 

 تلدمه بطلب اإلمتحان.

هذا اممتحان وتلد   تلو  الل نة ف  نهاية ال لسة بتحديد نتي ة الطالب ف  -7

تلريرا بذلب ىل  السيد / رئيس م لس اللس  ويرفع  ل  السيد/ وحيل الكلية 

للدراسات العليا وال حوث ويحفظ التلرير ف  ملف الطالب حد د متطل ات منح 

 الدرجة. 

ىجرا  بحث  بالمعهدباإلضافة ىل  ما س ق يتطلب الحصول  ل  درجة الدحتوراه  -8

 .ىضافة  لمية أصيلة وتلد   نه رسالة  لمية تنا   بن اح لم  م تكر يمثل 

يتلد  الطالب بالرسالة ىل  اللس  المختص بعد استيفا  حل المتطل ات حما يتلد   -9

المشر  أو المشرفين بتلرير  ن مد  ص  ية الرسالة للعرض  ل  ل نة 

 الحك  والمنا شة ملرونا با تراح ل نة الحك .

توصية م لس اللس  با تراح تشكيل ل نة الحك   المعهديعرض  ميد  -10

الذ  يلترح الموافلة وترسل لل امعة م تمادها  المعهدوالمنا شة  ل  م لس 

 من السيد األستاذ الدحتور / نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث .

 

 ( تحديد المشر  أو المشرفين  5)

را  الت  يلتر ها المشر  الرئيس  يوافق م لس اللس   ل  المشر  أو هي ة اإلش

 ويشترط أن يكون ف  م ال التخصص لموضوع الرسالة أو أ رل ىل  التخصص.

 ( مدو التس يل  6) 

 .التس يل ل  المعهد تحتسب بداية التس يل من تاريخ موافلة م لس  -أ

يلد  الطالب الرسالة للفحص والمنا شة  بعد مرور  اميين مي ديين حاملين  ل   -ل

ف   الة الماجستير وث ث . ل  التس يل المعهداأل ل من تاريخ موافلة م لس 

 سنوات ف   الة الدحتوراه

مدو الدراسة خمسة أ وا  من تاريخ التس يل وي وز مدها لعا  سادس بنا   ل   -ج

تلرير من المشر  او ل نة اإلشرا  مشفو ا بتلرير  لم  مفصل وموافلة م لس 

م لس الدراسات العليا وال حوث وى تماد أ.د/ نائب رئيس و المعهداللس  وم لس 

ال امعة للدراسات العليا وال حوث حما ي وز مدها لعا  سابع بموافلة م لس ال امعة 

بعرض من السيد أ.د/ نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث بعد موافلة 

ي  ال امعات ومئحته م لس الدراسات العليا وال حوث بما م يتعارض مع  انون تنظ

 التنفيذية.
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ا   أ كا   امةرابعا

يشترط ان يكون تخصص الرسالة لدرجت  الماجيستير والدحتوراو مطابلا  ( 1)

لتخصص الدرجة ال امعية األول  وف   الة اخت   التخصص مبد من دراسة 

ل المواد المكملة لشع ة التخصص وه  المواد الت  يحددها اللس  العلم  , وذلب   

التس يل لدرجة الماجيستير وف   الة تنفيذ امتفا يات الثلافية يمكن دراسة ملررات 

 امستكمال  مع الملررات التمهيدية .

 

تكون أولوية التس يل للمعيدين والمدرسين المسا دين لل امعة وال امعات  ( 2)

ية األخر  ومسا د  ال ا ثين بالمراح  ال حثية واألط ا  بالمستشفيات ال امع

والشاغلين بوظائف الكادر العا  بال امعة والطل ة الوافدين تنفيذا لألتفا يات الثلافية 

 يليه  الراغ ون ف  استكمال الدراسات العليا والمتفرغون للدراسة .

 

يت  التس يل للمعيدين والمدرسين المسا دين وم يسمح له  بالتس يل خارج  (3)

ص ف  الكلية أو ى د  حليات أو معاهد ال امعة ىم ف   الة  د  وجود التخص

ة أو باللس  أو  د  وجود مشر  ليال امعة أو  د  وجود دراسات  ليا بالك

رط الحصول  ل   تمتخصص بالفرع الذ  يعمل به  ضو الهي ة المعاونة ويش

 موافلة أ.د /نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث .

بالدبلومات التخصصية هو خمس ف  جميع يكون الحد األدن  لعدد الط ل  (4)

الكليات فيما  دا المعيدين وي وز أن ت دأ بد   دد من الط ل دون ىنتدال أ ضا  

 هي ة تدريس من خارج ال امعة .

م تل ل موافلات بالتفويض ف  ىجرائات التس يل أو المنح وسائر أ مال ( 5) 

 الدراسات العليا سوا   ل  مستو  م الس األ سا   أو الكليات أو ال امعة .

لتس يل   يتلد  طالب الدراسات العليا بإستمارو التس يل ىل  ىدارو لالتلد   ( 6) 

تمارات أن تكتب ال يانات بخط واضح حتابة امس فيويرا    بالمعهدالدراسات العليا 

مع حتاب  أسما  الملررات وملخص خطة ال حث بد ة باللغتين العربية واإلن لي ية 

 مع ىسيفا  األوراق والمستندات اآلتية  

 شهادو المي د أو مستخرج رسم  منها . -أ 

م  موافلة جهة العمل  ند اإللتحاق بالدراسات العليا وف   الة الط ل الذين -ل

يعملون بد  جهة  كومية أو  طاع  ا  يتلدمون بإ رار شخص  بإنتظامه  

 ف  الدراسة .

ف   الة اتفا يات الت ادل الثلاف   ل  الطالب تلدي  خطابا من ال امعة يفيد  -ج

 ذلب .

بيان معتمد بتلديرات المواد ب ميع السنوات ) لمر لة الليسانس أو  -ح

تخصص بالنس ة للمتلدمين للماجستير أو ال كالوريوس ( موضح به شع ة ال

 الدبلومات .
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شهادو الماجستير موضحا بها التخصص وموضوع ال حث وشهادو باللررات  -خ

الدراسية الت  درسها الطالب وتلديراتها ىن وجد وذلب بالنس ة للمتلدمين 

 لدرجة الدحتوراو .

هي ة التدريب  المو ف من الت نيد وىذا حان الطالب م ندا مبد من موافلة -د

باللوات المسلحة  ل  الدراسة والتفرغ ف   الة وجود تفرغ بال ئحة 

لسنة  127الداخلية للكلية أو المعهد ط لا للانون الخدمة العسكرية ر   

 ويمكن للطالب تلدي  الشهادو  ند ىصدارها و  ل بدأ اإلمتحانات  1980

 نتي ة أمتحان الل ول للليد أو التس يل . -ر

 اد الرسو  الدراسية .سد -ز

 ال كالوريوسأصل شهادو -و

 تحديد الملررات  (7)

ف  فصول دراسية تلو  م الس األ سا  الدراسية لررات الميلت   الطالب بدراسة  -1

المختصة بتحديد الملررات و دد السا ات الت  يت  الت  يت  تدريسها ف  الدورو 

وا يد اممتحانات فرصة أول  وحذا ويلو  م لس الدراسات العليا وال حوث بتحديد م

الفرصة الثانية للمتخلفين خ ل نفس العا  الدراس  بعد موافلة م لس اللس  ول نة 

 .إل رارها المعهدالدراسات العليا ، وم لس 

ف   الة ىجرا  الملاصة يسمح للطالب بدراسة الملررات المطلوبة أثنا   -2

ين أو ملرر وا د وىذا زاد  ن ذلب يلو  التس يل لدرجة ىذا حان  دد الملررات ملرر

الطالب بدراسة الملررات   ل التس يل وم يعف  الطالب من الملررات الت  درسها 

 ىذا مر  ليها ث ث سنوات فدحثر .

 تلديرات الملررات الدراسية  ( 8)

ترا   اللوا د والضابط اللياسية ف  وضع اممتحانات وطرق التليي  وشاملة  -1

 ا  الملررات بما يعكس المستو  الحليل  للط ل .لكافة أج 

يلدر ن اح الطالب ف  ملررات الدراسات العيا والتلدير العا  لدبلو  الدراسات   -2

العليا الت  يحسب لها تلدير بد د التلديرات اآلتية وذلب ) ف  الكليات الت  م يوجد 

  -  (بها نص بال ئحة الداخلية

من النهاية العظم             % فدحثر   90       تلدير ممتاز  -

 للدرجات

من النهاي  العظم           %90أل ل من -   %   80       تلدير جيد جدا  -

 للدرجات

من النهاية العظم          %  80  أل ل من -     %70      تلدير جيد -

 للدرجات

ية العظم   من النها         %70أل ل من  -%  60      تلدير مل ول  -

 الدرجات

 م تسر   وا د الرأفة أو الرفع  ل  نتائج الدراسات العليا. -3



 

11 

 

 

من درجات المادو الت   %69ف   الة الرسول أو اإل ادو يحصل الطالب  ل   -4

تخلف فيها  ند ن ا ه ىذا  صل  ل  درجات أ ل  من ذلب ويحسب الطالب  ل  

 .نفس الدرجة دون تعديل ىذا حانت أ ل من ذلب

المعهد ىم بعد   د  ى  ن أو ى تماد أ  نتائج للدراسات العليا من م لس -5

مراجعتها من الل نة المشكلة من ىدارو الدراسات العليا بال امعة وترسل أصول 

 النتائج ىل  ال امعة بعد ى تمادها من م لس المعهد.

 التس يل ( ىيلا  9)

مدو سنتين دراسيتين متتاليتين الطالب لتس يل  أن يو فالمعهد ي وز لم لس  -1

أو متفر تين خ ل سنوات الدراسة ف  الكلية ىذا تلد  بعذر مل ول يمنعه من اإلنتظا  

ف  الدراسة وف   الة الضرورو ي وز لم لس ال امعة زيادو مدو و ف الليد لمدو 

ىم ف   امت األجازات الوجوبية والحامت المرضية المعتمدو من اإلدارو ين  ام

 مع سداد رسو   ن و ف الليد ب انب الرسو  الدراسيةط ية.ال

   امشرا   ل  الرسائل(  10)

وامساتذه المسا دين وي وز أن  امساتذهمن  ليكون امشرا   ل  رسائل الماجستير لك

مستواه  من المختصين من خارج ال امعه وي وز  ف   يشارك ف  امشرا  من

امنفرد بامشرا  حما ي وز للمدرسين المعاونه ف  ل ساتذه أو امساتذه المسا دين 

امشرا  وف   اله تعدد المشرفين يكون أ د  ا ضا  هي ه امشرا  من اللس  التابع له 

 أربعةالتس يل هو المشر  الرئيس   ل  ام ي يد  دد أ ضا  هي ة امشرا   ل  

ون من بينه  مشر  وي وز أن يك هلرسالة الدحتور وخمسةمشرفين لرسالة  الماجستير 

 من ال هه الت  تعمل بها الطالب ميلل  ن درجة أستاذ مسا د .

 

 نصال امشرا  (  11)

 يكون نصال امشرا   ل  الط ل المس لين  ل  النحو التال   
 أ ضا  هي ه التدريس من خارج ال امعه أ ضا  هي ه التدريس من ال امعه

 ماجستير دحتوراه الدرجه ماجستير دحتوراه الدرجه

 5 5  ومن ف  مستواهاألستاذ  10 10 أستاذ

أستاذ 

 مسا د

 ف   ومن المسا د  اذتامس 7 7

 مستواه

5 5 

 - - - 5 5 مدرس

 

ف  جميع ام وال م ي وز ت اوز النصال المنصوص  ليه ف  الماده السابله  ( 12)

رسائل ويمكن جمع الرسائل الت  يشر   ليها وف   اله ال مع مي يد  دد ال

دحتوراه(  ن العدد امجمال  لم مو ها حما  –المسموح به للدرجتين ) ماجستير 

هو وارد بال دول وم تسند تس ي ت جديده م ضا  هي ه التدريس المستوفين 

 للنصال .
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( متدخل ضمن النصال الخاص بل نة امشرا  الت  ت  أ تماد ل ان الفحص  13)

 ور/ نائب رئيس ال امعه للدراسات العليا وال حوث . والمنا شه لها من امستاذ الدحت

ف   الة ا ارو أو سفر أ د المشرفين  ل  الرساله ال  جهة خارج ال امعه  ( 14)

ي ب أن يلد  تلريرا  ن مد  التلد  العلم  ف  ا داد الرساله المشر   ليها و ل  

  حامل ضو  ذلب يرفع أس  المشر  من ل نة امشرا   ند سفره   ل مض   ا

 ل  تس يل الطالب وف   اله مرور  ا  حامل من تاريخ التس يل او احثر و ند 

ا راز تلد  ملموس ف  ا داد الرساله يستمر المشر  ف  ل نة امشرا  لمدو  ا  

يرفع اسمه بعدها اذا ل  يتلد  بما يفيد ص  ية الرساله للمنا شه او  سب مايراه 

 لتلرير العلم  اللد  من امساتذ المعار.م لس  اللس  والكليه بنا ا  ل  ا

 تعديل ل نة امشرا   ( 15)

ف   اله اضافة مشر   ل  الرساله م يت  تشكيل ل نه الحك  والمنا شه للرساله ام 

بعد سته اشهر من ا تماد نائب رئيس ال امعه للدراسات العليا وال حوث  ل  اضافة 

ا تذاره  ن امشرا  فيمكن منا شه  المشر  اما ف   الة وفاو ا د المشرفين او

الرساله فور امنتها  من ا دادها وا تماد ص  يتها من المشر  او المشرفين 

 ال دد.

 تعديل  نوان الرساله (16)

ف   الة تعديل موضوع الرساله تعدي  جوهريا يعت ر التس يل تس ي  جديدا من 

 رل دوره  يد ط لا للوائح تاريخ موافله م لس الكليه  ل  التعديل ويلحق  ل  ا

الداخليه للكليات اما التعديل غير ال وهر  ف  يترتب  ليه ايه اثار من  يث تاريخ 

 التس يل .

 الغا  الليد او التس يل   (17)

 يلغ   يد او التس يل الطالب لدرجة الماجستر او الدحتوراه ف  الحامت التاليه 

 .خليهاستنفاذ مرات الرسول ط لا ل ئحه الدا-1

اذا تلد  المشر  او هي ه امشرا  بطلب الغا  مس ب يل له م لس  اللس  -2

والكليه وا تماد ا.د/ نائب رئيس ال امعه للدراسات العليا وال حوث ويت  اخطار 

 الطالب رسميا بالس ب .

 اذا ت اوز الطالب المدو المنصوص  نها للتس يل . -3

 .تس يله اذا تلد  الطالب بطلب الغا   يده او -4

ف  جميع ام وال ميعت ر املغا  نهائيا ام بعد موافله م لس  اللس  المختص  -5

 وم لس الكليه وا تماد ا.د/ نائب رئيس ال امعه للدراسات العليا وال حوث.

  د  سداد الرسو  الدراسية لمدو  اميين متتاليين-6

  ةالتلارير الدوري ( 18)

تلارير سنويه  ن الط ل المس لين ويت   رض يتلد  المنشر  أو المشرفون ب -1

تلارير المشر  او المشرفين  ل  م الس ام سا  ث  م لس الكليه ث  م لس 

الدراسات العليا وال حوث  ل  أن يحتو  التلرير  ل  بيانات مستوفاه  ن مستو  
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التلد  للطالب وما ت  ان ازه والمعو ات ان وجدت ورا  صريح  ن استمرار 

او الغا ه ويسلط  ق المشر  ف  ام تراض  ل  صام ية الرساله اذا ل  التس يل 

يتلد  بالتلارير السنويه  ن تلد  الطالب من  دمه اثنا  مدو التس يل سوا  حان 

 تلريرا منفردا او تلريرا مشترحا مع با   ل نة امشرا  وذلب لمخالفه اللانون.

 ضو هي ة التدريس الذ  م يتلد  ميت  الموافله  ل  تس يل جديد تحت اشرا   -2

بتلارير سنويه  ن الط ل الذين يشرفون  ل  رسائله   امين متتاليين ام بعد 

 التلد  بهذه التلارير.

   ة( ل نة التحكي   ل  الرسال19)

بعد امنتها  من متطل ات الدراسة وال حث وتلدي  ندوه  لنية باللس  المختص  -1

لعربية مع ملخص باللغة امجن يه  أو تكتب باللغة  ن نتائج الرسالة باللغة ا

أ د المشرفين  ل  الرسالة أو أحثر امن لي يه مع ملخص باللغة العربية ويتلد  

 بتلرير  ن ص  ية الرسالة.بحيث له  صوت وا د 

يشكل م لس الكليه بنا   ل  ا تراح م لس اللس  ل نه ث ثيه لفحص الرسالة  -2

المشر  ) المشرفين من امساتذه وامساتذه المسا دين  والحك   ليها بعضوية

رين من امساتذه أو من ف  مستواه  من خويكون له  صوت وا د ( و ضوين أ

ىثنان من خارج ال امعة م تلل درجته   ن أستاذ مسا د المختصين  ل  أن يكون 

  الة فيىثنان من خارج ال امعة م تلل درجته   ن أستاذ  ف   الة الماجستيرو

، ويمكن أن يشترك ف  ل نة فحص ومنا شه الرسالة اثنان من ل نة الدحتوراه

اإلشرا  وممتحن داخلي وأخر خارج  من خارج ال امعة حما ي وز أن يشترك 

ممتحنان خارجيان  ، وي وز أن يكون العضو الخارجي من أ د  ال امعات امجن يه 

 . وويكون رئيس الل نة أ د  امساتذ

اخت   المشرفين  ل  تحديد مد  ص  ية الرسالة للمنا شة يدخذ  ف   اله -3

بتلرير أغل ية المشرفين ) فيما  دا المدرسين ( وىذا تساوت األصوات يرجح رأ  

المشر  الرئيسي  ل  الرسالة بشرط أن يكون  د تلد  بتلارير سنوية  ن الرسالة 

. 

الة يحيل اللس  الرسالة ف   اله أخت   م لس اللس   ل  مد  ص  ية الرس -4

 ال  م لس الكلية با ت اره ال هه المنوط بها أ رار مد  الص  ية.

تشكيل ل نه لفحص ومنا شه الرسالة ث  ترفع ال  السيد أ.د/ نائب رئيس  -5

ال امعة للدراسات العليا وال حوث م تمادها ث  تحال بعد ذلب الرسالة ىل  ل نة 

لة  لميا للتوصية بمنح الدرجة أو تعديلها أو  د  الحك  با ت ارها الل نة المؤه

 منحها .

   الفحص والمنا شة ل نة ا تماد(  20)

بعد امنتها  من تشكيل ل نة الفحص والمنا شة و ت  يت  أم تماد ل نه الحك   -1

 ل  الرسالة من السيد ا.د/ نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث تلو  

  التالية رفلات الكلية بإرسال الم
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 .مذحرو الكلية بموافلة م لسها  ل  تشكيل ل نه الحك   ل  الرسالة -أ

 .ب ومنا شه(ل) ط طلب منا شة رسالة  لمية 2 دد  -ل

نسخه م لده بكعب  ل وني من الرسالة مو عه من السادو المشرفين  -ج

  .ورئيس اللس  ووحيل الكلية للدراسات العليا وال حوث

  .حان الشاملنتي ة اممت -د

 ى رار ص  ية الرسالة معتمدو من المشرفين-هـ

تنا   الرسالة ىم بعد مرور أس و ين  ل  األ ل من تاريخ ا تماد السيد أ.د/  م -2

نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا وال حوث  ل  تشكيل الل نة ويلغ  هذا الشرط 

لمختص التغاضي  ن هذا خ ل شهر  يونيو ويوليو من حل  ا  ويمكن للنائب ا

 الشرط ىذا حان هناك  ذر مل ول

 .وتكون المنا شة  لنية ومعلن  نها باللس  والكلية -3

في  اله ا تذار  ضوا وا د او أحثر من األ ضا  ل نه الفحص ومنا شه  -4

الرسالة تتخذ اإلجرا ات السابلة مختيار ممتحن أو أحثر بدم ممن تلدموا با تذار 

بعضويه الل نة بمعرفة وحيل الكلية للدراسات العليا وال حوث  ل  ام ويت  أختاره 

تنا   الرسالة ام بعد مرور أس و ين من موافلة ا تماد أ.د/ نائب رئيس ال امعة 

 للدراسات العليا وال حوث لل نة الحك  والمنا شة او أ  تعديل فيها .

فحص والمنا شة فإن في  ا له اشتراك  ضوين من ل نة امشرا  في ل نة ال -5

ار ا دهما  ميؤثر ل  اجرا ات المنا شة  يث ان ل نة اإلشرا  ذتغيب اوا ت

مازالت ممثلة ف  ل نة الحك   ل  أن يلو  المشر  المعتذر بتلدي  ا تذار  ن 

 0ألمنا شه وتلدي  تلرير فرد   ن فحص الرسالة 

 شة الرسالة ون منا  تماد تشكيل ل نه الحك  دفي  الة مرور ستة شهور  ل  ا -6

تشكيل ل نة الحك  بنا   ل  ا تراح م لس اللس  وموافلة م لس الكلية )  ى ادويت  

بعد منا شه أس ال التدخير ( وا تماد أ.د/ نائب رئيس ال امعة للدراسات العليا 

وال حوث ويعط  التشكيل ال ديد مدو ث ث شهور يت  بعدها النظر ف  تحديد 

لمنا شه ف  مو دها وذلب بمعرفة نائب رئيس ال امعه مس وليه  د  ىجرا  ا

 .المعهدللدراسات العليا وال حوث ومعرفه أ.د/  ميد 

 ( ىجرا ت المنح   21)

 نة يلد  وحيل الكلية لش ون الدراسات العليا وال حوث الرسالة ال  أ ضا  ل -1

من تاريخ ا تماد تشكيل الل نة بحد أ ص   الفحص والمنا شة خ ل أس وع

 أس و ين  ل  األحثر .

يحظر تكليف الط ل بتسلي  الرسالة للمحكمين ام ف   اله استد ا  المحك   -2

 للطالب  ن طريق الكلية ىذا حان هناك م رر لذلب .

 ند تلل  وحيل الكلية تلارير فحص الرسالة الفردية من المحكمين يت  امتفاق  -3

لرسالة خ ل أس و ين  ل  األحثر مع المشر  الرئيسي  ل  تحديد مو د منا شه ا
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من تاريخ ورود أخر تلرير فحص ال  الكلية ويحظر   ول التلارير الت  يحضرها 

 الطالب بمعرفته من المحكمين .

المنا شه العلنيه  ن طريق ادارو الدراسات العليا بالكليه   ل مو د  يعلن  ن -4

ين  ل  ا تماد السيد المنا شه باس وع  ل  ام ل وبشرط استفتا  مرور اس و 

الدحتور / نائب رئيس ال امعه للدراسات العليا وال حوث  ل  ل نه الحك  والمنا شه 

. 

ت تمع ل نة الحك  بملر الكليه وتطلع  ل  التلارير الفرديه  ن نتي ة فحص  -5

 الرساله ويت  منا شة الطالب  لنيا بالكليه.

ليا وال حوث تلريرا جما يا  ن نتي ة تلد  الل نه ال  وحيل الكليه للدراسات الع -6

المنا شه موضحا به مستو  الرساله ورأ  الل نه ف    ول الرساله ومنح الدرجه 

من  دمه والذ  يحيله ال  م لس اللس  المختص ويرفق هذا التلرير بتلارير 

 الفحص .

 ي وز لل نه أن تعيد الرساله ال  الطالب مستكمال ما تراه من نلص وتعط  له -7

اج  بحد ا ص  سته اشهر يت  بعدها التلد  بتلرير  ن ان از التعدي ت ف  أول 

 جلسه لم لس  اللس  والكليه تعل ه المنا شه أو مد مجل الممنوح للتصويب.

ي وز ف   اله تعيين  ضو ف  ل نه الحك  من خارج ال مهوريه ان تت   -8

فه ممتحن ثالث للحفاظ المنا شه بحضور ام ضا  من داخل ال مهوريه بعد ىضا

 ل  ث ثيه الل نه وف  هذه الحاله يكتفل  بالتلرير الفرد  لعضو الل نه من خارج 

 ال مهوريه ف   اله  د   ضوره .

يكون اجرا  التعدي ت ) أن طل ت ( مس وليه المشر  أو المشرفين وم لس  -9

 أو التعدي ت . اللس  المختص وم تمنح الدرجه ام بعد ا رار ه  باجرا  التصويب

ر اللس  المختص بتلارير ل نه الحك  وتحال ال  م لس اللس  للتوصيه خطي -10

بالمنح من  دمه وتحال التلارير ورا  م لس الكليه ث  ال  نائب رئيس ال امعه 

للدراسات العليا وال حوث الذ  يحيلها ال  رئيس ال امعه للعرض  ل  م لس 

  دمه. ال امعه للنظر ف  منح الدرجة من

   ة( منح الدرج22)
ىرسال مستندات المنح للعرض  ل  م لس ال امعة وبيانها  ل  المعهد تتول   

 النحو التال   

 + طلب منح الدرجةبا تراح منح الدرجة . المعهدمذحرو  -1

   لل نة الفحص أصل التلارير الفرديه لل نة الحك  وحذلب اصل التلرير ال ما -2

  ضا  الل نه .من أ  عةوالمنا شه مو

( نسخه من الرساله مو عه من المشرفين ول نه الفحص والمنا شة  1 دد )  -3

 المعهدمعتمده من 

 ( ملخص وا  باللغة امن لي يه معتمد من المشرفين . 2 دد ) -4

 ( ملخص باللغة العربية معتمد من المشرفين . 2 دد )  -5
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 الرساله ف   دود صفحه  رفين  ل ش( ملخص موج  معتمد من الم 2 دد )  -6

 ) النشر العلمي ( باللغة العربية .

 ( ملخص موج  ومعتمد من المشرفين  ل  الرساله ف   دود صفحه  2 دد )  -7

 ) للنشر العلمي ( باللغة امن لي يه .

من الرسالة وذلب لحفظها بالمكت ة السمعية بال امعة  C.Dأو  Disk(  2 دد ) -8

 رنت .وتس يلها  ل  ش كة امنت

( نسخه من الرسالة مو عه من المشرفين ول نة الفحص والمنا شة  2 دد ) -9

 ىل  المكت ة المرح ية بال امعة .المعهد معتمدو من 

 نموذج تحرير الشهادو امصلية -10

 ى رار بعد  وجود صلة  رابة بين الل نة والطالب. -11

 ى رار باستكمال أوجه النلص. -12

 امعة ال  أخر   نلل الليد من ج(  23)

أخر  متلد  الرساله ام بعد مض  سنه من جامعة ف   الة نلل الليد ال  ال امعة 

المحددو  د ادن  لمنح الدرجة  د ل  ام ل من تاريخ نلل الليد مع مرا او شرط المد

 ل  نلل الليد بعد موافله  الموافلةوتت   ث ثة أ وا  للدحتوراه( -) امين للماجستير

ليه ونائب رئيس ال امعة للدراسات العليا الت  حان الطالب مس   بها م لس الك

 ل  أن يعت ر نلل الليد أو التس يل هو تاريخ موافله م لس الكليه الت  نلل اليها 

 الطالب .

 

------------------------------------------------- 




