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  جامعة األزهر  - الهندسةكلية عن 

 األولىالدفعة  م وتخرجت١٩٦٣/١٩٦٤بمدينة نصر عام  األزهرنشأت كلية الهندسة جامعة 
طالبا موزعين على  ١١٣عدد الخريجين  إجماليوكان  ،م١٩٦٩/ م  ١٩٦٨ الجامعيالعام  في

هندسة  –هندسة التخطيط  –الهندسة الكهربية  –المعمارية  الهندسة - الهندسة المدنية أقسام
نفس العام  فيعدد الطالب المقيدين  إجماليوكان  –هندسة التعدين والبترول  –الميكانيكا 

  .طالب ١٥٥٧ الجامعي

  رسالة الكلية ورؤيتها

مركزا لالبتكار والتطبيق ونقطة انطالق للطلبة وطلبة البكالوريوس تكون  أنتهدف الكلية 
برامج بين الفكر والطموح مع براعة المهنية على ان  بإعطاءيقوم  أنوالدراسات العليا على 

كل من النظرية والتطبيق  فيتحسين التدريس والبحث والنهوض  فيباستمرار  كل قسميقوم 
تواجه المجتمع والبيئة المبنية من  التيمعالجة القضايا الهامة  مع ،أفضلللحصول على مستقبل 

االستدامة وجوانب االستهالك والتحضر  نواحيشامل متضمنا  معماري ثقافيخالل منظور 
  .والطاقة والموارد

  ة المقترحة للدراسات العلياالالئحة التنظيمي أهداف

مستوي عالي من  وعلىتخريج مهندسين متخصصين متميزين في فروع الهندسة المختلفة  .١
 .لخدمة البيئة وتقدم المجتمع المهنة بأخالقياتالمهارة وااللتزام 

كوادر ذوي كفاءة عالية تمكنهم من المساهمة في التعليم الهندسي المتميز لألجيال  إعداد  .٢
 .المستوي اإلقليمي والدولي علىالقادمة لتحقيق المكانة المثلي لمهندسين مصر 

تحقيق مستوي متميز في متابعة وتطبيق معايير الجودة وتطوير الهيكل الدراسي واليات  .٣
اسات العليا وتوثيق إجراءاتها وفقا للواقع الفعلي القابل الدر نظمالتدريس والتدريب في 

 .للتنفيذ

لمكانه تليق بها  الدولةفي تحقيق  للمساهمةالمشاركة في منظومة البحث العلمي المتطورة  .٤
 علىضمن اإلنتاج العلمي اإلقليمي والعالمي بالنشر المحلي والدولي كشرط للحصول 

 .ل الهندسي من جامعة األزهرالمجا درجات الدراسات العليا في إحدى

 .بناء التواصل األكاديمي بين الجامعة والمراكز البحثية اإلقليمية والعالمية .٥

 .مواكبة التطور السريع في منظومة التعليم الهندسي طبقاً للمعايير القومية والعالمية .٦
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  توصيف الدرجات العلمية .١
  مقدمة .١.١

م اقسلس األامج اتبناء على طلب- -الدرجات العلمية اآلتية برامج الدراسات العليا بالكلية تهدف إلى منح 
  :وموافقة مجلس كلية الهندسة

  التي تدرس بأقسام الكلية ةيالهندسأحد التخصصات في (العلوم الهندسية دبلوم الدراسات العليا في( 

  ماجستير في العلوم الهندسية(درجة التخصص( 

  الهندسيةدكتوراه الفلسفة في العلوم (درجة العالمية(  

مرحلة الدبلومات  ففيعلى عدة نظم حسب الدرجة التي يرغب الطالب في الحصول عليها، الدراسة وتشتمل 
ويضاف إليها في مرحلة ، بالكلية ماقساأل اتتخصصذات الصلة بالمقررات بنظام دراسة الدراسة تتم 

) رسالة علمية(موضوع علمي إعداد بحث في و ،الحلقات البحثية فيالمشاركة والدكتوراه  الماجستير
ويقره مجلس الكلية  المختص للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه، على أن يجيزه مجلس القسم

يسمح بالقيد في مرحلة الدراسات العليا لخريجي كليات الهندسة بالجامعات . ويناقش في مناقشة علنية
المجلس قبل لهندسية التي تمت معادلتها من المصرية، أو الحاصلين على درجات علمية في التخصصات ا

 ملتالتي تشالمقررات خالل السنة األكاديمية المحددة من قبل مجلس الجامعة، وتدرس .األعلى للجامعات
  .صلين دراسيينف على

  دبلوم الدراسات العليا .١.٢
م وموافقة اقساأللس امج اتعلى طلب تمنح جامعة األزهر دبلوم الدراسات العليا في العلوم الهندسية بناءً 

.  دراسة التي قام بها الطالبتتبعه ال الذيكلية، ويبين في الشهادة فرع التخصص والقسم العلمي المجلس 
  .جامعة األزهرالمعمول بها في وتخضع هذه الدرجة العلمية لجميع القواعد والشروط 

لتسجيل التقدم لها مجلس الكلية، م والتي يوافق عليساققبل األيتم التسجيل فقط في الدبلومات المطروحة من 
على أن تعرض طلبات ،بأسبوع قبل بداية الفصل الدراسي األول وينتهيمن شهر أغسطس من كل عام  يبدأ

أربعة فصول دراسية مقسمة على تبلغ مدة الدراسة .العتمادها -مجالهكل في - م اقسلس األاالتسجيل على مج
  .عامين دراسيين

 شروط القيد .١.٢.١
وأن  ،على درجة البكالوريوس في فرع التخصص لدراسة الدبلوم أن يكون الطالب حاصالً يشترط للتقدم 

أخرى بعد معادلة الدرجة  ةجامعأي أو من  ،تابعة للمجلس األعلى للجامعات من جامعة يكون قد حصل عليه
قبل  المستندات واالشتراطات المقررة منجميع باإلضافة إلى استيفاء  .من المجلس األعلى للجامعات

  . الجامعة

 الدراسات العليا اتمقررات دبلوم .١.٢.٢
 ً في  بكل قسملخطة الدراسة المقررة  يدرس الطالب في هذه المرحلة المقررات المتخصصة المعتمدة وفقا

يحصل الطالب على دبلوم . موزعة على أربعة فصول دراسيةالخطة تكون ، على أن الدراسيبداية العام 
  .التخصص بعد إتمام دراسة جميع المقررات المحددة والنجاح فيهاالدراسات العليا في فرع 
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يمكن إعفاء الطالب المتقدم لدبلوم الدراسات العليا من بعض المقررات التخصصية التي سبق له النجاح فيها 
في دبلوم دراسات عليا آخر، وإن كان الدبلوم السابق من كلية أخرى أو معهد آخر فيشترط معادلة المحتوى 

دبلوم الدراسات العليا البد  علىوللحصول . التابع له الدبلوم القسمبمعرفة مجلس  لمي للمقررات المذكورةالع
المقررات التي يدرسها الطالب وتثبت من اجتياز المقررات الدراسية التي يحددها كل قسم ولكل قسم تحديد 

 .في االستمارة المخصصة لذلك

  )الهندسيةماجستير في العلوم (درجة التخصص  .١.٣

التخصص  درجة وموافقة مجلس كلية الهندسةم اقسلس األامج اتطلبتمنح جامعة األزهر بناء على 
والقسم التابع له الدراسة التي  )إن وجد( ، ويبين في الشهادة فرع التخصص)الماجستير في العلوم الهندسية(

وتخضع هذه الدرجة . في نهاية دراسته لهذه الدرجة اأجراه التيوعنوان رسالة الماجستير  ،قام بها الطالب
  .امعة األزهرالمعمول بها في جالعلمية لجميع القواعد والشروط 

باإلضافة  ،بنجاح مقررين دراسيينيجب على الطالب اجتياز  )الماجستير(درجة التخصص للحصول على * 

الدرجة وذلك قبل تشكيل لجان الحكم  علىالي ما تقرره األقسام من مقررات دراسية ملزمة للحصول 
  .والمناقشة

 في اللغةلغوي الحصول علي مستوي ) الماجستير(للحصول علي درجة التخصص  أيضايشترط * 
 الـ المستويات األخرى مثل  او ما يعادله في  Local TOEFLالمحلي درجة في التويفل  ٤٥٠االنجليزية 
.IELTS  

األقل او وفقا لالئحة  علىدرجة الماجستير ان يقوم الباحث بنشر بحث واحد محلي  علىط للحصول يشتر* 
 .الداخلية لكل قسم

موضحا به نسبة  Similarity Index Reportيشترط أيضا تقديم تقرير مؤشر التشابه او االقتباس * 
  .االقتباس وان تكون في حدود المسموح بها حسب اللوائح والقوانين

 علىان يتم التقدم لها فيدورة أكتوبر مرتين كل عام، األولى تقدم للتسجيل لدرجة الماجستير يفتح باب ال* 

على النحو المفصل في الالئحة فبراير،شهر  على ان يتم التقدم لها في دورة مارس والثانية، سبتمبرشهر 

على مجلس القسم المختص للتسجيل على أن تعرض طلبات التقدم التنظيمية للدراسات العليا بالكلية، 
  .العتمادها قبل عرضها على مجلس الكلية

 شروط القيد .١.٣.١

على درجة البكالوريوس في فرع التخصص  يشترط للتقدم لدراسة الماجستير أن يكون الطالب حاصالً 
، على األقل" جيد"على دبلوم الدراسات العليا بتقدير عام  أو أن يكون حاصالً  ،على األقل" جيد"دير عام بتق

أخرى بعد أي جامعة أو من  ،تابعة للمجلس األعلى للجامعات ةمن جامع أي منهماقد حصل على أن يكون 
باإلضافة إلى استيفاء جميع المستندات واالشتراطات المقررة  .من المجلس األعلى للجامعاتالدرجة معادلة 

  . شرط من شروط القبول للتسجيلك يتأهيلامتحان اشتراط اجتياز مجلس القسم حق لي. من قبل الجامعة
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 ماجستير في العلوم الهندسية وشروطهادرجة المراحل الحصول على  .١.٣.٢

بعد اجتياز المرحلة التمهيدية ف. اوشروطه الماجستيردرجة مراحل الحصول على ) ١(يبين جدول 
إلى مرحلة " مقيد للتسجيل"للماجستير بنجاح فى جميع المقررات الدراسية ينتقل الطالب من مرحلة 

عند بداية مرحلة التسجيل يتقدم الطالب بمقترح تفصيلي لخطة البحث، يتم تقييمها من قبل لجنة ". مسجل"
، وفى حالة )سيمينار(إجازتها يقوم الطالب بعرضها في حلقة علمية  الدراسات العليا بالقسم، وفى حالة

إجازتها يعتمد مجلس القسم الخطة البحثية وعنوان الرسالة ولجنة اإلشراف، ليبدأ الطالب بعدها مرحلة 
بحضور حلقات علمية دورية " البحث وإعداد الرسالة"يلتزم الطالب طوال فترة ".  البحث وإعداد الرسالة"

إعداد حلقة كما أنه مطالب ب، دراسته البحثيةلبيان مدى تقدمه في  حلقتينترات ال تتجاوز سنة بين كل على ف
على النحو المفصل ، للمناقشة من عدمه اصالحيته دراسته البحثية للوقوف على مدىعلمية عند االنتهاء من 

  .الئحة التنظيمية للدراسات العليافي ال

  
  
  

  

  درجة الماجيستير وشروطهامراحل الحصول على : ١جدول 

  شروط االنتقال إلى المرحلة التالية  المطلوب  المرحلة

المقررات 
  الدراسية 

  وفقاً لمتطلبات
  الكلية والقسم

 ،يجب على الطالب اجتياز المقررات بنجاح
حسب ما تقرره األقسام من مقررات دراسية 
ملزمة للحصول على الدرجة وذلك قبل تشكيل 

  .والمناقشةلجان الحكم 

 اجتياز المقررات بنجاح -
  

مرحلة التسجيل 
  للرسالة

اعتماد مجلس القسم لخطة البحث  -  تقديم سيمينار عن خطة البحث
 وعنوان الرسالة ولجنة اإلشراف

الحصول على شهادة إجادة اللغة  -
بمعدل ) تويفل المحلي(اإلنجليزية 

درجة على األقل أو ما يعادله من  ٤٥٠
  شهادات مماثلة

مرحلة البحث 
  وإعداد الرسالة

إعداد الرسالة، مع االلتزام بتقديم الحلقات العلمية 
  والتقارير الدورية 

نشر بحث عن نتائج الرسالة في مجلة  -
طبقا لشروط النشر  علميأو مؤتمر 

 المعتمدة من مجالس األقسام
  تقديم سيمينار نهائي عن نتائج الرسالة -

صالحية الرسالة 
  للمناقشة

تقرير صالحية من المشرفين وتشكيل لجنة تقديم 
  الحكم على الرسالة

 تشكيل لجنة الحكم -
تقديم التقارير الفردية من المحكمين  -

  جميعا
اعتماد مجلس موافقة مجلس الكلية بعد   التقرير الجماعي للجنة الحكم  مناقشة الرسالة

  القسم

  الحصول على درجة الماجستير في العلوم الهندسية
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  )دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية(العالمية درجة  .١.٤

الدكتوراه (درجة العالمية وموافقة مجلس كلية الهندسة م اقسلس األامج اتطلبتمنح جامعة األزهر بناء على 
والقسم التابع له الدراسة التي قام بها  )إن وجد( ، ويبين في الشهادة فرع التخصص)في العلوم الهندسية

وتعتبر شهادة الماجستير في ا في نهاية دراسته لهذه الدرجة، أجراه تيال الدكتوراهوعنوان رسالة  ،الطالب
وتخضع هذه الدرجة  ،درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسيةنيل العلوم الهندسية أحد شروط التقدم ل

  .امعة األزهرالمعمول بها في جالعلمية لجميع القواعد والشروط 

والثانية تبدأ في شهر أغسطس  في التسجيل إلجراء الدراسة البحثية مرتين كل عام، األولى تبدأويفتح باب 
على أن تعرض طلبات التقدم شهر يناير،على النحو المفصل في الالئحة التنظيمية للدراسات العليا بالكلية، 

  .على مجلس القسم المختص العتمادها قبل عرضها على مجلس الكليةللتسجيل 

االنجليزية  في اللغةلغوي الحصول علي مستوي ) الدكتوراه(ترط أيضا للحصول علي درجة العالمية يش* 
 IELTS. الـ المستويات األخرى مثل  او ما يعادله في  Local TOEFLالمحلي درجة في التويفل  ٥٠٠

ً اال ل    .و كان حاصالً عليها في درجة الماجستير سابقا

محلي والثاني  أحدهمابحث  ٢ان يقوم الباحث بنشر ) الدكتوراه( على درجة العالمية للحصوليشترط * 

  .او وفقا لالئحة الداخلية لكل قسم ،على األقلاشر دولي او مؤتمر دولي معترف به دولي لن

موضحا به نسبة  Similarity Index Reportيشترط أيضا تقديم تقرير مؤشر التشابه او االقتباس * 
  .االقتباس وان تكون في حدود المسموح بها حسب اللوائح والقوانين

 شروط القيد .١.٤.١

وكذلك ،في فرع التخصص الماجستيرعلى درجة  أن يكون الطالب حاصالً  الدكتوراهيشترط للتقدم لدراسة 
تابعة للمجلس  اتمن جامع على كل منهماقد حصل ى درجة البكالوريوس في نفس الفرع، على أن يكون عل

باإلضافة  .من المجلس األعلى للجامعاتالدرجتين أخرى بعد معادلة أي جامعة أو من  ،األعلى للجامعات
 . إلى استيفاء جميع المستندات واالشتراطات المقررة من قبل الجامعة

 )دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية(العالمية  مقررات درجة .١.٤.٢

وهي مقرر مناهج  الكليةحسب متطلبات اجتياز مقررين دراسيين يشترط للطالب المسجل لدرجة الدكتوراه 
 المقررات ما سبق الي ويضاف ،كان اجتازها قبل ذلك إذاويعفي منها ،بحث ومقرر إحصاء تطبيقي 

  .التي يحددها كل قسم حسب متطلباتهو الدراسة المقررة بكل قسمة المعتمدة وفقاً لخطة يالتخصص

من المقررات التي سبق له النجاح فيها في دبلوم سنة الدكتوراه التمهيدية يمكن إعفاء الطالب المتقدم ل
من كلية أخرى أو معهد آخر فيشترط  الماجستيرأو ، وإن كان الدبلوم الماجستير تمهيديالعليا أو دراسات ال

 . التابع له القسمذكورة بمعرفة مجلس معادلة المحتوى العلمي للمقررات الم
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 مراحل الحصول على درجة الدكتوراه في العلوم الهندسية وشروطها .١.٤.٣

 للدكتوراهبعد اجتياز المرحلة التمهيدية ف. اوشروطه درجة الدكتوراهمراحل الحصول على ) ٢(يبين جدول 
عند ". سجلم"حلة إلى مر" مقيد للتسجيل"الطالب من مرحلة  ينتقلجميع المقررات الدراسية  فيبنجاح 

، يتم تقييمها من قبل لجنة الدراسات العليا خطة البحثلبداية مرحلة التسجيل يتقدم الطالب بمقترح تفصيلي 
عتمد مجلس لة إجازتها ي،وفى حا)سيمينار(في حلقة علمية بالقسم، وفى حالة إجازتها يقوم الطالب بعرضها 

".  الرسالةإعداد البحث و"مرحلة بعدها  الطالب ، ليبدأوعنوان الرسالة ولجنة اإلشرافية البحث الخطةالقسم 
دورية على فترات ال تتجاوز سنة علمية  اتحلق حضورب" الرسالةإعداد البحث و"يلتزم الطالب طوال فترة 

إعداد حلقة علمية عند االنتهاء من كما أنه مطالب ب، البحثيةدراسته لبيان مدى تقدمه في  حلقتينكل بين 
على النحو المفصل في الالئحة التنظيمية ، للمناقشة من عدمه اصالحيته دراسته البحثية للوقوف على مدى

  .للدراسات العليا

    

  مراحل الحصول على درجة الدكتوراه وشروطها: ٢جدول 

  المرحلة التاليةشروط االنتقال إلى   المطلوب  المرحلة

المقررات 
  الدراسية 

  وفقاً لمتطلبات
  الكلية والقسم

 ،يجب على الطالب اجتياز المقررات بنجاح 
حسب ما تقرره األقسام من مقررات دراسية 
ملزمة للحصول على الدرجة وذلك قبل تشكيل 

  لجان الحكم والمناقشة

 اجتياز المقررات بنجاح -
  

مرحلة التسجيل 
  للرسالة

اعتماد مجلس القسم لخطة البحث  -  سيمينار عن خطة البحثتقديم 
 وعنوان الرسالة ولجنة اإلشراف

الحصول على شهادة إجادة اللغة  -
بمعدل ) تويفل المحلي(اإلنجليزية 

درجة على األقل أو ما يعادله من  ٥٠٠
  شهادات مماثلة

مرحلة البحث 
  وإعداد الرسالة

إعداد الرسالة، مع االلتزام بتقديم الحلقات العلمية 
  والتقارير الدورية 

عن نتائج الرسالة في مجلة  يننشر بحث -
طبقا لشروط النشر  علميأو مؤتمر 

 المعتمدة من مجالس األقسام
  تقديم سيمينار نهائي عن نتائج الرسالة -

صالحية الرسالة 
  للمناقشة

وتشكيل لجنة تقديم تقرير صالحية من المشرفين 
  الحكم على الرسالة

 تشكيل لجنة الحكم -
تقديم التقارير الفردية من المحكمين  -

  جميعا
اعتماد مجلس موافقة مجلس الكلية بعد   التقرير الجماعي للجنة الحكم  مناقشة الرسالة

  القسم

  في العلوم الهندسية الدكتوراهالحصول على درجة 
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  الالئحــــة التنظيمـــــية .٢
  مقدمة .٢.١

يتم تشكيل لجنة للدراسات العليا بكل قسم تعمل على تطوير العملية البحثية بالقسم، وتوجيهها بما يخدم 
العملية التعليمية بالقسم وأهداف المجتمع، كما تعمل على رفع كفاءة أداء الباحثين المسجلين بالقسم، وضمان 

  .طر الزمنية المحددةالتزامهم بالمعايير األكاديمية إلجراء الدراسات البحثية في األ

ويراد بها طالب ) الدارس(ويراد بها لجنة الدراسات العليا بالقسم، وتطلق كلمة ) لجنة(تطلق كلمة  يليفيما 
  .الدراسات العليا المسجلين بالقسم

  الدراسات العليا لجنةتشكيل  .٢.٢

 .من يرشحونه منهمتتكون اللجنة من خمسة أعضاء من هيئة التدريس بالقسم، ويرأسها  -
 .يتقدم الراغب لعضوية اللجنة بطلب إلى مجلس القسم -
 .يشكل مجلس القسم اللجنة باالختيار من بين األعضاء الراغبين بناء على مشاورات المجلس -
 .في بداية كل عام دراسي او تشكيل لجنة اخريتجديدها  ويتم ،سنهيستمر عمل اللجنة لمدة  -
 .أو جميع أعضاء اللجنةبعد انقضاء المدة يحق لمجلس القسم تغيير أحد  -
 .في حالة تعذر استمرار أحد األعضاء باللجنة يعين مجلس القسم بديالً له في مدة أقصاها شهرين -
 .تبدأ دورة اللجنة بداية من مجلس القسم المنعقد في شهر أكتوبر من سنة التجديد -

  

  مهام اللجنة وصالحياتها .٢.٣

 .إعداد وتطوير خطط الدراسات العليا بالقسم -
من عجز في أعضاء هيئة  تعانيمراجعة الخطة الدراسية للقسم، وتحديد التخصصات التي  -

 .التدريس، وتوجيه الدارسين من الهيئة المعاونة بالقسم للتسجيل بهذه التخصصات لسد العجز
 .اإلعالن عن فتح باب التقدم للتسجيل بالدراسات العليا بالقسم -
لراغبين في التسجيل بالدراسات العليا بالقسم، وتقييمها، استالم مقترحات األبحاث من الدارسين ا -

 .وإعالن أسماء المقبولين بهذه المرحلة
نارات الخاصة بالتسجيل للدراسات العليا بالقسم، وإعالن المقبولين، وترشيح المشرفين يعقد السيم -

 .للعرض على مجلس القسم
 .نارات الدورية لمتابعة الدارسينياإلشراف على عقد السيم -
 .بالدارسين والمشرفين في سجالت متابعة الدارسين الدراسي الخاصةحفظ تقارير التقدم  -
 .نارات التوصية بصالحية الرسائل للتحكيم ورفع التوصيات إلى مجلس القسميعقد سيم -
 .دعم الدارسين من خالل اإلرشادات والمحاضرات وورش العمل -
في اإلشراف على  للمشاركة - والمكملةمن التخصصات الداعمة  -إعداد قائمة بالكوادر المرشحة  -

 .الدارسين
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  طريقة عمل اللجنة .٢.٤

  هعام أحكام .٢.٤.١
 .ال تنعقد اللجنة إال بوجود ثالثة من أعضائها على األقل -
 .تؤخذ القرارات في اللجنة بأغلبية األصوات -
  .األكمل، وال يحق له التصويتيحق للجنة االستعانة بمن تراه مناسباً إلنجاز أعمالها على النحو  -

 التسجيل بالدراسات العليا .٢.٤.٢
 .يتم التسجيل بالدراسات العليا في القسم في المواعيد المحددة من قبل الكلية -
يحدد القسم في مجلسه المنعقد قبل دورة التسجيل ما إذا كان سيتم فتح باب التسجيل للراغبين في  -

 .التسجيل من الخارج أم ال

 ينعام لجميع الدارس 
يفتح القسم الباب لتلقى المقترحات البحثية للراغبين في التسجيل لمدة ال تقل عن أسبوع بعد اإلعالن  -

 .عن ذلك
على الدارسين الراغبين في التسجيل تقديم مقترحاتهم البحثية وفقاً لالشتراطات المعلن عنها من قبل  -

 .اللجنة
النتيجة، وتخطر المقبولين بتأهلهم لعرض مقترحاتهم تنعقد اللجنة لتقييم المقترحات البحثية، وتعلن  -

 .البحثية في سيمنار مفتوح
 .تعلن اللجنة عن موعد عقد السيمنار قبله بأسبوع على األقل -
ً لنموذج تقييم، وتخطر المتقدمين إما  - تقيم اللجنة العروض المقدمة من الراغبين في التسجيل وفقا

 .لمتابعة مع أحد أعضاء هيئة التدريسبقبولهم للتسجيل، أو رفضهم، أو توصى با
تخطر اللجنة مجلس القسم بأسماء المقبولين وموضوعاتهم، وتوصياتها بشأن هيئة اإلشراف المناسبة  -

لكل دارس التخاذ الالزم، وتراعى في ذلك تخصص المشرف وعدد الدارسين الذين يتولى اإلشراف 
 .عليهم

باحتياجات القسم التخصصية لتلبية احتياجات الجدول الدارسين من الهيئة المعاونة بالقسم  إخطار -
  .، حتى يتم اختيار موضوعات تناسب هذه التخصصاتالتعليمي

  

 المتابعة الدورية .٢.٤.٣
نموذج متابعة  في إثباتهاعلى الدارس االجتماع بلجنة اإلشراف مرة على األقل كل ستة أشهر، ويتم  -

 .الدارس المرفق بهذه الالئحة
للجنة للحفظ في سجل  نصف سنوي تقدم دراسيعلى كل من الدارس والمشرف تقديم تقرير  -

 .الدارس
تعقد اللجنة سيمنار لطلبة الدكتوراه بعد مرور عامين على التسجيل، بحضور المشرفين وأعضاء  -

 .الدراسات العليا الدراسي لطلبةاللجنة، وتقيم اللجنة العرض وفقاً لنموذج تقييم التقدم 
 .رس بموعد السيمنار قبله بشهر على األقلاالد اختار يتم -
 أو عند الحاجة إلىلحصول على تقرير الصالحية، يتم النظر في سجل الدارس عند التقدم بطلب ا -

 .إلغاء التسجيل
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ترفع اللجنة توصية إلى مجلس القسم بتنحية او استبدال أحد المشرفين من لجنة اإلشراف، في حالة  -
ثبوت امتناعه عن االجتماع بالدارس لمدة عام كامل على األقل، وذلك من واقع نموذج متابعة 

 . الدارس
 .٢٠١٩تطبق هذه الالئحة على الدارسين المسجلين بالقسم ابتداًء من دورة أكتوبر  -

  

  سيمنار الصالحية .٢.٤.٤
 .اللجنة من قبل هيئة اإلشراف باستعداد الدارس لعقد السيمنار قبلها بأسبوعين على األقل إخطار يتم -
 .تنظم اللجنة السيمنار بحضور واحد على األقل من لجنة اإلشراف -
 .دقيقة من األسئلة والمناقشات ٣٠دقيقة، تعقبها  ٣٠ مدة السيمناررس بأن االد إخطاريتم  -
م اللجنة المشتركة أعمال الدارس، وعلى أساس التقييم إما يجاز حصوله على تقرير الصالحية، تقي -

، على أن من خالل المشرف الرئيسي علي البحث وإما توصى اللجنة بإجراء تعديالت على الرسالة
 .يجرى سيمنار آخر بعد االنتهاء منها إذا رأت اللجنة ذلك

  

  ضوابط عمل اللجنة .٢.٥

 ضوابط التسجيل .٢.٥.١
 .ويتوافق مع الخطة البحثية يخدم أهداف القسم وسياساته بحثياختيار موضوع  -
 .إمكانية إتمام الدراسة بالموارد المتاحة -
 .إلمام الدارس بأهمية الدراسة والهدف منها -
 .إظهار الدارس قدرة على إتمام الدراسة -
االستيعابية  قرار فتح باب التسجيل للدارسين من خارج القسم من عدمه يتوقف على القدرة -

 .واألكاديمية ألعضاء هيئة التدريس بالقسم على اإلشراف

 ضوابط المتابعة .٢.٥.٢
الحد األدنى من األعمال المتوقع انجازها من قبل الدارسين، والتي تؤخذ في  اآلتيالجدول  يوضح -

 ً   :االعتبار عند تقييمهم دوريا

ً  في االعتبار عند تقييم الباحثينلتي تؤخذ الحد األدنى من األعمال المتوقع انجازها وا: ٣جدول    دوريا

  دكتوراه  ماجستير  مدةال
  وضوح الغرض من الدراسة -  وضوح الغرض من الدراسة -  أشهر٦أول 
  مراجعة الدراسات السابقة على نحو مفصل -  مراجعة الدراسات السابقة على نحو مفصل -  أشهر ٦ ثاني
  وضع هيكل مفصل للدراسة -  أشهر ٦ ثالث

  للدراسةوضع منهجية مفصلة  -
  وضوح كيفية تحقيق أهداف الدراسة -

  وضع هيكل مفصل للدراسة -
  وضع منهجية مفصلة للدراسة -
  وضوح كيفية تحقيق أهداف الدراسة -

 التطبيقية/ العملية / البدء في الدراسة التحليلية  -  التطبيقية/ العملية / البدء في الدراسة التحليلية  -  أشهر ٦ رابـــع
  البدء في الحصول على النتائج وتحليلها -  أشهر ٦ خامس  الدراسي لتقدم سيمنــــــــــار متابعة ا -

 االنتهاء من تحليل النتائج  -  أشهر ٦ سادس
  االنتهاء من كتابة الرسالة مراجعتها -

  البدء في الحصول على النتائج وتحليلها -
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  االنتهاء من تحليل النتائج -    أشهر ٦ سـابـع
  الرسالةالبدء في كتابة  -    أشهر ٦ ثـامـن
  االنتهاء من كتابة الرسالة ومراجعتها -    أشهر ٦ تـاسـع
    أشهر ٦ عاشر

  

 ضوابط التوصية بمنح الصالحية .٢.٥.٣

  يشترط التأكد من تحقق األهداف اآلتية الماجستيربالنسبة لطالب:  

-  ً  .اكتساب مهارة جمع المعلومات والبيانات من مصادرها المقبولة أكاديميا
 .المعلومات والبياناتاكتساب مهارة توثيق  -
اكتساب مهارة تحديد المشكالت، وصياغة الفرضيات البحثية، وتحديد المنهجية المناسبة إلجراء  -

 .الدراسة
 .طاكتساب مهارة التحليل واالستنبا -
 .تنمية القدرة على الكتابة األكاديمية -
  .تنمية القدرة على عرض المشكلة البحثية وحلولها على المستمعين -

  يشترط التأكد من تحقق األهداف اآلتية لطالب الدكتوراهبالنسبة:  

 .القدرة على تطوير منهجية مناسبة لحل المشكالت البحثية -
معلومات جديدة عن طريق أحد طرق جمع المعلومات، مثل اجراء استبيان /القدرة على جمع بيانات -

 .و نحو ذلكتجربة أو أخذ قياسات أ إجراءأو  ميدانيأو عمل مقابالت شخصية أو رفع 
 .القدرة على التحليل الدقيق، والتأكد من دقة التحليالت -
 .القدرة على استخالص النتائج، واختبار مصداقيتها -
 .الحصول على إضافة علمية في مجال البحث -
 .القدرة على عرض المشكلة البحثية، وطرح األفكار والحلول، ومناقشتها مع المختصين -

للماجستير والدكتوراه  ل ومحتوي كل خطوة من خطوات التسجيلوفيما يلي عرض نماذج مقترحة لشك
  .كنموذج استرشادي موحد للعمل به داخل األقسام
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  أو الدكتوراه للماجستير

جهة الحصول على 
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للماجستيرللتسجيل  بحثيعرض مقترح نموذج تقييم 

  

  
  

    
جهة الحصول على 

  الدرجة السابقة
سجل مالحظاتك وقيم كل عنصر من العناصر اآلتية وفقاً للمقياس اآلتي، مع الوضع في االعتبار الفترة 

ً   ١ : [ الدرجة المتقدم للتسجيل لها   ]مرضى تماماً    ٥  غير مرضى إطالقا

    2    1  ومناسبته للقسم الهدف من البحث
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