
 ١

  درجة الماجستیر في العلوم الزراعیة. أوًال 

  متطلبات التسجیل                        .  ١مادة 
  :یشترط لتسجیل الطالب لدراسة درجة الماجستیر في العلوم الزراعیة ما یلي

ات           .١ دى الجامع ن إح ة م وم الزراعی أن یكون الطالب حاصًال على درجة بكالوریوس في العل

نون تنظیم الجامعات ، أو على درجة معادلة لھا في مجال التخصص  المصریة الخاضعة لقا 

دیر عام         د  "أو ذات الصلة من معھد علمي آخر معترف بھ ، بتق دیر    "  جی ل وتق ى األق " عل

  .على األقل في متوسط مقررات التخصص التي یحددھا مجلس القسم المختص" جید جدًا 

ى الرخصة الدول             .٢ وتر    یقدم الطالب ما یثبت حصولھ عل ادة الكمبی ة لقی  أو الرخصة  ICDLی

  .من أحد المراكز المعتمدة ECDLاألوربیة 

  .أن یتفـرغ الطــالب أثنــاء دراستــھ یومــین علـى األقل فى األسـبوع .٣

 :   أن یتقدم الطالب باستمارة التحاق لقیده لدرجة الماجستیر مرفقًا بھا األتي .٤

  .شھادة المیالد.                         ب.      بالتقدیراتشھادة البكالوریوس. أ

  . صور شخصیة٦. د                .       الموقف من التجنید بالنسبة للطالب. ج

 .إقرار تفرغ . و                                           موافقة جھة العمل  .ھـ            

ـیة     إلى ذي  عمید الكل ا  ال ى  یحولھ سم الم  إل س الق داء    مجل رأي ختص إلب ة    ال س الكلی وم مجل ، و یق

ة مجـلس                  فيبالبت   اریخ موافق ر ت سم المختص ، ویعتب س الق راح مجل ى اقت اًء عل د بن ب القی  طل

  .الكلیة ھو تاریخ قید الطالب

ول الطالب     .٥ راءات قب ا إلج ر المصریین وفق الب غی د الط دینیراعى قی ددھا الواف ى یح  الت

  .المجلس األعلى للجامعات

ز البحوث       یفضل أ  .٦ ات أو مراك ن یكون الطالب من العاملین في مجال البحث العلمي بالجامع

  . الھیئات ذات الصلةأوأو أقسام البحوث والتطویر في الشركات 

ول          .٧ ة لقب ألوراق المطلوب تكماًال  ل سم اس س الق ة لمجل ة البحثی رح الخط شرف مقت دم الم یق

  .تسجیل الطالب

  

  

  



 ٢

                                المقررات الدراسیة  . ٢مادة 
ع        .١ ررات الدراسات          ٣١یقوم الطالب بدراسة مقررات بواق ن مق ل م ى األق دة عل  ساعة معتم

ة            ررات اإلجباری ـاملة المق ـث ، شــ دم موضوع البحــ ـمدة  ١٩(العلیا التى تخ ـاعة معتــ ) سـ

ـتیاریة  ـقررات االخــ ـدة١٢(والمــ ـاعة معتمـ رع ) س ارج ف ل أو خ ن داخ صص  أو م التخ

ة  ة أوالجامع ارج الكلی ن خ ى م ررین ف ا مق سم منھ ة و الق ادئ االخالقی رتبط بالمب دھما ی  اح

  .أو ساعتین عملى الساعة المعتمده تعادل ساعة نظرى. القانونیة للممارسة المھنیة

وم        .٢ ي العل الوریوس ف ة البك ي درج صھ ف ال تخص ر مج ي غی سجیل ف ب للت دم  الطال إذا تق

ف ب ة یكل ة الزراعی ة    ١٨دراس الوریوس اإلجباری ة البك ررات مرحل ن مق دة م اعة معتم  س

المحددة من قبل القسم ، والتي لم یسبق لھ دراستھا كمقررات مؤھلة لدراسة الماجستیرعلى     

 .أن ینجح فیھا بتقدیر عام جید جدًا على األقل حتى یمكن تسجیلھ لدرجة الماجستیر

ع      .٣ د  ٨یحسب اعداد الرسالة بواق ررات       ساعات معتم دة للمق ساعات المعتم ى ال ة باالضافة ال

 ٣٩وبذلك یكون اجمالى الساعات المعتمدة لدرجة الماجستیر   )  ساعة معتمدة  ٣١(الدراسیة  

  .ساعة معتمدة

یكلف الطالب الحاصـل على درجـة بكالوریوس في العلوم الزراعیة ، نظـام التعلیم المفتوح          .٤

س ا     ـھ    بأداء برنامج عملى تأھیلى ،یحدده مجل سم المختص مدت ة أسبوعیا      ١٢لق  ساعة زمنی

ده           )  ساعات معتمدة    ٦( سنى  قی ى یت ازه بنجاح حت ى أن یجت ـدة فصـل دراسـى كامل عل لم

ررات        ن مق ھ م ة لدرجة الماجستیر، باإلضافة الى ما قـد یكلف ب ـقرة   مؤھل ًا للف ن  ) ٢( طبق م

  . المادةھـذه 

 متطلبات منح الدرجة . ٣مادة 

  :ترط لنیل درجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة ما یلىیش          
دة    .١ الل م ة خ ب الدراس ابع الطال ي ان یت سجیل عل اریخ الت ن ت ل م ي األق امین عل ضاء ع انق

  .دراستھ

ة        .٢ ة اإلنجلیزی ار  اللغ ازه  اختب د اجتی  Institutional   Toefl   أن یقدم الطالب شھادة تفی

  .  لھ بتقدیم الرسالة الى لجنة الحكم نقطة قبل السماح٤٠٠بما ال یقل عن 

س      أ بحوث في موضوع    قد أجرى  الطالبیكون  أن   .٣ راح مجل ى اقت اء عل ة بن قره مجلس الكلی

  .القسم المختص

 .بتقدیر جیًد  على  المقررات الدراسیة المكلف بھا الطالب  أن یجتاز .٤

 .دریس بالقسمعرض لنتائج بحوثھ  في سیمینار خاص ألعضاء ھیئة الت الطالب قدم أن ی .٥



 ٣

ن                   .٦ سخ م ب ست ن دم الطال ة  یق دیالت الالزم ل التع م ، وعم بعد قبول الرسالة من لجنة الحك

 .الرسالة معتمدة من لجنة الحكم

ى           .٧ م عل ة الحك ن لجن یقدم الطالب أسطوانة مدمجة   بالرسالة كاملة بالشكل النھائى المعتمد م

  .  الرسالة تحفظ بمكتبة الكلیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤

   الفلسفة فى العلوم الزراعیةاه  درجة دكتور:ثانیًا

  متطلبات التسجیل                         . ٤مادة 
  :یلي العلوم  الزراعیة ما فيیشترط لتسجیل الطالب لدراسة درجة دكتور  الفلسفة 

 العلوم الزراعیة من إحدى الجامعات فيأن یكون الطالب حاصًال على درجة البكالوریوس  .١

 مجال التخصص فيالمصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات، أو على درجة معادلة لھا 

  .على األقل" جید" بتقدیر عام  بھ  آخر معترف علميأو ذات الصلة من معھد 

 العلوم الزراعیة، أو على درجة معادلة فيأن یكون الطالب حاصًال على درجة الماجستیر  .٢

  . بھ آخر معترف علميلة من معھد  مجال التخصص أو ذات الصفيلھا 

 درجة الماجستیر جید في درسھا الطالب التيأن یكون متوسط تقدیرات المقررات الدراسیة  .٣

  .جدا على األقل

  . یومین على األقـل فى األســبوع لمدة أن یتفرغ الطالب إثناء دراسـتھ  .٤

مرفقًا  ة في العلوم الزراعیة الفلسفاه أن یتقدم الطالب باستمارة التحاق للقید لدرجة دكتور .٥

 :   بھا األتي

   .بالتقدیرات شھادة الماجستیر.  ب    .           بالتقدیرات شھادة البكالوریوس. أ

  . صور شخصیة٦. د     .      الموقف من التجنید بالنسبة للطالب. ج

  .             إقرار تفرغ .                                    و.شھادة المیالد  .ھـ              

                                        .موافقة جھة العمل.               ز

، و یقوم مجلـس الكلیة الرأي مجلس القسم المخـتص إلبداء إلى یحولھا الذي عمید الكلیة، إلى

وافقة مجلس بالبـت في طلب القید بناء على اقـتراح مجلس القسم المختص ، ویعتبر تاریخ م

  . الكلیة ھو تاریخ قید الطالب

یقدم الطالب خطاب تزكیـة من أحـد المشرفین بمرحلـة الماجستیر یفید بأھلیتھ لالستمرار  .٥

 . الفلسفةاه فى الدراسة لدرجة دكتور

 یقدم المشرف مقترح الخطة البحثیة لمجلس القسم استكماًال لألوراق المطلوبة لقبول .٦

   .تسجیلال

 یحددھا التي الوافدینالطالب غیر المصریین وفقًا إلجراءات قبـول الطالب یراعى قید  .٧

  .المجلس األعلى للجامعات 

 بالجامعات ومراكز البحوث العلمي مجال البحث فيیفضل أن یكون الطالب من العاملین  .٨

  . الشركات أوالھیئات ذات الصلةفيأو أقسام البحوث والتطویر 



 ٥

              الدراسیةالمقررات .  ٥مادة 
ع        .١ ررات الدراسات          ٤١یقوم الطالب بدراسة مقررات بواق ن مق ل م ى األق دة عل  ساعة معتم

ا   يالعلی ة    الت ررات اإلجباری ـاملة المق ـث، شــ وع البحــ دم موض ـمدة ٢٠( تخ ـاعة معتــ  )سـ

ـتیاریة  ـقررات االخــ ـدة٢١(والمــ ـاعة معتمـ صص   ) س رع التخ ارج ف ل أو خ ن داخ أو م

ن       منھالقسم   ررین آخرین م ن خارج    الا مقررین على األقل من خارج القسم ومق ررات م مق

ة  ةأالكلی ى   والجامع ث العلم ات البح ات و اخالقی رتبط بمنھجی دھما ی ساعة .  اح دةال  المعتم

  .عملي أو ساعتین نظريتعادل ساعة 

الي  وبذلك یكون  معتمدة، ساعــة  ١٢تحسب الرسالـة بـواقع     .٢ دة لد  إجم ساعات المعتم رجة   ال

  . ساعة٥٣  الفلسفة دكتور

ي  غیر مجال تخصصھ      فيإذا كان تسجیل الطالب      .٣ ف بدراسة     ف ة الماجستیر یكل  ١٨ مرحل

د     صص الجدی ررات التخ ن مق دة م اعة معتم ةس الوریوس و (اإلجباری ات /البك  أو الدراس

دًا      تأھیليالمحددة من قبل القسم  كمرحلة       ) العلیا د ج دیرعام جی ا بتق نجح فیھ ى   على أن ی عل

  .األقل

                       االمتحان التأھیلى .  ٦مادة  

ررات    فيیشترط حصول الطالب على تقدیر جید جدًا على األقل          .١ ع المق ام لجمی  المتوسط الع

  .المتحان التأھیلى قبل تشكیل لجنة ا اھبالدراسیة المكلف 

سم الم   .٢ س الق راح مجل ى اقت اءا عل أھیلى بن ان الت ة االمتح شكل لجن س ت ة مجل تص وموافق خ

نھم المشرف، وثالث            ن بی ن األساتذة ، م ن سبعة أعضاء م ن التخصص    ةالكلیة م  أساتذة م

خرین من خارج الكلیة من غیر الدقیق للطالب أحدھم من ذات القسم المسجل بھ الطالب واآل  

ة   ن المجاالت المرتبطة بالتخصص       ،اإلشراف لجن ة أعضاء  م د      وثالث نھم أح ن بی یس م ل

ة   الطالب الختبار قدرات  وذلك المشرفین ي  العلمی  مجال تخصصھ، والمجاالت المرتبطة     ف

  .بھا، ومقدرتھ على معالجة المشاكل العلمیة

ى   تحریري تأھیلي امتحانیقوم الطالب بأداء   .٣ اءا عل راح  على أن تشكل لھ لجنة بن س  اقت  مجل

 التخصص  يف ن یالمشرف وعضو(أعضاء القسم المختص وموافقة مجلس الكلیة من ثالثة     

  .جابھإلا ورقة سئلة وتصحیحاألوضع  ل)أحدھما من خارج الكلیة



 ٦

ل  التحریري  التأھیلى االمتحان حالة اجتیاز الطالب     في .٤ ة    بیقدیر جید جدا  على األق وم لجن  تق

ب شفھیًا     ) سبعة أعضاء ( االمتحان التأھیلى    ي مجتمعة بامتحان الطال سم    ف ة بالق سة علنی  جل

ى     فيم تقریرًا برأیھا یحضرھا المتخصصون  وتقد  ھ للحصول عل ة بحث  أھلیة الطالب لمتابع

سفة   ور الفل ة دكت يدرج ة      ف ة اللجن ى موافق ب عل صل الطال م یح ة، وإذا ل وم الزراعی  العل

   . بعد مدة ال تقل عن ثالثة شھورأخرىباإلجماع یعاد امتحانھ مرة 

د ص      .٥ وز م ھر ویج تة أش دة س أھیلى لم ان الت ة االمتح الحیة لجن د ص ادة تمت الحیتھا  أو إع

  .تشكیلھا مرة أخرى ألسباب یقرھا مجلس القسم ویوافق علیھا مجلس الكلیة

د       لة ترسالبیتقدم الطالب   .٦ اریخ عق ن ت ل مرور عام م اد   االمتحان لمناقشة قب أھیلى وإال یع  الت

  . أخرىامتحانھ مرة 

             متطلبات منح الدرجة. ٧مادة 
  :العلوم الزراعیة فيفلسفة  الاه دكتورلنیل درجة  یشترط 

  .لمدة ثالث سنوات على األقل من تاریخ قیده إن یتابع الطالب الدراسة والبحث  .١

ة    .٢ ا   Institutional Toeflأن یقدم الطالب شھادة تفید اجتیازه  امتحان اللغة  اإلنجلیزی   بم

  . نقطة قبل السماح بتشكیل لجنة الحكم٥٠٠ال یقل عن 

ق        اءبإجرأن یقوم الطالب     .٣ ة اإلشراف ویواف س   بحوث مبتكرة تقترحھا لجن ا مجل سم  علیھ  الق

  .المختص ویقرھا مجلس الكلیة

   .ىأھیلالتمتحان اال بالطال یجتاز إن .٤

ھ      فيأن یقوم الطالب بعد نجاحھ     .٥ ائج بحوث أھیلى بعرض نت ي  االمتحان الت  سیمینار خاص   ف

  .ألعضاء ھیئة التدریس بالقسم

ن             بعد قبول الرسالة من لجنة     .٦ سخ م ب ست ن دم الطال ة  یق دیالت الالزم ل التع م ، وعم  الحك

    .الرسالة معتمدة من لجنة الحكم

م     النھائي  بالرسالة كاملة بالشكل CDیقدم الطالب أسطوانة مدمجة    .٧ ة الحك ن لجن د م  المعتم

 .  على الرسالة تحفظ بمكتبة الكلیة

  .تطبق قواعد الالئحة على الطالب طبقا لتاریخ قیدھم .٨



 ٧

  الفلسفةاه الماجستیر ودكتورلدرجتيأحكام مشتركة 
 
  

    میعاد التقدم للتسجیل. ٩مادة 

وتقدم .  العامفي مرتین ةالفلسفاه ودكتور الماجستیر یتم تسجیل طالب الدراسات العلیا لدرجتي 

 الفصل في الفصل الدراسي األول وشھر أكتوبر للتسجیل فيشھرمارس للتسجیل فى الطلبات 

 بإعدادزم للتنفیذ ال الالزمني ویكلف الطالب بمعاونة لجنة اإلشراف وفى اإلطار  ،لثانياالدراسي 

  .خطة البحث وعرضھا على أعضاء ھیئة التدریس بالقسم قبل التوصیة بالتسجیل

                            فترة السماح بالتسجیل  . ١٠مادة  
او     ستیر أال تتج ة الماج ب لدرج سجیل الطال شترط لت ة    ی ى درج صولھ عل ذ ح رة من ز الفت

ور   ة دكت ب لدرج سجیل الطال شترط لت نوات ، وی شر س ة ع وم الزراعی ى العل الوریوس ف  اهالبك

سجیل  الفلسفة فى العلوم الزراعیة أال تتجاوز الفترة منذ حصولھ على درجة الماجستیر         حتى الت

  . خمس سنوات الفلسفةاهلدرجة دكتور

 مدة الدراسة. ١١مادة 

ى     مد         ور   درجة الماجستیرثالث سنوات     ة الدراسة ف سفة  اه  ودرجة دكت ع سنوات   الفل ن   أرب م

ى   فى كل مرحلةتاریخ تسجیلھ ویجوزمد تسجیل الطالب بحد أقصى عام میالدي واحد فقط      اءًا عل  بن

  . مجلس القسم  المختص وموافقة مجلس الكلیةواقتراحطلب المشرف 

                         المتطلبات العامة        . ١٢مادة 
ة     ة للكلی ة الماجستیر،      سبع تشمل المتطلبات العام ة لمرحل دة إجباری س  ساعات معتم   ساعات  و خم

 : كالتالى هامعتمدة إجباریة لمرحلة الدكتور

  عدد الوحدات  مرحلة الدراسة

    الماجستیر درجة

   ٢     الكتابة العلمیة    ) أ م ع(٦٠١

   ٢   التجارب الزراعیة   نتائجلتصمیم وتحلی) أ م ع( ٦٠٢

   ٣      بحث ومناقشة     ) أ م ع (٦٠٣

    



 ٨

     الفلسفةهدرجة دكتورا  

  ٣  بحث ومناقشة) أ م ع  (٦٠٣

  ٢  ىبحث مرجع) أ م ع   (٦٠٤

یین    .١ صلین دراس شة ف ث ومناق رر بح ة مق شمل دراس ضرت ات  یح ع حلق ب جمی ا الطال  خاللھم

ف   المقرر، ویكل ة ب شة الخاص یص   المناق راءة وتلخ ى األول بق صل الدراس ى الف ب ف الطال

ضور         ولى الح شرف، ویت ع الم اق م صھ باالتف رع تخص ى ف دیثًا ف ًا ح ًا علمی رض مرجع وع

ائج البحث        ن نت ى  مناقشتھ، وفى الفصل الدراسى اآلخر یقدم الطالب عرضًا لما توصل الیھ م  ف

رر   .  ویتولى الحضور مناقشتھ دراستھ ى مق ـ    یحدد تقییم الطالب ف شة ب  درجة  ٤٠ بحث ومناق

  .القسمبتدریس ال درجة للحضور من ھیئة ٦٠للمشرف و

رتبط           .٢ ى ت ة الت ة الحدیث االت العلمی د المج ى أح ى ف ث المرجع رر البح داد مق ال اع دد مج یح

سم المختص     ن  بالتخصص على أن یتم تقییم الطالب من خالل لجنة ثالثیة یقترحھا مجلس الق م

  . علیھا مجلس الكلیةویوافقاألساتذه المتخصصین 

  المقررات الدراسیة                                     .  ١٣مادة 
یتبع النظام الكودى للمقررات الدراسیة بوضع الرمزالكودى للقسم القائم بالتدریس عقب  .١

 لمقـررات درجتى الماجستیر ودكتورالفلسفة ٦٠٠ویخصص كود . الرقم الدال على المقرر

 ١٠  -  ١تخصص األرقام  من  . رقام األحاد، والعشرات عن رقم المقررعلى أن تعبر أ

 لمقررات ٥٠ -١١للمقررات العامة والتى تدرس فى الفصلین الدراسیین واألرقام من 

  .  لمقررات الفصل الدراسى الثانى٩٩ -  ٥١الفصل الدراسى األول ، واألرقام من 

الفلسفة ثالث ساعات  هاجمیع مقررات الدراسات العلیا لمرحلتى الماجستیر ودكتور .٢

  . معتمدة، عدا بعض مقررات المتطلبات العامة للكلیة

  .  مـدة االمتـحان التـحریرى النـھائى ألى مـقرر ساعـتان .٣

  منھا درجة على أن یخصص١٠٠درجات كل مقررعلى أساس لتحسب النھایة العظمى  .٤

 ١٠ و،) الفصلیة(نشطة العملیة لأل درجة ٣٠  ولإلمتحان التحریرى النھائى ،  درجة٦٠

 وتشكل لجان إلجراء االمتحان الشفھى من ثالثة أعضاء ھیئة ،إلمتحان الشفھى  لدرجات

   .یختارھم القسم طالب ٥ لكل  تدریس

  :ةیقدر نجاح الطالب فى امتحانات مقررات الدراسات العلیا بأحد التقدیرات اآلتی .٥

  . فأكــــــثر من درجة النھایة العظمى %  ٩٠ممتاز من  -

  .من درجة النھایة العظمى% ٩٠الى أقل من  % ٨٠جید جدا  من  -



 ٩

 .من درجة النھایة العظمى% ٨٠الى أقل من  % ٧٠من جید  -

  .من درجة النھایة العظمى% ٧٠الى أقل من  % ٦٠مقبول  من  -

 . العظمىمن درجة النھایة% ٦٠راسب  أقـــل مـــــن  -

على االقل من درجات % ٤٠یشترط لنجاح الطالب فى المقرر ان یحصل على  -

  االمتجان التحریرى

یحرم الطالب من التقدم لالمتحان النھائى ألى مقرر دراسى  بناء على تقریر من أستاذ  .٦

المادة ، وتوصیة مجلس القسم المختص، واعتماد مجلس الكلیة إذا كانت نسبة حضوره تقل 

  . ویعتبر  الطالب راسبًا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فیھا .% ٧٥عن 

یعتبر  عن حضورامتحان أحد المقررات عذرًا مسبقا یقبلھ مجلس الكلیة الطالب إذا قدم .٧

  .غائبًا بعذر مقبول

یعتبر فإذا تضمن االمتحــان فى أحد المقررات امتحانا تحریریا، وآخر شفویا أو عملیا  .٨

لب الغائب فى االمتـحان التحـریرى غائبا فى امتحـان المقرر، والترصد درجات الطـا

  .بشأنھ

 بدون عذر،أو حرمان من التقدم  لالمتحان، غاب فیھ الطالبعند إعـادة االمتحان فى مقرر .٩

إذا حصل على مجموع درجات یزید %) ٦٩(لطـالب الحد األعلى لتقدیر مقـبولل یرصد

  . عن ھذا الحد 

ررات الدراسیة               یجوز ل  .١٠ دیل المق سم المختص تع س الق ى توصیة مجل اء عل ة بن س الكلی مجل

  :للطالب دون اإلخالل  بعدد الساعات المعتمدة الدراسیة المحددة لھ فى األحوال التالیة

  .تغییر موضوع البحث -

  . عدم تدریس المقرر لمدة ثالثة فصول دراسیة متتالیة -

ر  یجوز لمجلس الكلیة بناء على توصیة مج    .١١ لس القسم المختص أن یقرر اضافة مقرر أو أكث

د أقصى              ا المرتبطة بالتخصص وبح ررات الدراسات العلی لم یسبق للطالب دراستھا من مق

  . مقرراتةثالث

ة    .١٢ ب بدراس ف الطال تص أن یكل سم المخ س الق یة مجل ى توص اء عل ة بن س الكلی وز لمجل یج

  .ھد علمى آخر معترف بھبعض مقررات الدراسات العلیا فى كلیة اخرى، أو أى مع

ا       .١٣ یجوز أن یعفى الطالب من حضور بعض المقررات الدراسیة المكلف بھا ، ومن امتحاناتھ

ة       ة جامعی ى كلی اح ف ا بنج ة، وأجتازھ ررات مماثل رر، أو مق ضر ذات المق ھ ح ت ان  إذا ثب

ى أال تتجاوز ثالث          اخرى ھ ، عل دم     ة أو معھد علمى معترف ب شرط ع ررات دراسیة، وب  مق



 ١٠

ھ وحصل      ، أكثر من خمس سنوات على دراسة المقرر مضى   سبت ل د احت وعلى أال تكون ق

  .من ھذه الالئحة) ٥ (،)٢( ودون اإلخالل بالمادتین  بھا على شھادة أو درجة علمیة أخرى

رر   .١٤ دء        دراسى ال یجوز للطالب إضافة أو حذف أو إسقاط مق ن ب ة أسابیع م د مضى ثالث  بع

  .الدراسة

ى درسھا   تـقدیرات المواد  یمنح الطالب شھادة ب    .١٥ ْاء      الت ـجلیزیة بن ة اإلن ة  أو اللغ ة العربی باللغ

  .والتخصص الرئیسى على طلبھ یذكر فیھا اسم ، ورمز،  ورقم المقرر

               راف                                             اإلش .١٤مادة
ى التخصص    ص مشرفًا  مجلس القسم المختاقتراح یعین مجلس الكلیة بناء على   .١ شرف  ف  ی

ر     على تحضیر الرسالة  من    د أو أكث ھ واح ى أن یعاون بین األساتذة واألساتذة المساعدین عل

شرط           ساعدین أو المدرسین ب ن األساتذة أو األساتذة الم ة م من أعضاء ھیئة التدریس بالكلی

د اإلشراف                 درس عن ة م ى شغلھ لوظیف ل عل ى األق دة عل ى  أن یكون قد مضى سنة واح  عل

 . الفلسفةدرجة الماجستیر، وسنتین لإلشراف على درجة دكتور

ة      .٢ ة أن    بیجوزفى حالة قیام الطالب بتنفیذ بحثھ خارج الجامع س الكلی ة مجل شترك موافق ى  ی  ف

ة   شروط المؤھل ھ ال ق علی ن تنطب د مم شرف واح راف م ن اإلش ا   م رى فیھ ى یج ھ الت الجھ

 .البحث

ى     فى جمیع األحوال ال یزید عدد المشرفین      .٣ تثناء اضافة مشرف أجنب  عن ثالثة أعضاء بإس

  .عند حصول الطالب على بعثة اشراف مشترك

بالد             .٤ ة أو خارج ال ة خارج الجامع دم   فى حالة إعارة أحد المشرفین على الرسالة الى جھ یق

ب     تقریرا قبل السفر الى مجلس القسم     ھ الطال ذى وصل الی دى ال ك     .عن الم ى ضوء ذل  وف

ارعن     . حل محلھ  فى األشراف  یعین المجلس  من ی     رة اإلشراف للمشرف المع إذا زادت فت

وفقًا لما قدمھ العلمیة والمادیة حقوقھ  بعد رفع اسمھ من لجنة األشراف بعام تحتفظ لھ الكلیة  

  .فى ھذه الفترة

یالدى           .٥ ن عام م د ع رة تزی ة اإلشراف لفت ستب  المشرف الذى توفى بعد اشتراكھ فى لجن قى ی

ى قضاھا ،      شراف ویحفظ لھ   اسمھ فى لجنة اال    رة الت ًا للفت ة وفق جمیع حقوقھ العلمیة والمادی

  . تعیین مشرف بدیل بعد موافقة مجلس القسم المختص بموافقة مجلس الكلیة یجبو

ى             المشرفون قدمی .٦ ب ف دم الطال دى تق ن م  فى نھایة كل عام جامعى  تقریرًا  لمجلس القسم ع

ة       بحوثھ، ویحفظ بملف الطالب بعد عرض ھ         س الكلی ة، ولمجل س الكلی ى مجل ر عل ذا التقری

ر مرضیة،                 ا غی اریر إذا تكرر أنھ ذه التق ى ضوء ھ ب عل سجیل الطال اء ت الموافقة على إلغ



 ١١

  .بشرط أن یتم إنذاره بالفصل عند تقدیم أول تقریر عنھ یفید بذلك

ال        .٧ ع الطالب، وإب غ المشرف  تقوم  إدارة الدراسات العلیا بمتابعة اإلجراءات التنظیمیة لجمی

ع               ى تتمشى م ا، والت اإلجراءات الواجب اتخاذھ سجیل  ب رة الت فى الوقت المناسب خالل فت

  .القواعد المعمول بھا فى الئحة الدراسات العلیا

درجتى  الماجستیر،      .٨ ال یزید عـدد الطالب المسجلــین مع كـل مشرف عن عشــرة طـالب ل

  .ودكتورالفلســفة فى العـلوم الزراعیة

ة اإلشراف              ال یج  .٩ دیالت بلجن ة تع ب إجراء إی سجیل الطال دة األساسیة لت وز بعد انقضاء الم

  . المادة ھذهمن) ٥(و ) ٤( ما ذكر بالفقرتین .باستثناء

           تغییر موضوع البحث       . ١٥مادة 

ة تغییرموضوع البحث        یجوز بناء على توصیة مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلی

ن              مرة واحدة    ل مضى عامین م ك قب ا وذل ب بالدراسات العلی سجیل الطال رة ت فقط خالل فت

ر موضوع       تاریخ تسجیل الطالب، وفى ھذه الحالة یعتبربدایة تسجیل الطالب من تاریخ تغیی

م          . البحث ة الحك شكیل لجن ل  یجب أن یتم تحدید عنوان الرسالة قبل موعد  ت رة ال تق ن  بفت  ع

  .شھر

              الحكم على الرسالة لجنةتشكیل. ١٦    مادة 
ى         .١ ا ف ول بھ د المعم ًا للقواع ة طبق الة العلمی د تكتب الرس ة      قواع ة الرسائل العلمی داد وكتاب  إع

  .والمعتمدة بقرار مجلس الكلیة بناء على توصیة لجنة الدراسات العلیا

سم         .٢ س الق ن مجل راح م ال    المختص یشكل مجلس الكلیة بناء على اقت ى الرس م عل ة الحك ة  لجن

ـاتذة             ین األس ن ب ى الرسالة، والعضوان اآلخران م دھم المشرف عل من ثالثة أعضاء ، أح

دم  األساتذة ،     مبالجامعات أو ممن فى حكمھ    واألساتذة المساعدین    ، ویكون رئیس اللجنة أق

ى أن           ى الرسالة عل م عل ة الحك ى لجن راف ف ة اإلش ن لجن ر م شترك عضو آخ ویجوز أن ی

  .داصوتا واحللمشرفین یكون 

ضاء  .٣ د أع ون أح شترط أن یك می ة الحك ى    لجن ن ف ات أو مم اتذة الجامع ن أس ل م ى األق  عل

 .  حكمھم من خارج  الجامعة

ي إحدى فما یفید نشر أو قبول نشر بحث واحد على األقل من رسالتھ   الماجستیر  یقدم طالب    .٤

ى الرس   م عل ة الحك شكیل لجن د ت تھ عن ال دراس ى مج صة ف ة  المتخص الت العلمی ، الةالمج



 ١٢

 .٢٦/٥/٢٠١٠المسجلین بدءًا من ه تزداد الى بحثین لطالب الدكتوراو

دادھا   .٥ ن الرسالة و   یقدم المشرف على الرسالة بعد االنتھاء من إع سخة م ن     ن ا م رًا موقع تقری

دى صالحیتھا                  ن م سم المختص ع س الق ى مجل ة ال ن داخل الكلی ة االشراف م أعضاء لجن

  .ح تشكیل لجنة الحكم للعرض على لجنة الحكم مشفوعًا باقترا

ع    .٦ الة وجمی ى الرس م عل أھیلى ، والحك ان الت راف ، واالمتح ان اإلش شكیل لج د ت ى عن یراع

ھ أو    فى عضویة اللجان  االمتحانات التحریریة ، والشفویة عدم جواز الجمع  ین األخ وأخی  ب

ى     ارب حت نھم أق ون بی ذلك أال یك ى ك ا یراع ھ ، كم ین األب وابن ھ أو ب زوج وزوجت ین ال  ب

  .الدرجة الرابعة للطالب المتقدم

ب  .٧ ا الطال اقش خاللھ ھور ین تة ش ة س شكیل اللجن الحیة ت دة ص ون م الةتك ى الرس ق  ف ، ویح

للمشرف وبموافقة مجلس القسم ومجلس الكلیة طلب تجدید صالحیة اللجنة  لظروف قھریة         

ة   لمدة أخرى بشرط عدم تجاوز الفترة القانونیة للدراسة ، وإذا تجاوز الطالب ا     رة القانونی لفت

رار          سم المختص التخاذ الق للدراسة تعرض حالتھ على مجلس الكلیة باقتراح من مجلس الق

  .المناسب بشأنھ

  مناقشة الرسالة                                    .  ١٧مادة 
یقدم كل عضو من أعضاء لجنة الحكم قبل المناقشة تقریرًا علمیًا منفردًا عن الرسالة یحدد  .١

   .یھ مدى  صالحیتھا  للمناقشة الى عمید الكلیةف

تتم  وبامكانیة المناقشةالمختص اخطار الكلیة للقسم بعد یعلن عن موعد مناقشة الرسالة  .٢

  . یحضرھا المتخصصونالمناقشة فى جلسة علنیة

تقدم اللجنة مجتمعة تقریرًا علمیًا مفصًال عن الرسالة، ونتیجة المناقشة، ویلزم إجماع أراء  .٣

 .لجنة لنجاح الطالبال

یقوم الطالب بإجراء كافة التعدیالت المطلوبة من أعضاء لجنة الحكم على الرسالة ، وعلى  .٤

  .المشرف التأكد من أن الطالب قد أجرى كافة التعدیالت قبل تجلید الرسالة

میع التقاریر على مجلس القسم المختص تمھیدًا لعرضھا على مجلس جیعرض المشرف  .٥

  .الكلیة

  إیقاف التسجیل                                        .   ١٨مادة 
 مجلس القسم المختص أن یوقف قید الطالب لمدة ال تزید  اقتراحلمجلس الكلیة بناء على  .١

عن سنتین لفتـرات متصلة أو منفصلة مع جواز ایقاف القید لعام ثالث فى حالة الضرورة 



 ١٣

یمنعـھ مـن مواصلــة دراستـھ، ومدعـما القصوى، إذا تقدم الطالب بعذر مقبــول 

 . بالمستندات الدالة على ذلك

 .تسقط مدة اإلیقاف من المدة المحددة للدراسـة .٢

یتقدم الطالب بطلب إیــقاف القید فى مدة التتـجاوز ثالثة شھـور من بدء العـذر، ویدخل  .٣

  :في األعذار المقبولة ما یلى 

  .كریة ألداء الخدمة العسالتجـــــــــــنید -

  .مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج -

  .السفر الى الخارج فى منحة تدریبیة ، أو مھمة رسمیة عن طریق جھة عملھ -

  .المرض الطویل -

  .إجازة رعایة األسرة بشرط تقدیم شھادة معتمدة -

  .حاالت أخرى تقبلھا لجنھ الدراسات العلیا والبحوث، ویعتمدھا مجلس الكلیة -

                   التسجیل           إلغــاء . ١٩مادة 
ذات التخصص                .١ سجیلھ مرة أخرى ب دم جواز إعادة ت یلغى تسجیل طالب الدراسات العلیا مع ع

  : الحاالت اآلتیة ىداحفى 

 .   إذا رسب أكثر من مرة فى مقرر واحد  .أ 

 .إذا رسب أكثر من مرة فى االمتحان التأھیلى لدرجة دكتورالفلسفة   .ب 

ر مرضى     إذا كان تقریر الم     .ج  ن          شرف غی ة م ب كتاب ذار الطال د سبق ان شرط أن یكون ق  ب

 .خالل مجلس القسم مرتین

 .عدم التزام الطالب بأخالقیات وقواعد البحث العلمى  .د 

  .عدم سداد الرسوم المعتمدة طبقًا للقواعد المنظمة. ھـ

سي و      .٢ شرف الرئی ب الم ى طل اءًا عل ب بن سجیل الطال ى ت راحیلغ تص   اقت سم  المخ س الق  مجل

  .المسجل فیھا فى المده المحددةدرجة العلى الطالب وافقة مجلس الكلیة إذا لم یحصل وم

یجوز إعادة تسجیل الطالب الذى  تقدم بطلب إلغاء تسجیلھ من الدراسات العلیا بذات التخصص      .٣

  .قره مجلس الكلیةأعذر قبلھ مجلس القسم  وب

                                         أحكام عامــــة           
  .٢٠مــادة 

رار       دور الق تطبق ھذه الالئحة على الطالب الذین یتقدمون للتسجیل بالدراسات العلیا من تاریخ ص



 ١٤

ة         یھم الالئح سرى عل اریخ فت ذا الت ل ھ الب المسجلون قب ا الط ة ، أم ذه الالئح اد ھ وزارى باعتم ال

  .الداخلیة المعمول بھا وقت تسجیلھم ، والقواعد المكملة لھا 

  .٢١مــادة 
ات     یم الجامع انون تنظ واردة بق د ال ة القواع ذه الالئح اص بھ ص خ أنھ ن ى ش رد ف م ی ا ل ق فیم یطب

  .والئحتھ التنفیذیة المعدلة لھ ، والقوانین األخرى ذات الصلة والمعتمدة من الدولة

  .٢٢مــادة 
درجتى ا           ة ل ى التخصصات المختلف ررات الدراسیة ف ة المق ور  تبین الجداول المرفق  اهلماجستیر ودكت

  . الفلسفة، وعدد الساعات المعتمدة لكل مقرر

 
  ملخص المتطلبات لدرجة الماجستیر

  

 الساعات المعتمدة  البیـــــــــان
   مقررات إجباریة  عامة  

  ٢  الكتابة العلمیة .١
  ٢  تصمیم وتحلیل التجارب الزراعیة .٢
  ٣  بحث ومناقشة .٣

  ١٢  الرئیسيمقررات إجباریة من التخصص 
  ١٢   من داخل أو خارج التخصصاختیاریةمقررات 

  ٣١   الساعات المعتمدة للمقرراتإجمالي
  ٨  الســــــاعات المعتمــــدة  للرســــــالة
  ٣٩  اجمالى الساعات المعتمدة للدرجــــــة

 اللغويالتــــــــــــأھیل 
  اختبار مؤسسي في اللغة االنجلیزیة كلغة اجنبیة

  )٤٠٠: مجموع نقاط (

    :متطلبــــــــــــــــــــــات أخـــــــــرى
   الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر .١
   )بحث واحد   ( النشر العلمى .٢
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   الفلسفة اهملخص المتطلبات لدرجة دكتور
  

 الساعات المعتمدة  البیـــــــــان
    مقررات إجباریة  عامة  

  ٢  بحث مرجعى .١
  ٣  بحث و مناقشة .٢

  ١٥   إجباریة من التخصص الرئیسى مقررات
  ٢١  المقررات اإلختیاریة من داخل أو خــــــارج التخصص

  ٤١  إجمالى الساعات المعتمدة للمقررات
  ١٢  الســــــاعات المعتمــــدة  للرســــــالة
  ٥٣  اجمالى الساعات المعتمدة للدرجــــــة

 التــــــــــــأھیل اللغــــــــــــــــــوى
  تبار مؤسسي في اللغة االنجلیزیة كلغة اجنبیةاخ

   )٥٠٠:  مجموع نقاط (

   متطلبــــــــــــــــــات أخـــــــــرى
   ICDL(   (الرخصة الدولیة لقیادة الكمبیوتر .١
     االمتحان التأھیلى .٢
     )بحثین ( النشر العلمى .٣

 


