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 ذمذيى :

وذلك من خالل اإلنسانية واالجتماعية  لمعموممنارة جامعة المنصورة  تعد كمية اآلداب 
وهى تعتبر نقطة ، ما تقدمه لطالبها من دور حيوى في مجال الدراسات العميا والبحث العممي

مراغبين في استكمال دراستهم ويسعدنا من خالل هذا الدليل أن نقدم كل ما هو االنطالق ل
محل اهتمام لطالب الدراسات العميا سواء لمحصةل عمى شهادة في إحدى الدبمومات أو السنة 
التمهيدية المؤهمة لمتسجيل لمحصول عمى درجتى الماجستير والدكتوراة من أجل تقديم الخدمة 

راسات العميامن أبناء الوطن والوافدين من الدول العربية الشقيقة ، وقد التعميمية لطالب الد
حرصت الكمية وقطاع الدراسات العميا عمى مواكبة معاييرالجودة من خالل إتاحة المعمومات 
بشفافية مطمقة لتكون متاحة أمام جميع الطالب لمعرفتها بسهولة ويسر لممساهمة ولممساهمة 

عميمى من أجل تحقيق مصرنا الحبيبة لمسايرة التقدم العممى العالمى في رفعة شأن المستوى الت
 .ووضع جامعة المنصورة في مكانة الئقة بين الجامعات المصرية والعالمية

 يها ػثذ انهطيف انسجيُي / أ.د
 وكيم انكهيح نهذساساخ انؼهيا وانثحىز
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 أوالً : انذتهىياخ

 261تخصص و  21أقسام عممية فى  8من خالل تمنح الكمية شيادة دبموم الدراسات العميا 
 ( كما توضح الجداول التالية : عممي+  نظريساعة تدريسية )  404مادة و 

 ذىصيغ دتهىياخ انذساساخ انؼهيا
 ػهى ألساو انكهيح انؼهًيح

 

المغة  القسم
 اإلنجميزية

المغة 
عمم  االجتماع التاريخ الفرنسية

الوثائق  اإلعالم الفمسفة النفس
 االجمالى تباتوالمك

 21 1 2 2 1 1 2 2 2 العدد

 261 16 11 24 16 12 14 20 24 عدد المواد

عدد 
الساعات  
 التدريسية

40 10 95 95 60 18 68 60 404 

 
 ذصُيف 

 دتهىياخ انذساساخ انؼهيا تانكهيح
 

 النوع
 االجمالى غير تأىيمية مينية تأىيمية العدد

 21 6 1 4 العدد
 - 1+ 2+2 1 1 مدة الدراسة

 291 46 14 81 عدد المواد الدراسية
 عدد الساعات التدريسية 

 188 222 20 102 )النظرية والعممية(
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دبموم الدراسات العميا في ببرنامج الماجستير فيما عدا  ىذه الدبمومات ال تؤىل لاللتحاق إن
قل في درجة الميسانس لمن لمقبول بو حصول الطالب عمى تقدير جيد عمى األ  الوثائق والمكتبات ويشترط

 .يرغب في استكمال دراسة الماجستير

 دتهىياخ يهُيح وذأهيهيح
 يذج انذساسح تها ػايني

 
 عدد الساعات الدراسية عدد المواد الدراسية القسم الدبموم م
 40 24 اإلنجميزيةالمغة  لمترجمة التحريرية والتتبعية والفورية الميني 2
 10 20 المغة الفرنسية ة والتتبعية والفوريةمترجمة التحريريل الميني 1
 40 10 االجتماع لمتنمية الريفية يالتأىيم 1
 40 22 الوثائق والمكتبات لممكتبات يالتأىيم 4
 68 11 اإلعالم لإلعالمالتأىيمي  9
 95 14 التاريخ السياحي لإلرشادالتأىيمي  6

 152 202 6 االجمالى

 
 دتهىياخ غري ذأهيهيح

 اسح تها ػاو واحذ وػايني يذج انذس
 

 عدد الساعات الدراسية عدد المواد الدراسية القسم الدبموم م
 25 2 االجتماع االجتماع الصناعي 2
 11 8 عمم النفس عمم النفس االكمينيكى 1
 11 8 عمم النفس عمم النفس الصناعي 1
 10 5 الوثائق والمكتبات الوثائق 4
 18 24 ةالفمسف (2)الفمسفة السياسية  9
 10 20 عمم النفس تعديل السموك 6

 212 96 6 االجمالى
 مدة الدراسة عامين (2)
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 ششوط انرسجيم واملسرُذاخ املطهىتح :
  من دبمومات الدراسات العميا أن يكون حاصاًل عمى درجة الميسانس أو  بأييشترك لقيد الطالب

عادلة ليا من معيد عممي آخر الجامعات المصرية أو عمي درجة م إحدىالبكالوريوس من 
 (25لمجامعات . )مادة  األعمىمعترف بو من المجمس 
 املسرُذاخ املطهىتح نالنرحاق :

 

 صورة الرقم القومي  شيادة الميالد  أصل المؤىل الدراسي
     

 الموقف من التجنيد )الذكور(  سداد الرسوم الدراسية  صور شخصية 6
     
 الخاصة والجامعات المعاهد لخريجي للجامعات األعلى المجلس من معادلة شهادة  ان يعملك إذاموافقة جية العمل 

 
 استمارة ابن الييثم

 
 االيرحاَاخ َظاو
تكون االمتحانات فى مقررات الدبمومات تحريرية ، ومدة كل امتحان تحريري في أي مقرر ثالث  (1

 (11ساعات والنياية العظمي لكل مقرر عشرون درجة. )مادة 
% في كل 69قمت نسبة مواظبتو فى حضور الدروس عن  إذايحرم الطالب من دخول االمتحان  (2

 (11مقرر دراسي. )مادة 
 يعقد االمتحان في شير مايو من كل عام والدور الثاني في شير سبتمبر من نفس العام. (3
ل من % عمي األق20إال إذا حصل في كل مقرر من مقررات الدراسة عمي ) ناجحاال يعد الطالب  (4

 (2) ( . المقررةمجموع درجتو 
في حالة رسوب الطالب في مادة أو مادتين يجوز لو أن يعيد االمتحان فييا أو فييما في دور  (5

 سبتمبر من العام نفسو.
إذا رسب فييا أو فييما يسمح لو أن يؤدي االمتحان فيما رسب فيو فقط من المقررات في  اأم (6

 دور مايو في العام الدراسي التالي.

                                                           

 .%  57( ما عدا دبموم تعديل السموك (1
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أما إذا رسب الطالب في أكثر من مادتين في دور مايو فيعد راسبًا ويسمح لو أن يؤدي االمتحان  (7
في المقررات التي رسب فييا في العام الدراسي التالي )دور مايو( وال يسمح لمطالب بتأدية 
امتحان الدبمومات فيما يجاوز عامين دراسيين من تاريخ القيد مع سداد الرسوم والمصروفات 

 (14دراسية المقررة عمى كل عام دراسي. )مادة ال
 التقديرات اآلتية : بإحدى( 19في مقررات الدبمومات وفي التقدير العام )مادة  نجاح الطالبيقدر  (8

 

 % فأكـــــــثـــــــر من مـــــجـــــــمـــــــــــوع الدرجـــــــــــــــــات50 ممـــــــــتاز
 % من مجموع الدرجات50ن % إلي أقل م80من  جيد جداً 
 % من مجموع الدرجات80% إلي أقل من 29من  جــــــــــــــيد
 % من مجموع الدرجات29% إلي أقل من 20من  مــــــقبول

 

 فيقدر بأحد التقديرين اآلتيين : رسوب الطالبأما 
 

 % من مجموع الدرجات20% إلي أقل من 90من  ضـــــــــــــعيف
 % من مــــــــــــــجــــــــــــمــــوع الدرجات90ــــــــــــــل من أقـــ ضعيف جداً 

 
  .% جيد لكل مقرر 57وبالنسبة لدبموم تعديل السموك ال تقل الدرجات المخصصة له عن 
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 املمشساخ انذساسيح 
 (80نذتهىياخ انذساساخ انؼهيا )يادج 

 

 اإلجنهيضيحؼيح وانفىسيح يٍ لسى انهغح انذتهىو املهُي نهرتمجح انرحشيشيح وانررث - أ
 
 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ انفشلح األويل
 1 والييا اإلنجميزيةالترجمة األدبية من  1 والعربية اإلنجميزيةدراسة المعاجم 

 1 والييا اإلنجميزيةالترجمة العممية من  1 والييا اإلنجميزيةالترجمة األدبية من 
 4 والييا اإلنجميزيةالترجمة الفورية من  1 والييا اإلنجميزيةمن الترجمة العممية 

 1 والعربية( اإلنجميزيةتحميل الكالم )دراسة مقارنة بين  4 والييا اإلنجميزيةالترجمة التتبعية من 
 1 نصوص ومصطمحات قانونية وسياسية واقتصادية 4 والييا اإلنجميزيةالترجمة الفورية من 

 1 تدريبات لغوية في المغة العربية )نحو تعبير( 1 نونية وسياسية واقتصاديةنصوص ومصطمحات قا
 1 نحو وتعبير اإلنجميزيةالمغة  1 المغة العربية )نحو تعبير(

 
 انذتهىو املهُي نهرتمجح انرحشيشيح وانررثؼيح وانفىسيح يٍ لسى انهغح انفشَسيح - ب

 
 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ انفشلح األويل
 1 الترجمة األدبية من الفرنسية والييا 1 الترجمة األدبية من الفرنسية والييا
 4 الترجمة التتبعية من الفرنسية والييا 4 الترجمة التتبعية من الفرنسية والييا
 4 الترجمة الفورية من الفرنسية والييا 4 الترجمة الفورية من الفرنسية والييا

ية نصوص ومصطمحات قانونية وسياس
 واقتصادية

نصوص ومصطمحات قانونية وسياسية  1
 واقتصادية

1 

 1 الترجمة المقارنة )دراسة نقدية( 1 المغة العربية )نحو وتعبير(
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 انذتهىو انرأهيهي نهرًُيح انشيفيح يٍ لسى االجرًاع - جـ
 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ انفشلح األويل
 1 ريفيةتنمية المرأة ال 1 نظريات التنمية

 1 مشكالت اجتماعية ريفية 1 تنمية محمية

 1 ثقافة المجتمعات القروية 1 الصناعات الصغيرة فى الريف

 1 الضبط االجتماعي في الريف 1 اإلقميميالتخطيط 

 1 طب المجتمعات الريفية 1 المنظمات االجتماعية الريفية

 1 نصوص اجتماعية 1 نصوص اجتماعية

 1 التنمية الريفية إدارة 1 حضرالسكان في الريف وال

 1 تصميم البحوث والمشروعات الريفية 1 المجتمعات المستحدثة

 1 تقويم المشروعات الريفية 1 مناىج بحث ريفي

 1 ليآاجتماعي وحاسب  إحصاء 1 اجتماعي وحاسب آلي إحصاء

 
 يف املكرثاخ يٍ لسى انىشائك واملكرثاخانذتهىو انرأهيهي  -د 

 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ يلانفشلح األو
 2 المصادر والمراجع 1 مقدمة فى عموم المكتبات والمعمومات

 2 تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت 2 الفيرسة الوصفية

 2 الببموجرافيا 2 التصنيف

دارتياخدمات المكتبات والمعمومات   2 المواد السمعية والبصرية والمصغرات الفيممية 2 وا 

 3 نظم استرجاع المعمومات 3 ميل الموضوعيالتح

المكتبـــات النوعيـــة )عامـــة ومدرســـية وجامعيـــة 
 3 خدمة التكشيف واالستخالص 3 وتخصصية(

مقدمــة فــي اســتخدام الحاســب اآللــي فــي عمــوم 
 2 بناء وتنمية المقتنيات 4 المكتبات والمعمومات

 2 المغة األوربية الحديثة
فـــــي  مشــــروع فــــي اســـــتخدام الحاســــب اآللــــي

 2 المكتبات والمعمومات

 2 إدارة المكتبات  
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 يف اإلػالو يٍ لسى اإلػالوانذتهىو انرأهيهي   -هـ 
 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ انفشلح األويل
 2 الدولي اإلعالم 1 اإلعالمنشأة وتطور وسائل 

 4 إعالميمناىج بحث  2 الصحافة إلىمدخل 

 2 اإلعالميةالمؤسسات  إدارة 2 اإلذاعة إلىمدخل 

 2 اإلقميمي اإلعالم 2 واإلعالنالعالقات  إلىمدخل 

 4 صحفيتحرير  2 إعالميةتشريعات 

 4 الكتابة لمراديو والتميفزيون 4 التوثيق ونظم المعمومات والحاسب اآللي

 4 المطبوعة اإلعالميةالمادة  إنتاج 4 إعالميةترجمة 

 2 لوجيا االتصالتكنو  2 العام وأساليب قياسو الرأي

 4 اإلعالنالكتابة لمعالقات العامة وتحرير  4 والتنمية اإلعالم

 4 الصحفي اإلخراج 4 اإلعالمفن الكتابة لوسائل 

 4 بمغة أوروبية حديثة إعالميةمادة  4 لغة عربية

 انسياحي يٍ لسى انراسيخ اإلسشاديف انذتهىو انرأهيهي   -و 
 

 انساػاخ انصاَيح انفشلح انساػاخ انفشلح األويل
تاريخ مصر القديمة ومناطقيا األثرية )منذ 
عصور ما قبل التاريخ حتى نياية عصر الدولة 

 (الوسطي
1 

تاريخ مصر القديمة ومناطقيا األثرية )منذ عصر 
 3 االنتقال الثاني حتى دخول االسكندر األكبر مصر(

 3 مناطق ومعالم سياحية 2 لغة مصرية قديمة )قواعد(

حتى  اإلسالم)منذ صدر  اإلسالميةمصر  تاريخ
 2 لغة مصرية قديمة )قواعد( 2 (الفاطمينياية العصر 

 3 )األيوبيين والمماليك( اإلسالميةتاريخ مصر  2 إسالميةعمارة 

 2 تشكيمية )كتابات وخطوط وتصوير( إسالميةفنون  3 لغة أجنبية أولى

 3 لغة أجنبية أولي 2 تاريخ مصر الحديث والمعاصر

 2 آثار مصرية قديمة )فنون( 2 تاريخ الفن والتذوق الفني

 3 والقبطيتاريخ وآثار مصر فى العصرين الروماني  2 جغرافيا سياحية

 2 متاحف 3 لغة أجنبية ثانية

 2 سياحي )ثقافة سياحية عامة( إرشاد 3 سياحي )مناىج وطرق( إرشاد

 3 لغة أجنبية ثانية 3 آثار مصرية قديمة )عمارة(

 2 تطبيقية إسالميةفنون  3 تاريخ وآثار مصر في العصر البطممي
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 دتهىياخ غري ذأهيهيح - ص
 دتهىياخ غري ذأهيهيح يٍ لسى ػهى انُفس - 0

 
 

 انساػاخ دتهىو ػهى انُفس انصُاػي انساػاخ اإلكهيُيكيدتهىو ػهى انُفس 
واالختبارات  يوالتشخيصالقياس السيكولوجي 

 3 (2)م النفس الصناعي والتنظيمي عم 1 (2)االسقاطية 

 3 الخدمة النفسية في مجال الصناعة 1 عمم النفس االكمينيكى والمدارس العالجية

 2 ديناميات الجماعة 1 األمراض النفسية لألطفال والراشدين

 2 تصميم البحوث في الميدان الصناعي 1 العالج الجمعي والمعب التشخيصي

 3 ة واستيداف الحوادثأمراض المين 1 مناىج البحث

 2 تشريعات العمل 1 متقدم وحاسب آلي إحصاء

انحراف السموك )سيكولوجية الجريمة ، انحرافات 
 ( اإلدماناألحداث ، 

 2 متقدم وحاسب آلي إحصاء 1

 3 سيكولوجية المقابمة وتحميل العمل 1 الضعف العقمي وبرامج التأىيل لضعاف العقول
مستشفيات األمراض  إحدىمميتين لحالتين مرضيتين في يدرس الطالب ساعتين ع (2)

العقمية الحكومية أو المؤسسات العالجية الحكومية التى تتصل بالخدمة النفسية 
 اإلكمينيكيةأستاذ المادة ويقدم تقريرًا عن دراستو لمحالة مطبقًا األدوات  إشرافتحت 

لمخصصة ليذه الالزمة ويخصص ليذا التقرير درجة من نصف الدرجة العظمى ا
 المادة.

 

يدرس الطالب ساعتين عمميتين أسبوعيًا في الشركات والمؤسسات الصناعية  (2)
عن دراستو مطبقًا  بحثًا عممياً أستاذ المادة ويقدم  إشرافتحت  الحكوميوالقطاع 
درجة من نصف الدرجة العظمى  البحثويخصص ليذا لذلك  الالزمةاألدوات 

 المخصصة ليذه المادة.
 

 االجرًاع وانىشائك واملكرثاخ لسًيدتهىياخ غري ذأهيهيح يٍ  - 8
 

 انساػاخ دتهىو انىشائك انساػاخ دتهىو االجرًاع انصُاػي
دارةتنظيم   2 تاريخ عمم األرشيف 1 المشروعات الصناعية وا 

 1 الصناعي واإلنتاجالقوي العاممة  إحصاءات
 الممموكيفى العصرين  اإلسالميةآثار مصر 

 والعثماني
2 

 2 الوسطيعمم الوثائق العربية فى العصور  1 تخطيط القوي العاممة

التشريعات الصناعية والعمالية والخدمات 
 2 عمم الشروط 1 االجتماعية لمعمال

مشكالت البيئة الصناعية وأمراض العمل والصحة 
 3 خدمة الوثائق 1 المينية

 2 غة التركيةالم 1 النقابات العمالية والعالقات الصناعية في مصر

 2 المغة األوربية الحديثة 1 تصميم البحوث في المجال الصناعي

 3 مشروع استخدام الحاسب اآللي فى الوثائق  

 2 وثائق تاريخ مصر الحديث  
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 دتهىو انفهسفح انسياسيح يٍ لسى انفهسفح - 3

 

 انساػاخ انفشلح انصاَيح انساػاخ انفشلح األويل
 1 مناىج البحث 1 الفكر السياسي العربي

 1 العموم السياسية 1 اإلسالم فيالحكم  نظام
 1 األمم المتحدة والمنظمات المتخصصة 1 الجغرافيا السياسية
 1 نص سياسي بالمغة األجنبية 1 الفمسفة الحديثة

 1 فمسفة سياسية بالمغة األجنبية 1 اإلسالميةالفمسفة 
 1 اإلنسانحقوق  1 فمسفة التاريخ
 1 اقتصاد سياسي 1 معاصرفكر عربي 

 
دبموم تعديل السموك لذوى االحتياجات الخاصة من قسم عمم النفس بنظام الساعات المعتمدة )سنة  -

% من مجموع  57الدبموم ال تقل الدرجات المخصصة له عن  ادراسية( نظام تقميدى ، مع العمم بأن هذ
)دور ثاني  فصل دراسي يناير ومايو وسبتمبرالدرجات الكمية لممقرر )جيد( ويتم االمتحان في نهاية كل 

 . ال يزيد عن مادة أو مادتين(
 
 ذؼذيم انسهىن:دتهىو  - 4

كل فصل دراسي  ساعة معتمدة( تقسم عمي فصمين 10) : المقررات الدراسية المقترحة المادة السادسة
 .ساعات اختيارية4( ساعات اجبارية + 6)

 انفصم انذساسي األول:  أوالً 
 االجثاسيحاملىاد 

 انذسجح ػذد انساػاخ املىاد انذساسيح )املمشساخ( و
 10 1 سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة 2
 10 1 التخمف العقمي وبرامج التدخل المبكر 1

العالج النفسي وتصميم البرامج لذوي االحتياجات  1
 10 1 الخاصة
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 املىاد االخرياسيح نهفصم انذساسي األول
 ادذني فمطخيراس انطانة ي

 انذسجح ػذد انساػاخ املىاد انذساسيح )املمشساخ( و
 10 1 عاقة السمعية وأمراض الكالماإل 2
 10 1 اإلعاقة البصرية 1
 10 1 اإلعاقة الحركية 1
 10 1 اإلحصاء النفسي المتقدم 4

 
 انفصم انذساسي انصاَي: شاَيًا 

 ( ساػاخ يؼرًذج6) املىاد االجثاسيح
 انذسجح ػذد انساػاخ يح )املمشساخ(املىاد انذساس و
 10 1 نصوص عمم النفس بمغة أوروبية حديثة 2
 10 1 كولوجية االبداع والموىوبونسي 1
 10 1 الدراسات الميدانية 1

 
 انصاَيملىاد االخرياسيح نهفصم انذساسي ا

 ساػاخ يؼرًذج 4/  خيراس انطانة يادذني
 انذسجح خػذد انساػا املىاد انذساسيح )املمشساخ( و
 10 1 التوحد 2
 10 1 استخدام الحاسب االلي في العموم النفسية 1
 10 1 صعوبات التعمم 1

 
قانونًا القيد بأكثر من دبمومة  أو أكثر من درجة جامعة في  بالنسبة لمدبمومات ال يوجد ما يمنع -

راه درجة عممية في وقت واحد وعميو فإن القيد بالدبمومة )ليست درجة( والقيد لمماجستير والدكتو 
 وقت واحد )وذلك بناء عمي الرأي القانوني(.
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 انسُح انرًهيذيح نهًاجسرريشاَيًا : 
 

يشترط في قيد الطالب بالسنة التمييدية لمماجستير أن يكون حاصاًل عمى درجة الميسانس فى  (1
عمى  بولمقمن احدي الجامعات المصرية أو عمي درجة معادلة ليا بتقدير مقبول اآلداب بتقدير 

لمجامعات ويعفي الحاصمون عمى درجة  األعمىاألقل من معيد عممي آخر معترفًا بو من المجمس 
بالدراسات  لالتسجيالميسانس الممتازة من مقررات السنة التمييدية، ويعفي الطالب الوافدون عند 

جتياز الطالب العميا بالكمية من شرط الحصول عمى تقدير جيد في الدرجة الجامعية األولي بشرط ا
ويقرىا مجمس الكمية لرفع المستوي العممي  إضافتياامتحانات المقررات التى يري القسم المختص 

حيث تم تعديل المادة بموافقة المجمس األعمي لمجامعات بقبول الطالب  (2) (.16لمطالب . )مادة
في الكميات الجامعية المصريين والوافدين الحاصمين عمي تقدير مقبول بالتسجيل لمدراسات العميا 

المختمفة بشرط دراسة بعض المواد التي يقترحيا القسم العممي ويعتمدىا مجمس الكمية ويقرىا 
وبما يتفق مع الطاقة مجمس الجامعة عمى أن يتم اجراء تنسيق داخمي بين الطالب المتقدمين 

 االستيعابية لمكميات .
 (12. )مادة عام واحد مدة الدراسة لمقررات السنة التمييدية لمماجستير  (2
% 29قمت نسبة مواظبتو عن  إذايحرم الطالب من دخول امتحان السنة التمييدية لمماجستير  (3

 (18)مادة عن كل مقرر .
حصل فى  إذايعقد امتحان السنة التمييدية فى شير مايو من كل عام وال يعد الطالب ناجحًا إال  (4

ن مجموع درجاتو المقررة، وفي حالة األقل م % عمى20كل مقرر من مقررات الدراسة عمى 
رسوب الطالب في مادة أو مادتين فانو يجوز لو أن يعيد االمتحان فييا أو فييما في دور 

رسب فييا أو فييما يسمح لو أن يؤدى االمتحان فيما رسب فيو فقط  فإذاسبتمبر من العام نفسو 
 من المقررات في العام الدراسي التالي .

 ب فى أكثر من مادتين في دور مايو فيعد راسبًا ويسمح لو أن يؤدي االمتحانرسب الطال إذاأما  
 )دور مايو( . التاليعام الدراسي الفي المقررات التي رسب فييا فى 

وفى كل األحول ال يسمح لمطالب بتأدية امتحان السنة التمييدية فيما يجاوز عامين دراسيين من 
 ( .15ت الدراسية المقررة عن كل عام دراسي . )مادة تاريخ القيد مع سداد الرسوم والمصروفا

مقرر من مقررات السنة التمييدية لمماجستير ثالث ساعات .  أىفى  التحريريمدة االمتحان  (5
 (10)مادة 

                                                           
 .قرار القبول بتقدير مقبول  22دة تعديل الما  ((1
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 (12النياية العظمة لكل مقرر دراسي عشرون درجة فى جميع أقسام الكمية . )مادة  (6
مادة وبعد موافقة مجمس الكمية تكميف الطالب يجوز لمجمس القسم بناء عمى اقتراح أستاذ ال (7

المحددة لمنياية العظمى  اإلجماليةجة ر بعمل بحث في أحد مقرراتو الدراسية تخصص لو ربع الد
 (11لممقرر الدراسي فى امتحان آخر العام . )مادة 

ال يجوز لممعيدين أو المدرسين المساعدين أن يسجموا لمدراسات العميا لمحصول عمي درجة  (8
امعية فى غير تخصص أقساميم إال بقرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجمس الدراسات العميا ج

 54والبحوث بناء عمي اقتراح مجمس الكمية وبعد أخذ رأي مجالس األقسام المختصة . ) المادة 
 ق(
بالسنة من الالئحة الداخمية لكمية اآلداب ) يشترط في قيد الطالب  16تعديل المادة بشأن   (9

التمييدية لنيل الماجستير في اآلداب أن يكونوا حاصمين عمي درجة الميسانس في اآلداب بتقدير 
مقبول بشرط دراسة بعض المواد التي يقترحيا القسم العممي ويعتمدىا مجمس الكمية ويقرىا 

ومع ما يتفق مع الطاقة عمي أن يتم اجراء تنسيق داخمي بين الطالب المتقدمين مجمس الجامعة 
، قرر مجمس الكمية الموافقة عمى تطبيق قواعد كل مرحمة دراسية عمى طالب ستيعابية لمكمية اال

 .  1024/  1021الدراسات العميا من المصريين والوافدين اعتبارًا من العام الجامعي 
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 نرخصصاخ األلساو انؼهًيح خشيطح ذفصيهيح 
 نهسُح انرًهيذيح نهًاجسرري

 

عدد  القسم
 التخصصات

 عدد الساعات التدريسية د المواد الدراسيةعد
 االجمالى اختيارية إجبارية االجمالى اختيارية إجبارية

 12 - 12 20 - 20 1 المغة العربية
المغة 

 11 10 21 26 20 6 1 اإلنجميزية

المغة 
 الفرنسية

2 6 - 6 21 - 21 

الدراسات 
اليونانية 
 والالتينية

2 4 1 6 8 4 21 

المغات 
 10 - 10 20 - 20 1 يةالشرق

 20 - 20 9 - 9 2 االجتماع
الوثائق 
 والمكتبات

2 4 1 2 8 6 24 

 94 - 94 10 - 10 4 التاريخ
 21 - 21 6 - 6 2 الجغرافيا
 11 - 11 22 - 22 1 الفمسفة

 20 - 20 9 - 9 2 عمم النفس
اآلثار 

المصرية 
 القديمة

2 2 - 2 24 - 24 

اآلثار 
 20 - 20 9 - 9 2 اإلسالمية

 21 - 21 6 - 6 2 اإلعالم
 165 10 115 210 29 209 12 االجمالى

 

يتضح من الجدول السابق أن الدراسة فى السنة التمييدية متاحة في جميع أقسام الكمية التى  
مادة  209مادة دراسية )  210تخصصًا من خالل  12قسمًا عمميًا تمنح شيادات فى  24يبمغ عددىا 

+  إجباريةساعة تدريسية  119)ساعة تدريسية  165مادة دراسية اختيارية ( و 29+  إجباريةدراسية 
الدراسات ،  اإلنجميزيةعممًا بأن المواد االختيارية توجد فقط فى أقسام المغة  ساعة تدريسية اختيارية( 10

 الوثائق والمكتبات .، اليونانية والالتينية 
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 جسررياملمشساخ انذساسيح نهسُح انرًهيذيح نهًا
 لسى انهغح انؼشتيح وآداتها

 
 انساػاخ شؼثح انذساساخ انهغىيح –ب  انساػاخ شؼثح انذساساخ األدتيح –أ 

 1 مناىج البحث المغوي وتحقيق التراث 1 مناىج البحث األدبي
 1 المغة السامية 1 دبينظريات النقد األ

 1 المغة األوربية الحديثة 1 غة األوربية الحديثةمال
 1 عمم المغة التطبيقي 1 حقيق التراث العربيمناىج ت

 1 دراسات نحوية 1 مصادر األدب العربي
  الشعبتين السابقتين . حدىإيختار الطالب 

 وآداتها اإلجنهيضيحلسى انهغح 
 

 اإلجثاسيحاملمشساخ  اإلجثاسيحاملمشساخ  انساػاخ شؼثح انذساساخ انهغىيح –ب  انساػاخ شؼثح انذساساخ األدتيح –أ 
 1 ومناىج البحث األدبي الببموجرافيا 1 ومناىج البحث األدبي الببموجرافيا

 1 المغويات التطبيقية 1 عمم األساليب
 1 الترجمة 1 النقد األدبي

 --- االخرياسيحاملمشساخ  --- االخرياسيحاملمشساخ 
 1 تحميل الكالم 1 الدراما

 1 باألساليعمم  1 األدب المقارن
 1 اإلنجميزيةتراكيب المغة  1 كياألدب األمري

 1 عمم المغة االجتماعي 1 الرواية
 1 عمم المعاني 1 الشعر
 . يختار الطالب احدي الشعبتين السابقتين 
  ومقررين من مجموعة المواد االختيارية . اإلجباريةيمتحن الطالب فى المقررات 
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 وانالذيُيحانهغح انفشَسيح وآداتها وانذساساخ انيىَاَيح  لسًي
 انساػاخ (0)انذساساخ انيىَاَيح وانالذيُيح  انساػاخ انهغح انفشَسيح وآداتها

 --- اإلجثاسيحاملمشساخ  1 تاريخ األدب
 1 نصوص يونانية وترجمة 1 دراسة نصوص

 1 نصوص التينية وترجمة 1 لغويات
 1 مناىج البحث األدبي 1 ترجمة

 1 المغويمناىج البحث  1 قاعة بحث
 --- االخرياسيحاملمشساخ  1 دنق
 1 النقوش الالتينية  
 1 اليوناني البردي  

 ومقرراً من المقررين االختياريين . اإلجباريةيمتحن الطالب فى المقررات  (2)

 لسى انهغاخ انششليح وآداتها
 انساػاخ انهغاخ انساييحشؼثح  –ب  انساػاخ اإلسالييحنغاخ األيى شؼثح  –أ 

 1 مناىج البحث األدبي 1 لمغويمناىج البحث ا
 1 مناىج البحث المغوي 1 مناىج البحث األدبي

 1 النقوش السامية القديمة 1 األدب المقارن
 1 نصوص عبرية 1 اإلسالميةمصادر دراسة الحضارة 

 1 نصوص سريانية أو حبشية 1 مخطوطة فارسية أو تركية أو أوردية
  في مرحمة الميسانسصص فييا خالشعبة التى تيختار الطالب. 

 انراسيخلسى 
 انساػاخ شؼثح ذاسيخ انؼصىس انىسطي –ب  انساػاخ وانشوياَي انيىَاَيشؼثح انراسيخ  –أ 

 1 مناىج البحث والمصادر 1 مناىج البحث والمصادر
 1 دراسة في وثائق العصور الوسطي الشرقية والغربية 1 المغة اليونانية
 4 ينية أو اليونانيةالمغة الالت 1 المغة الالتينية

 1 موضوع خاص 1 دراسة تاريخية وثائقية
 1 بحث تطبيقي 1 بحث تطبيقي

 
 انساػاخ شؼثح انراسيخ احلذيس – د انساػاخ اإلسالييشؼثح انراسيخ  – ض

 1 مناىج البحث والمصادر 1 مناىج البحث والمصادر
 1 قاعة بحث 1 قاعة بحث

 1 المغة الشرقية )تركية( 1 المغة الشرقية )تركية أو فارسية(
 1 موضوع خاص 1 موضوع خاص
 1 نصوص تاريخية بمغة أوربية حديثة 1 بحث تطبيقي

 إحدى الشعب األربع السابقة . الطالب يختار 
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 االجرًاع وانىشائك واملكرثاخ واملؼهىياخ لسًي
 

 انساػاخ (0)انىشائك واملكرثاخ واملؼهىياخ  انساػاخ االجرًاع
 --- اإلجثاسيحاملمشساخ  1 البحث االجتماعيمناىج وطرق 

 1 مناىج البحث فى عموم المكتبات والمعمومات 1 المدارس االجتماعية المعاصرة
 1 عمم المكتبات المقارن 1 المعرفيعمم االجتماع 

فى  اآللياالجتماعي واستخدام الحاسب  اإلحصاء
 1 مكتباتاستخدام الحاسب اآللي في عموم ال 1 البحوث االجتماعية

 1 المغة األوربية الحديثة 1 نصوص في عمم االجتماع بمغة أوربية حديثة
 --- االخرياسيحاملمشساخ   
 1 المؤسسات الدولية لممكتبات والمعمومات  
 1 تحقيق ونشر النصوص  
نصوص متخصصة فى عمم المعمومات بالمغة   

 األوربية الحديثة
1 

 أمااالختيارية وىذه المقررات لمن سيكممون دراستيم العميا في عموم المكتبات والمعمومات  المقرراتمن  واحد ومقرر اإلجباريةيمتحن الطالب فى المقررات  (2)
ن السنة من يرغبون في استكمال دراستيم العميا في عموم الوثائق فانو يجب الحصول عمى دبموم الوثائق والحصول عمى دبموم الوثائق يعفى الطالب م

 . دية لمماجستير شريطة أن يكون الطالب الحاصل عمى ىذا الدبموم قد حصل عمى تقدير جيد عمى األقل في الدرجة الجامعية األولي  التميي
 

 لسًي اجلغشافيا وػهى انُفس
 انساػاخ لسى ػهى انُفس انساػاخ لسى اجلغشافيا

 1 نظريات في عمم النفس 1 الجغرافيا الطبيعية
 1 ياس نفسي متقدمق 1 الجغرافيا البشرية

 1 متقدم إحصاء 1 مناىج البحث الجغرافي
 1 مناىج بحث 1 الجغرافيا الكمية

 1 اتجاىات معاصرة في التحميل النفسي 1 قاعة بحث
   1 حديثة أوربيةلغة 

 

 واآلشاس املصشيح انمذميح اإلسالييحلسًي اآلشاس 
 انساػاخ ميحاملصشيح انمذ اآلشاسلسى  انساػاخ اإلسالييحلسى اآلشاس 

 1 البحث في تاريخ مصر القديم منيج 1 ورسم معماري إسالميةعمارة 
 1 اآلثار المصرية القديمة )موضوع خاص( 1 )موضوع خاص( إسالميةفنون زخرفية 
 1 نصوص من المغة المصرية القديمة 1 مناىج بحث

 1 نصوص من الييراطيقية 1 )موضوع خاص( إسالميتصوير 
 1 تاريخ مصر القديم )موضوع خاص( 1 خاص( مسكوكات )موضوع

 
 

 القديمة المصرية المغة ونصوص قواعد
 1 الديمقراطية

 1 ( خاص موضوع)  القديمة مصر حضارة  
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 لسى انفهسفح
 انساػاخ انفهسفح احلذيصح واملؼاصشجشؼثح  –ب  انساػاخ انفهسفح انمذميح وانىسيطحشؼثح  –أ 

 1 سفيمناىج البحث الفم 1 الفمسفيمناىج البحث 
 1 مصادر الفمسفة الحديثة 1 مصادر الفمسفة اليونانية

 1 مصادر الفمسفة المعاصرة 1 اإلسالميةمصادر الفمسفة 
 1 المغة األوربية الحديثة 1 والمسيحي اإلسالميمصادر التصوف 

( أو المغة التينيالمغة األوربية القديمة )يوناني أو 
 أو تركي( فارسيالشرقية )

 1 في موضوع خاص بحث تدريبي 1

   1 المغة األوربية الحديثة
 . يختار الطالب احدي الشعبتين السابقتين 

 لسى اإلػالو
 انساػاخ انذساسياملمشس  انساػاخ انذساسياملمشس 

 4 إعالميةترجمة  4 إعالميتحرير 
نتاج إخراج  4 بمغة أجنبية إعالميةمادة  4 اإلعالميةالمواد  وا 

تطور تكنولوجيا االتصال والمعمومات واستخدام  4 مناىج بحث في اإلعالم
 اإلعالمالحاسب اآللي فى 

4 
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 ساِشانصًا : دسجري املاجسرري وانذكرى
 املاجسرري وانذكرىساِ  نذسجري خطىاخ انرسجيم -أ 

يقوم الطالب بعد نجاحو في امتحان السنة التمييدية لمماجستير باعداد رسالة في موضوع البحث  (1
يعد طالب الدكتوراه بحثًا مبتكرًا وفي الحالتين يقر الموضوع مجمس الدراسات العميا والبحوث بينما 

 بناء عمي اقتراح مجمس القسم وموافقة مجمس الكمية .
يحدد القسم السادة المشرفين من أعضاء ىيئة التدريس عمى الباحثين الراغبين في التسجيل  (2

 الماجستير والدكتوراه . لدرجتي
 خطة البحث . بإعدادالسادة المشرفين  إشرافاحث تحت يقوم الب (3
صالحية الموضوع لمبحث  إلقراريحدد القسم موعدًا لمناقشة خطة البحث فى سيمينار عممي  (4

 وتقديم النصائح العممية لمباحث .
السيمينار تعرض الخطة عمى مجمس القسم المعني لمموافقة عمى الموضوع والخطة  عملبعد  (5

 . واإلشراف
نسخة من  -الدراسات العميا مشفوعة )موافقة المجمس  إدارة إليموافقة المجمس العممي ترفع  (6

مالءمة الموضوع لمخطة البحثية  – اإلشرافالتخصص الدقيق لمموضوع ولجنة  –خطة البحث 
ة وذلك لمعرض عمى لجنة بعد سداد الرسوم الدراسي(  اإلنجميزيةالمغة  إلىترجمة العنوان  –لمقسم 

بالجامعة يفيد بعدم تسجيل الموضوع في أي  جديد خطاب موثق من المكتبة الرقمية – الدراسات
 من الجامعات المصرية .

 ترفع مذكرة لمموافقة عمى التسجيل لمعرض عمى مجمس الكمية لمموافقة . (7
يرسل بروتوكول التسجيل الدارة الدراسات العميا بالجامعة العتماد أ.د نائب رئيس الجامعة  (8

 التسجيل .
 األوراق المطموبة : (9

 صورة بطاقة الرقم القومي  تقديرات األربع سنوات  شيادة الميسانس  شيادة الميالد
       

موافقة جية العمل 
 )لمعاممين فقط(

بيانات الباحث  
 الشخصية

الموقف من التجنيد  
 )لمذكور فقط(

 صور شخصية 6 

       
 دكتوراه(لمر( وتعيين المدرسين المساعدين )لمماجستيصورة من القرار التنفيذي لتعيين المعيدين )

       
 شيادة السنة التمييدية لمتسجيل لدرجة الماجستير وشيادة الماجستير لمتسجيل لدرجة الدكتوراه
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عمي درجة الماجستير في يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتور فى اآلداب أن يكون حاصاًل   (11
اآلداب بتقدير جيد عمي األقل من إحدي الجامعات المصرية أو عمي درجة معادلة ليا بتقدير جيد 

 (40عمي األقل من معيد عممي معترف بو من المجمس األعمي لمجامعات . )مادة 
رسالة يعين مجمس الكمية بناء عمى اقتراح مجمس القسم المختص أستاذًا يشرف عمى تحضير ال  (11

أحد األساتذة المساعدين ويجوز أن يتعدد  إلىعمى الرسالة  باإلشرافولممجمس أن يعيد 
المشرفون من بين أعضاء ىيئة التدريس أو من غيرىم وفي ىذه الحالة يجوز لممدرسين 

 بحد أقصي مدرس واحد لكل تخصص متعمق بموضوع الدراسة . اإلشرافاالشتراك فى 
من بين أعضاء ىيئة التدريس بحيث ال يزيد عن ثالثة لرسالة يجوز أن يتعدد المشرفون   (12

المشترك يحسب المشرف األجنبي ضمن  اإلشرافوفي حالة لرسالة الدكتوراه  وأربعةالماجستير 
 األربعة.

عمى أكثر من عشر رسائل فى  اإلشرافال يجوز لعضو ىيئة التدريس أن يشرف أو يشترك فى   (13
ستثناء من ىذه القاعدة بناء عمى اقتراح من مجمس القسم آن واحد ويجوز عند الضرورة اال

 المختص ومجمس الكمية وموافقة مجمس الدراسات العميا والبحوث .
مع اعفاء  29رفع الحد األقصي لالشراف الى وقد قرر مجمس الدراسات العميا والبحوث بالجامعة 

 . مي الطالب الوافدينمع عدم تحديد حد أقصي لالشراف ع المدرسين المساعدين والمعيدين
ا بين أعضاء عمى رسائل الماجستير والدكتوراه ال يجوز أن تربط فيم اإلشرافعند تشكيل لجان   (14

نسب حتى الدرجة الرابعة ويمكن االكتفاء بتوقيع  أوحدىم والطالب قرابة أالمجنة أو فيما بين 
 لكمية .من المشرف عمى الطالب وموقعًا من كل من رئيس القسم وعميد ا إقرار

مجمس الكمية تقريرًا عن  إلىجية خارج الجامعة يقدم  إلىالمشرف عمى الرسالة  إعارةفى حالة   (15
الرسالة وفى ضوء ذلك يعين المجمس من يحل محمو أو  إعدادالطالب فى  إليوالذي وصل  المدى

 . اإلشراففى  إليومن ينضم 
مر عمى التسجيل أكثر من عام  إذاراه يبقى اسم المشرف المتوفى عمى رسائل الماجستير والدكتو   (16

أن المشرف المتوفى  اإلشرافأعضاء لجنة  باقيوأوصي كل من مجمس القسم والكمية عمى رأي 
 قد بذل مجيودًا مع الطالب عمى أن يرفع اسم المشرف المتوفى فى غير ذلك .

 . يوضح سبب التعديل صراحة اإلشرافعند تعديل لجان   (17
 . يوضح سبب التغيير صراحة عند تغيير موضوع البحث  (18
تسجيل الطالب خارج الجامعة مادام يوجد التخصص المطموب في كمية مماثمة  عدميفضل   (19

 بجامعة المنصورة .
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عدم تكرار تسجيل موضوع رسائل الدكتوراه بين األقسام المناظرة أو الكميات األخرى ومراكز   (21
 موضوع البحث كمما كان ذلك ممكنًا .تدقيق  وأن يتم التسجيل بعد األخرىالبحوث والجامعات 

 الذييجوز أن يضم إلي لجنة اإلشراف عضو من الخارج من ذوي الخبرة في فروع التخصص   (21
 تنتمي إلييا الرسالة بموضوعيا .

يجوز أن يشرف عمي الرسائل أعضاء ىيئة التدريس من خارج الكمية بشرط ان تتوافر فييم   (22
ى لجنة االشراف عضو من الخارج من ذوي الخبرة في فروع كما يجوز أن ُيضم الالشروط العامة 

التخصص التي تنتمي الييا الرسالة وفي الحالتين ال ينفرد أي منيم باالشراف وذلك في حالة خمو 
القسم العممي من األساتذة أو األساتذة المساعدين في ذات التخصص ويشترط معاونة مدرس 

 اخل الجامعة .بذات التخصص بذات القسم أو بقسم آخر بد
إذا تعدد المشرفون عمي الرسالة فان القرار يصدر بأغمبية آراء المشرفين فإذا تساوت رجح   (23

الجانب الذي منو أقدم األساتذة المشرفين وفي حالة اإلشراف المشترك يشترط موافقة المشرف 
 األجنبي عمى صالحية الرسالة .

بعد اجتياز امتحان  إالراه ال يقبل نقل التسجيل في حالة نقل التسجيل لدرجتي الماجستير والدكتو   (24
 المغة المقررة في الجامعة .

موافقة لمناقشة الدكتوراه عامين من تاريخ  األدنىلمناقشة الماجستير عام والحد  األدنىالحد   (25
 . عمى التسجيل أ.د نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث

والدكتوراه عن خمس سنوات ولمجمس الكمية أن يمنح  ال تزيد مدة القيد لدرجتي الماجستير  (26
الطالب عامين آخرين ألسباب قيرية يقرىا المجمس بناء عمى تقرير من المشرف وموافقة مجمس 

 ( 19) المادة :  القسم .
في موضوع يقوم الطالب بعد نجاحو في امتحان السنة التمييدية لمماجستير باعداد رسالة   (27

مجمس الدراسات العميا الدكتوراه بحثًا مبتكرًا وفي الحالتين يقر الموضوع البحث بينما يعد طالب 
 (  11:مادةالقسم وموافقة مجمس الكمية.)والبحوث بناء عمي اقتراح مجمس ال

انذارات عمي أن يكون بين كل  1يتم تحرير عدد عند الغاء القيد أو التسجيل بالدراسات العميا   (28
بالسادة ا لطالب الدراسات العميا المنقطعين عن الدراسة لالتصال أسبوعين يتم ارساليانذار وآخر 

المشرفين عمى أن يتم ارساليا قبل عرض الغاء القيد أو التسجيل عمى مجمس القسم المختص 
 .وترسل االنذارات لمطالب بعمم الوصول بوقت كاف 

ين متتاليين يتم الغاء الطالب الذين لم يسددوا الرسوم الدراسية ومقابل تحسين الخدمة لمدة عام  (29
 التسجيل ليم بعد أن يتم إنذارىم ثالث إنذارات .
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 األوساق 
 املطهىتح يٍ انطالب انىافذيٍ

 صورة جواز السفر وشيادة التخرج . (2
 طمب الموافقة المبدئية باسم أ.د عميد الكمية . (1
رج موثقة من شيادة التخ –الطالب )شيادة المعادلة  يقدمالحصول عمى الموافقة المبدئية  قبل (1

 صور شخصية ( –جواز سفر حديث  –شيادة الميالد  –السفارة التابع ليا 
 كتابة استمارة األمن والمعمومات الالزمة لمموافقة األمنية . (4
التي تمول الطالب سواء عمى عن العام الذي يدرس فيو والقسم العممي والجية خطاب السفارة  (9

اليا الى ادارة الدراسات العميا والبحوث لمحصول حساب السفارة أو عمى حسابو الخاص ثم ارس
 .عمي الموافقة األمنية بعد موافقة مجمس القسم والكمية 

يدخل الطالب عمي االنترنت لمتسجيل عمى موقع الوافدين قطاع الشئون الثقافية والبعثات  (6
قدم لمطالب بالمجمس األعمى لمجامعات اإلدارة العامة لقبول ومنح الطالب الوافدين إلثبات الت

 الوافد .
 خطىاخ ذشكيم جلُح املُالشح واحلكى -ب 
يقدم المشرف عمى رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو أغمبية المشرفين عمى أن يكون من بينيم  (1

عن  بعد االنتياء من إعدادىا تقريرًا إلي مجمس القسم المختص المشرف الرئيسي عمى الرسالة
تشكيل لجنة الحكم تمييدا لمعرض عمى  اقتراحباقشة شفويأ مدى صالحية الرسالة لمحكم والمن

موافقة المشرف  يشترطوفى حالة االشراف المشترك  الرسالو من نسخو تقديم معمجمس الكمية 
 االجنبى .

 .ميدست مع التشكيليفل معتمد من االوالتوي ICDLتقدم شيادة  (2
عمى صالحية العميا بالكمية ولجنة الدراسات موافقة مجمس القسم  بعدمجمس الكمية  يوافق (3

 الرسالة لممناقشة واقتراحو بتشكيل لجنة المناقشة والحكم .
تتشكل لجنة المناقشة والحكم عمى رسائل الماجستير والدكتوراه من ثالثة أعضاء أحدىما  (4

المشرف عمي الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعات 
لمجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في المجنة عمى ويكون رئيس ا

 أن يكون ليم صوتًا واحدًا .
المتفرغين أو ممن فى مستواىم العممي من  ةاألساتذيجوز أن يكون العضوين أو أحدىما من  (5

راه ومن في حالة الدكتو  وذلك بشرط أن يكون أحدىم عمى األقل من خارج الجامعة األخصائيين
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عن مرتين في العام.  دال يزي، وأن يكون اشتراك ىؤالء بما  خارج الكمية في حالة الماجستير
 ( .11)المادة 

 اإلشرافيقدم الباحث الرسالة مكعبة تكعيبًا لولبيًا وجو ووجو وبو الصفحات الخاصة بتوقيع لجنة  (6
 الدراسات العميا . إلدارةوالمحكمين 

 سالة مراجعة لغوية .تقديم ما يفيد مراجعة الر  (7
 411الماجستير( و ) في 150تقديم ما يفيد اجتياز شيادة التويفل ويشترط أال تقل الدرجة عن ) (8

  IELTSويعتبر ميدست يعمى أن تكون الشيادة معتمدة من أي فرع لييئة االدكتوراه ( 
اه عمى أن درجة لمدكتور  9درجات لمماجستير و 4كاديمي مكافئ لمتويفل بشرط الحصول عمى األ 

 .تكون الشيادة معتمدة من المركز الثقافي البريطاني 
بحث في مجمة عممية محكمة عمى أن يتضمن متقديم خطاب يفيد الموافقة عمى النشر العممي ل (9

 الخطاب أسماء السادة المشرفين .
 التأكد من سداد الرسوم الدراسية . (11
 العتماد قرار مجمس الكمية . عرض األمر عمى أ.د نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا (11
يجب أن تناقش الرسالة خالل الشيرين التاليين العتماد قرار تشكيل لجنة الحكم والمناقشة   (12

وفى حالة عدم مناقشة الرسالة خالل ىذه  لرسالة الماجستير وثالثة أشير لرسالة الدكتوراه عمييا
 ا مع توضح مبررات التأخير.الالزمة الستصدار قرار جديد بتشكيمي اإلجراءاتالمدة تتخذ 

يجب أن تناقش الرسالة خالل شيرين من تاريخ اعتماد قرار تشكيل لجنة المناقشة والحكم في   (13
رج االماجستير والدكتوراة تكون المدة ثالثة أشير وتزداد شيرًا في حالة الكميات التى تحكم  بالخ

الموافقة عمى تشكيل لجنة  إجراءات تجديدوفى حالة عدم المناقشة خالل ىذه المدة تتخذ 
المناقشة والحكم برفع األمر لعميد الكمية لتجديد قرار التشكيل ويعتمد نائب رئيس الجامعة لشئون 

 (5( فقرة )20)مادة  . الدراسات العميا
عمى رسائل الماجستير والدكتوراه ال يجوز أن تربط فيما بين أعضاء  الحكمعند تشكيل لجان  (14

حدىم والطالب قرابة أن نسب حتى الدرجة الرابعة ويمكن االكتفاء بتوقيع المجنة أو فيما بين ا
 من المشرف عمى الطالب وموقعًا من كل من رئيس القسم وعميد الكمية . إقرار

بعد ورود موافقة أ.د نائب رئيس الجامعة لمدراسات العميا والبحوث عمى التشكيل يقدم األستاذ   (15
.د عميد الكمية لتحديد موعد المناقشة لحجز المدرج ويقوم أ إلىالمشرف عمى الرسالة خطابًا 

موقعة من السادة المختصين موعد المناقشة من ثالث نسخ عن  عالنإلللوحة  بإعدادالطالب 
 .ومن أ.د وكيل الكمية لمدراسات العميا وأ.د عميد الكمية
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الحاصل عمى  تكون المناقشة في رسالتي الماجستير والدكتوراه عمنية وال يجوز لمطالب  (16
 الماجستير بتقدير مقبول التسجيل لمحصول عمى الدكتوراه .

لمجمس الجامعة بناء عمي اقتراح لجنة الحكم أن يقرر تبادل الرسالة مع الجامعات األجنبية إذا   (17
 ق ( 206. )مادة ي بنشر الرسالة عمي نفقة الجامعةكانت جديرة بذلك كما أن لمجنة أن ُتوص

عمي اقتراح لجنة الحكم أن ُيرخص لمطالب الذي لم تتقرر أىميتو لدرجة  لمجمس الكمية بناء  (18
الماجستير أو الدكتوراه في إعادة تقديم رسالتو بعد استكمال أوجو النقص أو تقديم رسالة أخري . 

 ق ( 202)مادة 
 خطىاخ يُح دسجري املاجسرري وانذكرىساِ -جـ 

أقرتو لجنة الحكم وبتوقيع من  الذيصويب المطموب الت إجراءبعد  إالمنح الدرجة  إجراءاتال تتخذ  (1
 المجنة أو المشرف في حالة تفويضو من لجنة الحكم .

بعد تقديم الطالب  إال عمي مجمس الكمية ال يتم عرض موضوع منح درجتي الماجستير والدكتوراه (2
 عة .المكتبة المركزية بالجام إلىمن الرسالة  CDتسميم نسخة ورقية ونسخة ضوئية  إليصال

 يجب التأكد من سداد الطالب لممصروفات الدراسية . (3
 : يميالدراسات العميا ما  إلدارةعمى الطالب أن يقدم  (4

أربع نسخ من الرسالة مجمدة بالمون البني لمدكتوراه واألخضر لمماجستير مع االلتزام  -
 بالئحة طباعة الرسائل العممية .

صفحات مكعبة  20في حدود  نجميزيةواإل أربع نسخ ممخص لمرسالة بالمغتين العربية  -
 تكعيبًا لولبيًا .

 . اإلنجميزيةأربع نسخ مستخمص وجو بالمغة العربية ووجو آخر بالمغة  -
واحد متضمنة صفحات توقيعات المشرفين  PDFلمرسالة عبارة عن ممف  CD 1عدد  -

 . WORDوالمحكمين وكذلك المستخمص ممف 
- CD .لممناقشة صوت وصورة 

المناقشة والحكم عمي رسالتي الماجستير والدكتوراه عمى مجمس القسم ولجنة  يعرض تقرير لجنة (5
الدراسات العميا بالكمية ومجمس الكمية لمموافقة عميو ثم يرفع الى مجمس الدراسات العميا بالجامعة ثم 

تخصص الطالب وموضوع رسالتو و قسم المجمس الجامعة لمنح الدرجة العممية ، ويوضح في الشيادة 
 .(49و المادة  18نالو . ) المادة  الذيدير والتق

 (18تمنح درجة الماجستير فى اآلداب بأحد التقديرات اآلتية : )مادة  (6
 مقبول جيد جيد جداً  ممتاز

 (49وتمنح درجة دكتور فى اآلداب بأحد التقديرات اآلتية : )مادة  (7
 دكتور في اآلداب مرتبة الشرف الثانية مرتبة الشرف األولي



- 28 - 

 

 انشسىو انذساسيح انسُىيح: ساتؼًا 
 

 الطالب المصريين المرحمة
 بالجنيو المصري

 الطالب الوافدين
 بالدوالر

 رسوم قيد رسوم سنوية
 --- --- 1120 الدبموم

 2900 4900 1120 السنة التمييدية لمماجستير
 2900 4900 1120 الماجستير
 2900 4900 4120 الدكتوراه

 جنيو رسم ممف. 190لمراحل السابقة مبمغ يدفع الطالب ألول مرة فى ا (1
 ومختبرات.جنيو رسم معمل  29يدفع طالب المراحل المختمفة بقسم عمم النفس مبمغ  (2
يدفع الطالب المصروفات عن كل عام من تاريخ موافقة مجمس الكمية عمي التسجيل حتى تاريخ  (3

ي داع نسخ الرسالة بالكمية موافقة مجمس الكمية عمي تقرير الصالحية وتشكيل لجنة المناقشة وا 
إال إذا طمب إجراء تعديل عمي الرسالة فيستمر الطالب في دفع الرسوم ، وُيعفي المدرسون 

 . جامعة المنصورةب المساعدون والمعيدون
يتم توجيو خطاب إلي ادارة الحسابات الخاصة بالنسبة لمطالب الوافد عمى حسابو الخاص  (4

أما الطالب الوافد عمي حساب سفارة بمده يمنح خطاب لسداد الرسوم الدراسية ، بالجامعة 
 حسابات الخاصة يفيد ذلك .مل
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 ولف انميذ واألػزاسخايسًا : 
 ولف انميذ  –أ 

ال يجوز أن تقل مدة وقف القيد عن عام دراسي كامل ، كما ال يجوز أن تزيد المدة عن سنتين  (1
 العميا والبحوث . متتاليتين أو متفرقتين ويجوز مدىا بقرار مجمس الدراسات

لب ، مرفقًا بو األوراق االط إليويستند  الذيسبب ميجب أن يكون وقف القيد مصحوبًا بشرح واف ل (2
 الرسمية التى تثبت جديتو وال يعتد بأية أوراق أو مستندات صادرة عن جيات غير رسمية .

 .جـ ( 19ة )مادة راسلوقف القيد لمدراسات العميا أربع سنوات طوال سنوات الد األقصىيكون الحد  (3
 األػزاس املشضيح  –ب 

 باإلدارةيكون النظر فى األعذار المرضية عن دخول االمتحان من اختصاص المجنة الطبية  (1
الطبية بالجامعة ويجوز لمجنة استشارة األخصائيين بمستشفيات جامعة المنصورة فى الحاالت 

الطبية عمى لجنة  اإلدارةفتعرض بمعرفة األمراض النفسية  إلىاستشارة وبالنسبة  إلىالتى تحتاج 
ثالثية مشكمة من أعضاء ىيئة التدريس بكمية الطب يختارىم عميد الكمية وتعرض عمى المجنة 
الطبية  الشيادات الطبية الصادرة عن المستشفيات الحكومية العامة أو المركزية أو مستشفيات 

مستشفي وأن يكون موقعًا عمييا من اسم ال الشيادةالمؤسسات الصحية العامة ويجب أن تحمل 
الطبيب المعالج مع بيان اسمو وتخصصو كما تعرض عمى المجنة الطبية الشيادات الطبية الواردة 

 بالشياداتوجد وال يعتد  إذامن الخارج بشرط أن تكون معتمدة من القنصمية المصرية وطبيبيا 
 الطبية الصادرة عن األطباء أو المستشفيات الخاصة.

االمتحان قبل بدء االمتحان أو أثنائو أ، خالل يومين عمى  أداءطمب االعتذار عن عدم يقدم  (2
أى طمب يقدم بعد ىذا التاريخ ويقدم الطمب باسم عميد  إلىاألكثر من تاريخ انتيائو وال يمتفت 

الكمية بالبريد المسجل المصحوب بعمم  إلىباليد فى أرشيف الكمية أو يرسل  إماالكمية ويودع 
 أى طمب يقدم بغير ىاتين الطريقتين . إلىصول وال يمتفت الو 

الطبية  لإلدارةالطالب بالتقدم  بإخطار إليياالدراسات العميا بالكمية فور وصول الطمب  إدارةتقوم  (3
 الطبية بذلك . اإلدارةكما تخطر فى اليوم ذاتو 

خطاريجب البت فى األعذار المرضية ووضع التقرير الطبي عنيا  (4 ات العميا بالكمية الدراس وا 
نتائج االمتحانات بوقت  إعالنولجان النظام والمراقبة واالمتحان بالكميات بأسرع وقت ممكن وقبل 

 كاف .
كان المرض أثناء االمتحان يتم توقيع الكشف الطبي عمى الطالب وكتابة التقرير الطبي فورًا  إذا (5

 ذلك من رئيس المجنة الطبية . بعد بمعرفة الطبيب المعين بمجنة االمتحان عمى أن يعتمد
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أقرب مستشفى  إلىالطبية فعميو أن يمجأ  اإلدارة إلىكان مرض الطالب ال يمكنو من الحضور  إذا (6
بالمستشفي وأن  اإلقامةوعميو  إقامتوأو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجية  عام حكومي

ا من الطبيب المعالج مع يخطر الكمية فورًا بذلك مع تقديم شيادة باسم المستشفي موقعًا عميي
 .الطبية لمنظر فى الحالة المرضية المجنة إلىبيان اسمو وتخصصو وتقوم الكمية بتحويل األوراق 

 ال يجوز تكرار االعتذار عن عدم دخول االمتحان فى الدور الواحد . (7
 بمقر الكمية . إالال يجوز تشكيل لجان امتحان خاصة بالمرضي  (8
 التظممات المقدمة من قرارات المجنة الطبية . يختص عميد الكمية بالنظر فى (9

المرضية عن عدم دخول االمتحان عن مرتين خالل سنوات  األعذارال يجوز أن يزيد عدد   (11
مرة ثالثة بقرار من مجمس الدراسات العميا والبحوث بالتفويض عن مجمس  إليياالدراسة تضاف 
 ( .وثمن الئحة الدراسات العميا والبحجـ  16الجامعة )مادة 

  األػزاس االجرًاػيح – ض
بعدم دخول االمتحان لعذر اجتماعي شرحًا ليذا العذر  اإلذنيجب عمى الطالب أن يرفق بطمب  (1

مصحوبًا بكافة األوراق الرسمية الدالة عمى حقيقة العذر المقدم وال يعتد بذلك ألى أوراق أو 
 مستندات صادرة من جيات غير رسمية .

( الخاصة  20،  2،  4،  1تماعية األحكام الواردة فى البنود ) وتسري عمى األعذار االج (2
 جـ ( . 12باألعذار المرضية  )مادة 
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 وذمذيى إػذادَظاو سادسًا : 
 سسائم انذكرىساِ واملاجسرري

 وانرمذيى اإلػذادششوط  -أ 
دة بيذه وتقديم الرسالة الوار  إعداديكون طالب الدراسات العميا ىو المسئول عن التقيد بقواعد  (1

 جـ ( . 16الالئحة طبقًا لتوجييات المشرف الرئيسي )مادة 
يمتزم طالب الدراسات العميا عند تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عمى الرسالة بتقديم عدد من نسخ  (2

 -: التاليالرسائل عمى النحو 
 معتمدة من رئيس القسم ووكيل  الكمية لولبياً  مكعبةنسخة لمدراسات العميا بالجامعة  -

 لمدراسات العميا والبحوث وعميد الكمية مرفقًا بمذكرة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة.
عدد من النسخ بعدد السادة أعضاء لجنة الحكم والمناقشة ، وبعد انتياء المناقشة  -

ومنح الدرجة العممية يقدم الطالب النسخ مجمدة طبقًا لقرار مجمس الجامعة عمى النحو 
 : التالي
  بمكتبة الرسائل العممية بالكمية . علإليدانسختين 
 مجمدة نسخة لممكتبة المركزية بالجامعة . 
  مجمدة اإلسكندريةنسخة لمكتبة . 
 CD  المركزية.لممكتبة 
 بالمغة حث أن يرفق بكل من ىذه النسخ ممخصًا بالمغة العربية وآخر اوعمى الب

 جـ ( . 12)مادة  االنجميزية
لمعرض وذلك  بالمغة االنجميزيةوآخر لمرسالة بالمغة العربية  عمى الباحث أن يقدم لمكمية ممخصاً  (3

 جـ ( 18منح الدرجة العممية . )مادة  اعتمادعمى مجمس الجامعة عند 
 طثاػح انشسانح  -ب 
يجب أن تكتب الرسالة بالحاسب اآللي عمى طابعة ليزر بحروف كبيرة عمى الوجيين بالخط  (1

 1.9ويترك ىامش  Times( خط 24فتكتب )ببنط  ميزيةاإلنج( أما بالنسبة لمغة 24النسخ )بنط 
في وسط الصفحة من أسفل وال  تالصفحاسم من أعمي ومن أسفل وترقم 9سم من كل جانب ، 

يجوز أن يتم تعديل أى بيان من البيانات الواردة بيا سواء بالكشط أو بالكتابة باليد ويعتبر 
 15ية أو لغوية في الرسالة المقدمة )مادة الباحث مسئواًل مسئولية كاممة عن أية أخطاء مطبع

 جـ ( .
( مقاس A4جم مقاس الكوارتر ) 80يجب أن تطبع الرسالة عمى ورق أبيض ناصع  (2

 جـ ( . 40سم( )مادة 11/18)



- 32 - 

 

 شكم انشسانح  -جـ 
يجب أن يكون تجميد الرسالة بكعب جمد بني غامق وجسم الغالف مشمع بنى غامق لرسائل  (1

أخضر غامق وجسم الغالف مشمع أخضر غامق لرسائل الماجستير ، الدكتوراه وبكعب جمد 
من البنداكود تكتب عميو بيانات صفحة العنوان  مصقولغالف ورق  إعدادويجوز لكل كمية 

 جـ ( . 42ويغمف فوق التجميد ويحدد لكل كمية لون ورق مستقل كمما أمكن ذلك )مادة 
 يانات اآلتية :يكتب بالمون الذىبي عمى كعب الرسالة الجمد الب (2

 جامعة المنصورة . -
 كمية اآلداب -
 قسم ........... -
 رسالة ) ماجستير / دكتوراه ( -
 اسم الباحث -
 جـ( 41السنة الميالدية )مادة  -

 :التاليأسفل بالترتيب  إلىيكتب عمى صفحة عنوان الرسالة البيانات التالية من أعمى  (3
 شعار الجامعة -
 كمية اآلداب -
 عنوان الرسالة -
 ن الطالب ...........بحث مقدم م -
مرتبة  اإلشراف) المشرف الرئيسي ثم بقية أعضاء لجنة  اإلشراف) لجنة  إشرافتحت  -

 طبقًا لألقدمية ( (
 لمحصول عمى درجة ............ -
 العام الجامعي -
 جـ ( 41وذلك بالمغة العربية أو أخري بمغة أجنبية )مادة  -

( ، وتخصص صفحة ألعضاء لجة 2قم )تخصص صفحة لممشرفين ومساعدييم وفقًا لمنموذج ر  (4
 جـ( 44( )مادة 1الحكم والمناقشة وفقًا لمنموذج رقم )

تعد قائمة لممحتويات ويبين فييا فصول الرسالة وموضوعاتيا وأرقام الصفحات المقابمة ليا ، كما  (5
مة ويبين في األولى رقم الشكل والصفحة المقاب الضرورةتعد قائمة لألشكال وقائمة لمجداول عند 

 جـ (. 49لو وفى الثانية رقم الجدول والصفحة المقابمة لو )مادة 
 جـ(. 46( )مادة 2صفحة النموذج ) تميتعد صفحة لمتمييد والشكر  (6
 جـ(. 42ترتب المصادر والمراجع العممية فى قائمة ترتيبًا أبجديًا في نياية البحث )مادة  (7
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 يا والتي تقدم لممناقشة والحكم .يسري ىذا النظام عمي كافة رسائل طالب الدراسات العم (8
بحسب عنوان الكتاب أو اسم المؤلف  في قائمة ترتيبًا أبجديًا ترتب المصادر والمراجع العممية  (9

يبًا أبجديًا أو ترقم ترقيمًا مسمساًل من بدايتيا حتى توفي حالة البحوث المرجعية فيمكن أن ترتب تر 
 حث .نيايتيا ويكتب في البحوث المرجعية عنوان الب

الباحث والتوصيات التى  إلييايجب أن تتضمن الرسالة ممخصًا يتضمن أىم النتائج التى توصل   (11
المغات األجنبية طبقًا لموائح الداخمية لمكمية  بإحدىيقترحيا عمى أن يكون ذلك بالمغة العربية أو 

 جـ (. 48)مادة 
 

 (0منىرض سلى )
 جامعة المنصورة
 كمية اآلداب

 .قسم : ..........
 شعار كمية اآلداب 

 اإلششافصفحح جلُح 
 رسالة بعنوان : ..................................
 اسم الطالب : ...................................

 : اإلشرافلجنة 
 التوقيع الوظيفة االسم م
2    
1    

 
 رئيس القسم

 أ.د ...............
 وكيل الكمية لمدراسات العميا

 ..............أ.د ..
 عميد الكمية

 أ.د ...............
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 (8منىرض سلى )
 جامعة المنصورة
 كمية اآلداب

 قسم : ...........
 شعار كمية اآلداب 

 صفحح جلُح املُالشح واحلكى
 رسالة بعنوان : ..................................
 اسم الطالب : ...................................

 : اإلشرافنة لج
 التوقيع الوظيفة االسم م
2    
1    

 
 لجنة المناقشة والحكم :

 التوقيع الوظيفة االسم م
2    
1    
1    
4    

 تاريخ المناقشة : ..................
 تقدير الرسالة : ....................

 
 

 رئيس القسم
 أ.د ...............

 وكيل الكمية لمدراسات العميا
 أ.د ................

 عميد الكمية
 أ.د ...............
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 ساتؼًا : انرخصصاخ انؼهًيح 
 انىت متُحها كهيح اآلداب

 يمنح مجمس الجامعة درجتي الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية :
 قسم المغة العربية – 2

 األدب األندلسي األدب العربي الحديث األدب العربي القديم
 النقد العربي القديم نظرية األدب لنقد األدبي الحديثا

 البالغة العربية النحو والصرف عمم المغة
   األدب المقارن

 
 االنجميزيةقسم المغة  – 1

 فشع انهغىياخ –ب  فشع األدب –أ 
 عمم المغة االجتماعي المغويات النظرية الرواية الشعر
 يعمم المعان النحو النقد األدبي الدراما

 عمم المغة النفسي المغويات التطبيقية  األدب المقارن
 األسموبيات األدب األمريكي )شعر ، دراما ، رواية(

 
 قسم المغة الفرنسية – 1

 المغويات الحضارة
 األدب الفرنسي ويشمل ) الرواية ، المسرح ، الشعر (

 
 قسم المغة التاريخ – 4

 التاريخ االسالمي روماني (التاريخ القديم ) التاريخ اليوناني وال
 التاريخ الحديث والمعاصر تاريخ العصور الوسطي

 
 قسم االجتماع – 9

 عمم االجتماع
 
 قسم الجغرافيا – 6

 الخرائط الجغرافيا البشرية الجغرافيا الطبيعية
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 قسم عمم النفس  – 2
 عمم النفس

 
 قسم الفمسفة – 8

 يطةالفمسفة الغربية الوس الفمسفة اليونانية
 الفمسفة االسالمية والتصوف الغربية الحديثة والمعاصرةالفمسفة 

 المنطق ومناىج البحث العممي فمسفة العمم
 فمسفة القيم

 
 قسم المغات الشرقية – 5

 شؼثح انهغاخ انساييح –ب  شؼثح نغاخ األيى االسالييح وآداتها –أ 
 المغة العبرية القديمة المغة الفارسية

 أدب عبري قديم سكي ) شعر ، نثر (أدب فارسي كال
 أدب عبري وسيط بالغة فارسية

 أدب فارسي حديث 
 ) شعر ، نثر ، قصة ، رواية ، مسرح (

 أدب عبري حديث 
 ()شعر ، نثر ، قصة ، مسرح ، رواية

 لغة عبرية حديثة المغة التركية
 لغة سريانية وآدابيا أدب تركي عثماني
 دابيالغة حبشية وآ أدب تركي حديث
  المغة األوردية

  أدب أوردي )كالسكي ، حديث (
 

 قسم االعالم – 20
 شؼثح –أ 

 انصحافح
 اإلراػحشؼثح  –ب 

 )ساديى وذهيفضيىٌ(
 شؼثح -جـ 

 انؼاللاخ انؼايح
 تاريخ العالقات العامة ادارة المؤسسات االذاعية المؤسسات الصحفية إدارة

 ادارة العالقات العامة االذاعي تكنولوجيا الفن تكنولوجيا الفن الصحفي

 تاريخ الصحافة
اعداد وتقديم البرامج 

 الحمالت االقناعية واخراجيا

 انتاج المواد االعالمية انتاج المواد االذاعية التحرير الصحفي
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 قسم الدراسات اليونانية والالتينية – 22
 أدب التيني أدب يوناني
 األدب المقارن بردي ونقوش

 اليونانية أو الالتينية )عمم المغة(فقو المغة 
 

 قسم اآلثار االسالمية – 21
 عمارة اسالمية تصوير اسالمي فنون اسالمية

 
 قسم اآلثار المصرية القديمة – 21

 المغة المصرية القديمة تاريخ وحضارة مصر والشرق األدني القديم
 اآلثار المصرية القديمة

 
 قسم الوثائق والمكتبات – 24

 المكتبات قالوثائ
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 ؼهيًاخ جذيذج نطثاػح انشسانحذشايًُا : 
 

  يجب أن تكتب الرسالة بالحاسب اآللي عمى طابعة ليزر بحروف كبيرة عمى الوجيين بالخط
 1.9ويترك ىامش  Times( خط 21( أما بالنسبة لمغة االنجميزية فتكتب )ببنط 24النسخ )بنط 

سم وترقم الصفحات في وسط الصفحة من  1.9ترك سم من جميع الجوانب عدا جانب الكعب في
أسفل وال يجوز أن يتم تعديل أي بيان من البيانات الواردة بيا سواء بالكشط أو الكتابة باليد 

 ويعتبر الباحث مسئواًل مسئولية كاممة عن أية أخطاء مطبعية أو لغوية في الرسالة المقدمة.
  جم بحجم الكوارتر  80يجب أن تطبع الرسالة عمى ورق أبيض ناصعA4. 
 : يكتب بالمون الذىبي عمى كعب وغالف الرسالة الجمد عمى الوجيين البيانات اآلتية 

 جامعة المنصورة
 كمية : ................
 قسم : ..............
 دكتوراه ( –رسالة ) ماجستير 

 اسم الباحث : ...............
 السنة الميالدية : .............

 (2لممشرفين ومساعدييم وفقًا لنموذج رقم ) تخصص صفحة 
 ( 1تخصص صفحة ألعضاء لجنة الحكم والمناقشة وفقا لنموذج رقم) 
 : تخصص صفحة بيا 
 ( Declaration by authorاقرار بحداثة الموضوع وعدم تناولو أو نشره سابقًا )  -
 يا.أسماء المجالت والمؤتمرات التى تم نشر األبحاث المستمدة من الرسالة في -
 يمزم أن يحمل البحث أسماء أعضاء لجنة االشراف االضافية السم الطالب. -
  الطالب المصريين )المعيدون والمدرسون المساعدون( والطالب الوافدين مستثنون من العدد

االجمالي لالشراف عمي الرسائل العممية وأنو ال حد أقصي لالشراف عمى الطالب الوافدين مع 
 مراعاة التخصص الدقيق.

  عمي جميع أعضاء ىيئة التدريس )بصفتيم مشرفين عمى الرسائل العممية( ومعاوني أعضاء
من قانون تنظيم الجامعات ابتداًءا  296،  299ىيئة التدريس ببدء تفعيل تطبيق نص المادتين 

 . 1029من شير يونيو 
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 كم والمناقشة أن يتم نشر بحث أو الحصول عمى قبول بالنشر قبل الموافقة عمى تشكيل لجنة الح
لرسائل الماجستير والدكتوراه وذلك في مجمة عممية وتخصصة محكمة أو تقديم ما يفيد بحصولو 

 عمى براءة اختراع.
  تكون مدة صالحية شيادة التويفل المحمي والدولي سنتين قبل التقدم لمتسجيل لدرجة الماجستير

 أو الدكتوراه .
 

 ششوط احلصىل ػهى شهادج انرىيفم
 ن مركز معتمد من جامعة حكومية وليس من مراكز خارجية وأن تكون معتمدة من أن يكون م

ويطبق عمى الطالب المسجمين االيمديست وال يعتد بأي شيادة غير معتمدة من االيمديست 
 . 2/5/1022اعتباًرا من 

 وكذلك شيادة  أن تكون الشيادة ضرورة عند تشكيل لجنة المناقشة والحكمICDL . 
  خالقيات البحث العممي عند التسجيلورة أاحضار دضرورة. 

 
 حتد إششافمت إػذاد انذنيم 
 

 يها ػثذانهطيف انسجيُي/ أ.د 
 وكيل الكمية لمدراسات العميا والبحوث

 
 إػذاد انذنيمفشيك 

 
 األستاذ بقسم التاريخ بالكمية  الرفاعيالسيد رياض  / د – 2
 يا بالكميةمدير إدارة الدراسات العم   أ / أميرة رزق عوف – 1
 ميندس الكمبيوتر والشبكات بالكمية   م / حازم عمي الشافعي – 1
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 احملرىياخ
 

 سلى انصفحح املــــىضـــــىع

 1 ذمـــــــــــــــذيــــــــــــــــــى

 9 :   انذتهىياخأوالً 

 29 : انسُح انرًهيذيح نهًاجسرريشاَيًا 

 : دسجري املاجسرري وانذكرىساِشانصًا 
 خطىاخ انرسجيم –أ  
 خطىاخ ذشكيم جلُح املُالشح واحلكى –ب  
 خطىاخ يُح دسجري املاجسرري وانذكرىساِ -جـ  

11 
11 
19 
12 

 18 : انشسىو انذساسيحساتؼًا 
 : ولف انميذ واألػزاسخايسًا 

 ولف انميذ –أ  
 األػزاس املشضيح –ب  
 األػزاس االجرًاػيح -جـ  

15 
15 
15 
10 

 12 ػذاد سسائم املاجسرري وانذكرىساِ: َظاو اسادسًا 

 19 متُحها انكهيح انريح ًي: انرخصصاخ انؼهساتؼًا 

 18 : ذؼهيًاخ جذيذج نطثاػح انشسانحشايًُا 

 


