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٢٠١٦ا فى الئحة والتي تم اعتماد تعدیلھ ٢٠٠٩جدول موضح لنصوص المواد فى الئحة 

مرحلة الماجستیر)١

الساعھ المعتمدة تعادل ساعة نظرى أو ساعتین عملي*

٢٠١٦لمعتمدالتعدیل ا٢٠٠٩الئحة 
٢مادة 
ساعة ٣١یقوم الطالب بدراسة مقررات بواقع  :١بند 

 يمعتمدة على األقل من مقررات الدراسات العلیا الت
 ١٩(المقررات االجباریة  ةشامل,تخدم موضوع البحث 

ساعة  ١٢(و المقررات االختیاریة )ساعة معتمدة
من داخل أو خارج فرع التخصص أو القسم )معتمدة

مقررأن من خارج الكلیة أو الجامعة احدھما  منھا
.ةیرتبط بالمبادئ األخالقیة و القأنونیھ للمارسة المھنی

٢مادة 
ساعة ٢٧بواقع یقوم الطالب بدراسة مقررات:١بند

معتمدة على األقل من مقررات الدراسات العلیا التي تخدم 
ساعة  ١٨(شاملة المقررات االجباریة ,موضوع البحث 

منھم )ساعات معتمدة ٩(و المقررات االختیاریة )معتمدة
مقرر داخل القسم و یجوز أن یكون المقرران اآلخران من 

.معة داخل أو خارج القسم أو الكلیة أو الجا

ساعات معتمدة٨یحسب إعداد الرسالة بواقع :٣بند 
 ٣١(الساعات المعتمدة للمقررات الدراسیھ  إلىباإلضافة 

و بذلك یكون اجمإلى الساعات المعتمدة  )ساعة معتمدة
.ساعة معتمدة  ٣٩لدرجة الماجستیر 

ساعھ معتمدة١٢یحسب إعداد الرسالة بواقع :٣بند 
 ٢٧(عات المعتمدة للمقررات الدراسیھ باإلضافة إلى السا

و بذلك یكون اجمإلى الساعات المعتمدة )ساعة معتمدة
.ساعة معتمدة ٣٩لدرجة الماجستیر 

متطلبات عامة:١٢مادة 
)ساعة٢(الكتابة العلمیة )ع.م.أ(٦٠١
تصمیم و تحلیل نتائج التجارب الزراعیة)ع.م.أ(٦٠٢

)ساعة٣(
)ساعة٣(حث و مناقشة ب)ع.م.أ(٦٠٣

متطلبات عامة:١٢مادة 

لغاءإ
تصمیم و تحلیل نتائج التجارب الزراعیة )ع.م.أ(٦٠٢
)ساعة٣(
)ساعة٣(بحث و مناقشة )ع.م.أ(٦٠٣
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الماجیستیرلمرحلةالالئحةتعدیالت

.البرنامجومصفوفةمواصفاتى

:التالىالنحوعلى)الماجستیرفىمعتمدةساعات4بمعدل

ستیر

.العلمیةالكتابةاسسیاتسم

)حدات

ھیئةأعضاءراتمھاتنمیةبمركزدورةأضافة)معتمدة

بدالمعتمدةساعة12لتصبحالرسالةساعاتإلىوأضیفتدة

الماجیستیر

)ساعة ٣٩(ى 

الرسالة

)ساعة  ١٢(

أختیاري

)ساعات  ٩(

یجوز أن تكون خارج القسم أو الكلیة أو الجامعة

)ساعات ٦(

م

)ت 
میة لضمان جودمؤسسة معتمدة من الھیئة القو
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:بق

علحفاظاھىكمااالجباریةالمقرراتبعدد

العامةالمتطلباتمن(المعتمدةالساعاتد

الماج

)معتمدةساعة2(العلمیةة

بأالتدریسھیئةأعضاءمھاراتتنمیةز

و3(إلىالتجاربتصمیم)602(

ساعات3(بمعدلاالختیاریةالمقررات

.المھنیةللمارسةوالقانونیةاالخالقیة

معتمساعات4عددتوفیرتم)ج،بأ،

بحد أدن

رراتمق

)ساعة  ٢

(

ة

داخل القس)

ساعا ٣(
)٧

أجباري
–



سمماحظ

االحتفاظ

عدتقلیل

الكتابرر

بمركورة

مقررعات

ساعاتد

المبادىء

(سبق

ساعة  ١٢(

+

متطلبات عام

ساعات 
  )٦ 




یال

١-

٢-

مقالغاءتم–أ

بداستبدالھیتم

سازیادة–ب

عدخفض–ج

باسمالتدریس

ماعلىبناءـد

ساعات8من
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كتوراةامرحلة الد)٢

تین عملىالساعة المعتمدة تعادل ساعة نظرى أو ساع
أحكام مشتركة)٣

عتمدالتعدیل الم٢٠٠٩الئحة 
)متطلبات عامة(:١٢مادة 
)ساعة٣(بحث و مناقشة )ع.م.أ(٦٠٣
)ساعة٢(مرجعى بحث )ع.م.أ( ٦٠٤

)متطلبات عامة(:١٢مادة 
)ساعة٣(بحث و مناقشة )ع.م.أ(٦٠٣

إلغاء
 یحدد مجال إعداد مقرر البحث المرجعى فى أحد :٢بند 

المجاالت العلمیة الحدیثة التي ترتبط بالتخصص على أن یتم 
تقییم الطالب من خالل لجنة ثالثیة یقرھا مجلس القسم المختص 

.من األساتذه المتخصصین و یوافق علیھا مجلس الكلیة

إلغاء:٢بند 

٢٠١٦عتمدالتعدیل الم٢٠٠٩الئحة 
:٥مادة 
معتمدة  ساعة ٤١بواقع دراسة مقررات یقوم الطالب ب:١بند 

على األقل من مقررات الدراسات العلیا التي تخدم موضوع 
و )ساعة معتمدة ٢٠(شاملة المقررات االجباریة ,البحث 

من داخل أو خارج )ساعة معتمدة ٢١(المقررات االختیاریة 
ن على األقل  من خارج امنھا مقررفرع التخصص أو القسم 

ن من خارج الكلیة أو الجامعة احدھما ان آخراالقسم و مقرر
.یرتبط بمنھجیات و اخالقیات البحث العلمى

:٥مادة 
ساعة ٣٦بواقع یقوم الطالب بدراسة مقررات :١بند 

معتمدة على األقل من مقررات الدراسات العلیا التي 
 ١٨(شاملة المقررات االجباریة ,تخدم موضوع البحث 

ساعة  ١٨(و المقررات االختیاریة  )ساعة معتمدة
من مقررات من داخل القسم و مقرران  ٤منھا )معتمدة

.الكلیة أو الجامعة أوخارج القسم 

و بذلك یكون ,ساعة معتمدة ١٢تحسب الرسالة بواقع  :٢بند 
ساعة  ٥٣اجمإلى الساعات المعتمدة لدرجة دكتوراه الفلسفة 

.معتمدة 

و ,ساعة معتمدة ١٨بواقع  تحسب الرسالة:٢بند 
بذلك یكون اجمإلى الساعات المعتمدة لدرجة دكتوراه 

.ساعة معتمدة ٥٤الفلسفة 
: ٦مادة 
یقوم الطالب بأداء امتحان تأھیلى تحریري على أن :٣بند 

تشكل لھ لجنھ بناءا على اقتراح مجلس القسم المختص و موافقة 
ن فى اعضو المشرف و(مجلس الكلیة من ثالثة اعضاء 
لوضع االسئلة و تصحیح )التخصص احدھما من خارج الكلیة

ورقة اإلجابة

: ٦مادة 
:٣بند 

إلغاء

فى حالة اجتیاز الطالب االمتحان التأھیلي التحریري : ٤بند 
سبعة(تقوم لجنة االمتحان التأھیلي بتقدیر جید جدا على األقل

بالقسم  ةعلنی ةحان الطالب شفھیا فى جلسبامت ةمجتمع)عضاءأ
ھلیة الطالب أبرأیھا فى  ایحضرھا المتخصصون و تقدم تقریر

لمتابعة بحثھ للحصول على درجة دكتور الفلسفة فى العلوم 
و إذا لم یحصل الطالب على موافقة اللجنة باإلجماع ,ةالزراعی

.شھرأیعاد امتحانھ مرة اخرى بعد مدة ال تقل عن ثالثة 

)عضاءأسبعة(تقوم لجنة االمتحان التأھیلي :٤بند 
علنیة بالقسم  ةمتحان الطالب شفھیا فى جلسإب مجتمعة

ھلیة أبرأیھا فى  ایحضرھا المتخصصون و تقدم تقریر
 اهالطالب لمتابعة بحثھ للحصول على درجة دكتور

و إذا لم یحصل الطالب على ,ةالفلسفة فى العلوم الزراعی
اإلجماع یعاد امتحانھ مرة اخرى بعد مدة موافقة اللجنة ب

.شھرأال تقل عن ثالثة 
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الدكتوراةلمرحلةالالئحةتعدیالت

.البرنامجومصفوفةمواصفات

:التالىالنحوعلى)الدكتوراةفىمعتمدةساعات5معدل

راه

.التنافسیھالبحوثمشروعاتسم

أعضاءمھاراتتنمیةبمركزتدریبیةدورةأضافة)معتمدةت

معتمدةساعة18إلىالرسالةساعاتعددد

الدكتوراة

)ساعة ٥٤(ى 

الرسالة

)ساعة  ١٨(

أختیاري

)ساعة  ١٨(

یجوز أن تكون خارج القسم أو الكلیة أو الجامعة

)ساعات ٦(  (
میة لضمان جودة مؤسسة معتمدة من الھیئة القو



 l Code : 12613
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:بق

علىحفاظاھىكمااالجباریةالمقرراتبعدد

بعامةالالمتطلباتمن(المعتمدةالساعاتد

الدكتو

)وحدة2(المرجعى

بأالتدریسھیئةأعضاءمھاراتتنمیةز

ساعا3(بمعدلاالختیاریةالمقررات

.العلمىالبحثالبحثقیات

لتزیمعتمدةساعات5عددتوفیرتم)،ب

بحد أدن

مقررات

)ساعة  ٣

(

ة

داخل القسم)

ساعة ١٢(
)٦

أجباري
–



سمماحظ

االحتفاظ

عدتقلیل

البحثرر

بمركورة

ساعات

اخالباسم

أ(اسبق

ساعة  ١٥(

+

متطلبات عام

ساعات 
 )٣ 




یال

٣-

٤-

مقالغاءتم–أ

بداستبدالھیتم

عددخفض–ب

التدریسھیئة

معلىبناءـج
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