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 مقدمة
جديددة بنظدام السداعات المعتمددة وهدى إسدتكما  إضافية هى برامج )العربية واإلنجليزية( إن البرامج الحالية 

. م9/4/2013بتدداريخ  880لبددرامج الدراسددات العليددا التددى تددم الموافقددة عليهددا مددن قبددل بددالقرار الددوزارى رقددم 
 . ئحة البرامج اإلضافية الجديدةوفيما يلى بنود 

 (: األقسام العلمية ورموزها:1مادة )

 التاليةتضم الكلية األقسام العلمية 
 الرمز القسم

 م ص قسم اآلثار المصرية
 أ س  قسم اآلثار اإلسالمية
 ع، ت غ، ت م(ت حسب التخصص الدقيق) قسم ترميم اآلثار

 ي ر قسم اآلثار اليونانية الرومانية
 

ويجوز إنشاء أقسام علمية جديدة أو إضافة تخصصات جديدة باألقسام حسب المستجدات واحتياجات 
 العمل وذلك بقرار من مجلس الجامعة بناًء على اقتراح مجلس الكلية.سوق 

 
 ( الدرجات العلمية2مادة )

للماجستير )فى التخصصات الدرجات العلمية  مجلسكلية اآلثار تمنح جامعة القاهرة بناًء على طلب
المنصوص عليها فى مادة رقم فى تخصصات األقسام برامج الدكتوراه ، وكذلك المختلفة بقسم ترميم اآلثار

 وهذه الدرجات كما يلى: ( 1)
 

 الماجستيرأوالً: 

 ماجستير ترميم وصيانه اآلثار العضوية 1

 ماجستير ترميم وصيانه اآلثار غير العضوية 2
 ماجستير الترميم المعمارى 3

 الدكتوراهثانياً: 

 اآلثار المصرية القديمة 1

 اآلثار الشرقية القديمة 2

 آثار ما قبل التاريخ 3

 اآلثار اإلسالمية 4
 عالج وصيانة اآلثار العضوية. 5
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أجنبية بناًء على اقتراح شتراك مع جامعات عربية أو منح هذه الدرجات باإللجامعة القاهرة ويجوز  •
 مجلس الكلية.

 ُيسجل فى شهادة التخرج تخصص الطالب. •
 

 العامة للدراسات العليا القواعد
ومددددى الكليدددة وهدددى تعكدددس مكاندددة وعراقدددة الحاليدددة اإلضدددافية لبدددرامج الكليدددة المتطلبدددات  تشددتمل القواعدددد العامدددة علدددى

تعبدر ، و بالكليدة التزامها بالمعايير الموضوعية، كما تعكس الحد األدنى لمتطلبات القبول لدى الراغبين فى اإللتحداق 
وتكدددون ملزمدددة المقدمددة بدددرامج الدراسددات العليدددا لالددواردة عدددن الحدددد األدنددى مدددن اإلشددتراطات الحاكمدددة العامدددة القواعددد 

 .كل فيما يخصه العلمية األقساميع لجم
 

 مواعيد الدراسة ومدتها (:3) مادة

 يشتمل العام األكاديمى على فصلين دراسيين رئيسيين: .3-1

تشددمل فتددرة أسددبوعا    14يبدددأ بالنصددف الثددانى مددن شددهر سددبتمبر ويسددتمر لمدددة  الفصــا الدراســى األو   •
 .متحانات النهائيةاإل

  تشددمل اأسددبوع 15 - 14يبدددأ بالنصددف الثددانى مددن شددهر فبرايددر ويسددتمر لمدددة  الفصــا الدراســى ال:ــانى  •
 .متحانات النهائيةفترة اإل

 4يسددتمر لمدددة  بفــتف فصــا صــيفىمجلددس الكليددة كددل مددن لجنددة الدراسددات العليددا و  موافقددةيسددمح بندداء علددى . 2 -3
 .على أن يتم إعالن نتائجه قبل بداية التسجيل للعام الجامعى الجديد أسابيع كحد أدنى

ويدددتم التسدددجيل للفصدددل .  ن سدددنويًا )مدددع بدايدددة كدددل فصدددل دراسدددى رئيسدددى(يمدددرت للمسدددتجدينالقيدددد يفدددتح بددداب  .3-3
 . أو بعد إعالن نتائجه الصيفى، إن وجد بنهاية الفصل الثانى

 
 ببرامج الدراسات العلياالشروط العامة للقيد (: 4) مادة

 

، من إحدى كليدات جمهوريدة مصدر العربيدة أو علدى وفقًا للتخصص البكالوريوس/الليسانس درجة الحصول على .4-1
وذلدك  درجة معادلة لها )من قبل المجلس األعلى للجامعات( مدن أحدد المعاهدد أو الكليدات العلميدة المعتدر  بهدا

 ،اآلثدار المصدرية ، اإلسدالمية، اليونانيدة الرومانيدةأو التسجيل فدى بدرامج ماجسدتير فى حالة التسجيل للدبلومات 
البدددددد أن يحصدددددل الطالدددددب علددددددى ف أمدددددا بخصدددددوص التسدددددجيل فدددددى بددددددرامج ماجسدددددتير تدددددرميم وصددددديانة اآلثددددددار

ر العضددوية، أو التددرميم غيددثددار تددرميم وصدديانة اآلالعضددوية، أو اآلثددار وصدديانة فددى تددرميم بكالوريوس/ليسددانس 

 

 عالج وصيانة اآلثار غير العضوية. 6

 الترميم المعمارى. 7

 اآلثار اليونانية الرومانية. 8
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فالبـد أ  يكـو  حاصـال علـى درجـة فـى األقسـام العلميـة المفتلفـة أما فى حالة التسجيا للـدكتوراه  .المعمارى 
 الماجستير فى التفصص الدقيق المراد التسجيا فيه. 

 .ةالعليا والبحوث بالكليجميع المستندات المطلوبة والتى تحددها ادارة الدراسات لالطالب  اءفياست .4-2

)مثددل تحديددد امتحانددا للقبددول أو تقددديرا أدنددى  ى اشددتراطات يضددعها مجلددس القسددم المخددتص الطالددب  اءفياسددت .4-3
 .للمواد التخصصية ... إلخ( 

تنظديم مع ا لتزام بالقواعد المنظمة فى هذا الشدنن والمنصدوص عليهدا بقدانون يد تقدم الطالب بموقفه من التجن .4-4
 .الجامعات

 )لمن يعمل بالحكومة( حال كون الدراسة بمواعيد العمل الرسمية. على الدراسة الحكومية موافقة جهة العمل .4-5

 عام دراسى. د الرسوم الدراسية المقررة بداية كل اسد .4-6
 الساعات المعتمدة نظامب الدراسة(: 5) مادة

حرية  الىويستند النظام فى األساس   .نظام الساعات المعتمدةتتبع  بالكليةجميع برامج الدراسات العليا  .5-1
  كم الساعات ختال، مع السماح بامجموعة من المقررات محددة بساعات معتمدةالطالب فى اختيار 

قدرات الطالب وحالته خر حسب آلالمعتمدة التي يستطيع الطالب دراستها خالل األسبوع الواحد من طالب 
للتحويل من والى تيح ذاك النظام الفرصة للطالب ويالداخلية.   ئحةالللقواعد محددة با وفقاو  ،الدراسية

 يقوم القسم المختصو  الجامعات األجنبية مع امكانية تحويل الساعات المعتمدة المكتسبة وفقا للقواعد.
 مسئو  الدراسات العليا يكون  طلبةلكل مجموعة من  ،تدريسالهئية  اءعض، من أ ىكاديمأ رشدمتكليف ب

 تسجيلهم للمواد اعتماد عنو  و متابعتهم )لحين تشكيل لجنة اشرا  أكاديمى على الرسالة(ارشادهم  عن
 .ثم مجلس الكلية الدراسات العليا لجنةقبل العرض على 

 األخرى، وهى المقررات إلى بالنسبة مقرردراسى كل وزن  دراسية لتحديد قياس وحدة هى الساعةالمعتمدة .5-2
 ساعة معتمدة تعادل:  1تعادل:

 ساعات ميدانى. 4 -ساعة عملى    2 -ساعة نظرى    1 -
وموافقة مجلس الدراسات العليا اعفاء الطالب يجوز لمجلس الكلية بناءًا على اقتراح مجلس القسم المختص  .3.5

لمستوى  500لمستويى الماجستير و الدكتوراه وكذلك مقررات من فئة  700أو و/ 600د اكو أ)قررات من م
 وذلك بعد استيفاء الشروط التالية: (الدبلوم

  بنجاح وسبق للطالب دراستها الدرجة للحصول على المطلوبة المقرراتمبينا و  فى نفس التخصص –
خالل  للجامعات علىمعتر  به من المجلس األ مناظر معهد علمى فى كلية أخرى أو بالكلية أو

 سنوات المتاحة  من ضمن الخمس سنوات وقف القيد وتحتسب الحالى الخمس سنوات السابقة لقيده

تقدير بالنسبة لبرامج الماجستير والدكتوراه أو  ( على األقل2.7) B-على تقدير  ى كل مقررحصل فو  –
C (2.0على األقل ) و  بالنسبة لبرامج الدبلوم 

 وللماجستير ساعات معتمدة ( 9للدكتوراه و  تتجاوز )( ساعات معتمدة 6المقررات )أ  تتجاوز ساعات تلك  –
 مطلوب استيفائها ببرنامج الدبلوم. و% من الساعات ا جمالية للمقررات ال50  تتجاوز 

أ  يكون قد منح بمقتضاها درجة علمية أخرى )دبلوم أو ماجستير أخرى( مع إعفائه من مساهمات  –
 تلك الساعات.
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العام للدرجات  التراكمى المتوسط الساعات فقط دون أن تدخل تقديراتها فى حساب هذه من يعفى الدارس –
 يرات المقررات التى تم دراستها بالفعل من خالل التسجيل الحالى. دوالذى يتم حسابه بالرجوع لتق

 فى حالتين فقط: السابق 3-5المذكورة بالبند  تنطبق شروط اإلعفاء .4.5

بالالئحة )مثل انقضاء المدة أو عدم استيفاء الحد   حقا الطلبة الذين تم شطب قيدهم لألسباب المذكورة –
 األدنى من الساعات المعتمدة أو غيرها(.

الطلبة المحولين من جامعات )أو معاهد( أخرى، معتر  بها من المجلس األعلى للجامعات، ولم يمنحوا  –
 ب المقررات المراد معادلتها.درجات أخرى بموج

 

 ( درجة المقرر6مادة )

 –الماجستير  -الدبلومات المتخصصة  –الدبلومات العامة ) درجة 100يخصص لكل مقرر . 1.6
 يتم تقسيمها على النحو التالى:الدكتوراه( 
 .% امتحانات منتصف الفصل20
 .(الخ - عملى -حضور -بحث –% )أعمال سنة 20
 .النهائىمتحان % اإل60

% من الساعات المطلوبة ألى مقرر كشرط للسماح بدخول 75 عن   تقلاستيفاء نسبة حضور يجب  .6-2
 امتحان آخر الفصل.

الماجستير بينما مقررات  500الدبلومات العامة او المتخصصة تعطى أكوادا من الفئة المقررات لمستوى  .6-3
 لمقررات الدكتوراه. 700بينما تخصص الفئة  600تعطى أكوادا من الفئة 

و   يجوز لنفس  تطلبات أكثر من درجة علمية واحدة  يجوز استخدام نفس المخرج العلمى  ستيفاء م. 6-4
 الطالب أن يستخدم نفس المقرر مرتين  ستيفاء متطلبات الساعات المعتمدة لدرجتين علميتين مختلفتين.

 
 مصروفات الدراسة(: 7)مادة 

.  ويســـمف أســـابيل للطلبـــة المســـتمر   6للطلبـــة المســـتجدي  و  قيـــدتحصـــا المصـــروفات مـــ  بدايـــة ال. 7-1
ــ فير  ــام بعــد الموعــد األقصــى مــل اضــافة  رامــة ت ــدفل المصــروفات فــال  ععــرة أي ــي  ب للطــالا المتفلف

ال يلغى التسجيا تلقائيًا. %10مقدارها   وا 
  على ما المصروفاتتتع .7-2

الساعة  تكلفة xعدد الساعات المعتمدة المسجلة بذات الفصا الدراسى  وهى تساوى :مساهمات –
، أوتطبيق ما تراه الكلية مناسبا لها فى هذا بقا للقواعد التى تحددها الكليةط، الواحدة بالبرنامج

 الع  .

 . الماليةهاائحو لللقواعد المنظمة بتحددها الجامعة طبقًا   و تسجيا مساهماتو رسوم  –
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 التقديرات(: 8) مادة

 لكل ساعة معتمدة على النحو التالى:)المستخدمة فى حساب المتوسط التراكمى( تقدر نقاط التقدير . 8-1
 

F D D+ C- C C+ B- B B+ A- A A+ 
0 1.0 1.3 1.7 2.0 2.3 2.7 3.0 3.3 3.7 4.00 4.00 
 

ت ن طدالب الدراسداعد Bتعبدر التقدديرات فئدة و  Excellent نعدن الطدالب المتميدزيA حيث تعبدر التقدديرات فئدة 
بينمددا  Critically Adequate حالددة الطددالب المتوسددطين Cالتقددديرات فئددة و تعكددس Good ن العليددا الجيدددي

 Fيشدير التقددير وأخيدرا  Conditionalعن تقيديم طدالب ذوى أداء مدنخفض تحدت الدتحف    Dالتقديرات فئة تعبر 
 يرقى مستواهم لمرحلة الدراسات العليا.و  Fail الى حالة طالب راسبين 

 
 بالنسب المئوية المقابلة للتقديرات على النحو التالى: جميع برامج الدراسات العليا بجامعة القاهرة لتزم ت. 8-2

 

 النسبة المئوية التقدير  النسبة المئوية التقدير
A+     97أو  أكثر  %  C+  70%  و أقل من  65من% 
A  97أقل من  %  و 90من%  C  65%  و أقل من  62من% 
A-  90%  و أقل من  85من%  C-  62%  و أقل من  58من% 
B+  85%  و أقل من  80من%  D+  58%  و أقل من  54من% 
B  80%  و أقل من  75من%  D  54%  و أقل من  50من% 
B-  75%  و أقل من  70من%  F   50أقل من% 

 
 

كمدا تدذكر لغدة  و   يحتسدب المعددل التراكمدى لسدواها. فقدط بالكليدةتذكر بالشهادة المقررات التدى تدم دراسدتها . 8-3
 الدراسة بالشهادة.

 

 متوسط النقاط(: 9) مادة

 :كالتالى للدرجات  CGPA  العام التراكمى والمتوسط GPA  الفصلى التراكمى المتوسط حساب يتم. 9-1

 من عليه الدارس تحصل ما هومتوسطGPA (Grade Point Average)  الفصلى التراكمى المتوسط –
 يين ويساوى:عشر ين رقم إلى اربمق الدراسى الواحد الفصل فى نقاط

/ مجموع الساعات المعتمدة لجميع  (المعتمدة هساعات عدد xالنقاط المحصلة لكل مقرر مجموع )
 .بذات الفصل المقررات

 تحصل ما هومتوسط Cumulative Grade Point Average,CGPA عامال التراكمى المتوسط –
 يين ويساوى:عشر رقمين  إلى اربمق بالبرنامج الدراسية لو الفص خالل جميع نقاط من عليه الدارس

/ مجموع الساعات المعتمدة لجميع  (المعتمدة هعددساعات xمجموع النقاط المحصلة لكل مقرر )
 .لو الفص جميعب المقررات

ويحتسددب التقدددير عنددد اجتيدداز المقددرر بحددد  فيدده إعددادة دراسددة أى مقددرر إجبددارى حددال الرسددوببالطالددب  زمتددلي. 9-2
 مرات كحد أقصى. 3يسمح باإلعادة و  -Bأقصى 
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ــة أو دراسددة مددادة أخددرى بديلددة  29.عنددد الرسددوب بمقددرر اختيددارى يحددق للطالددب اتبدداع المددذكور بالبنددد . 9-3 وفــى تلــح الحال
 .المتوسط التراكمىتدفا كلتا المادتي  فى حساا 

مددرة واحدددة أخددرى بغددرض تحسددين المعدددل التراكمددى وعندئددذ فيدده يسددمح للطالددب بدراسددة نفددس المقددرر السددابق نجاحدده . 9-4
 يحتسب تقدير اإلمتحان األخير فقط. 

 

 الحد األدنى للنجاح ب ى مقرر(  10) مادة

 المقررات طبقا للبرنامج المناظر:يبين الجدول التالى الحد األدنى للنجاح بنى من 
 

 البرامج األكاديمية
 -B الماجستير
 -B الدكتوراه

 
 مدة الدراسة(: 11) مادة

الحصـو  علـى و دراسـة المقـررات والرسـالة مسـموح بهـا لالنتهـان مـ  الجدو  التـالى حـدود المـدة ال يبي  .11-1
  التالية اسات العليار دامج البر ب ى م   (بالكلية)م  تار خ القيد  الدرجة أو التفرج

 

 البرنامج
 الفصو  الدراسية الرئيسية المطلوبة

الساعات المعتمدة 
 المطلوبة

 الحد األدنى الحد األقصى الحد األدنى

 8 4 الماجستير 
ساعة مقررات +  16) 32

 ساعة رسالة( 16

 10 5 الدكتوراه 
ساعة مقررات +  18) 38

 ساعة رسالة( 20
 
 

 معتمدة. ساعة 16 بعدد  لرسالة الماجستير المخصصةتقدر الساعات المعتمدة  .11-2
 .ساعة 20بعدد دكتوراه لرسالة ال المخصصةتقدر الساعات المعتمدة  .11-3

 

 المرشد األكاديمى(: 21) مادة

يسددتمر مددع مددن ضددمن أعضدداء هيئددة التدددريس  (ينأكدداديمي )أو مرشدددين اقسددم مرشدددًاأكاديمييعددين مجلددس ال .12-1
، بينمدا يسدتبدل بمشدر  الرسدالة فدى حالدة تقددم الطالدب  للدراسدة بدرجدة  ةدبلومدالالطالب حتدى نهايدة دراسدة 

 و الدراسة بدرجة الدكتوراه.)عند تحديد لجنة ا شرا (أالماجستير

 مهام المرشد األكاديمى:تعما  .12-2

 .دراسة الطالب فترة خالل واإلرشاد األكاديمى تقديم النصح −

 لكل برنامج.( Study Plan / Road Mapللحصول على الدرجة )ة يدراسالخطة بال متابعة التزام الطالب −
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وكذلك اعتماد أى تغيير فى ) اعتماد المقررات المزمع دراستها لكل طالب خالل كل فصل دراسى −
 ة الدراسات العليا بالكلية.دار قبل إكشرط للسماح بتسجيلها من  التسجيل األصلى(

 
 اإلنسحاب من مقرر(: 31) مادة

 الدراسدددةبدايدددة بإلغددداء تسدددجيله السدددابق بدددنى مقدددرر دون عواقدددب خدددالل أول أسدددبوعين مدددن  للددددارس يسدددمح .13-1
 Dropفقط  بالفصل الدراسى المناظر

 يدةنها قبدل اسدترداد المسداهماتعددم مدع  دراسدى مقدررأى  مدن (Withdrawal) للدارس با نسحاب يسمح. 13-2
والمعتمدددة  بددذلك الخاصددة اءاإلسددتمارةيفإست بعددد وذلددك الدراسددى الفصددلالدراسددة ب يددةبدا مددن الفــام  األسددبوع

 هددذا سدداعات للدددارس تحتسددب   الحالددة هددذه وفددى المقددرر،بتدددريس  القددائمو  مددن كددل مددن المرشددد األكدداديمى
 .بالدارس الخاصة المقررات اتيانبى شهادات و ف (W)هرالرمزمنسحبيظو  المقرر،

الدراسدى ويحصدل الطالدب علدى تقددير  الفصدلية الدراسدة ببدا منفام  ال األسبوع  يجوز ا نسحاب بعد  .13-3
 أو حال عدم استيفاء نسبة الحضور.   حال عدم حضور امتحان نهاية الفصل (F)راسب 

منسدحب بدد  مدن تقددير دراسدة مقدرر كدان قدد سدبق للطالدب اإلنسدحاب منده يدتم اسدتبدال التقددير عند إعادة . 13-4
W  من قبل بالتقدير الجديد. لذى تم الحصول عليه ا 

تمددام النهددائى اإلمتحددان تعذرعليدده دخددول الددذى الدددارس. 13-5 لجنددة  بلهدداقت قهريددة ألسددباب متطلباتدده بعددض لمقررأوا 
 علددى صددليح األقددل المقررعلددى متطلبددات مددن % 75 أدى قددد وكددان ،و مجلددس الكليددة  الدراسددات العليددا

ى )أو الدذى يليدده التددال الدراسدى الفصدل فددى اإلمتحدان أداء يدهوعل ،(I – Incomplete )تقدديرغير مكتمدل 
 .عادتهيس إلول المقرر متطلبات ستكمال  وذلك ،عند إعادة تدريس المقرر( 

% مدددن 75 تزيدددد عدددنسدددتيفاء نسدددبة حضدددور ، وعليددده ا (Audit)يحدددق للطالدددب التسدددجيل بمقدددرر كمسدددتمع . 13-6
 (L) تقددددير وعليدده يتحصدددل الطالددب علدددى  دخول امتحددان آخدددر الفصدددلو  يطالددب بددد المطلوبدددة  السدداعات

 .بشهادة المقررات غير انه   تحتسب له أى ساعات معتمدة
 

 وقف القيد(: 41) مادة

يقررهدا مجلدس الدراسدات العليدا والبحدوث بالجامعدة ويشدترط إجدرا ه قبدل  التىيكون وقف القيد وفقا للضوابط . 14-1
 . انتهاء المدة ا صلية للقيد أو التسجيل

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلدس القسدم المخدتص أن يوقدف قيدد الطالدب المسدجل بالدراسدات العليدا . 14-2
 وذلك فى الحا ت اآلتية: سنوات )تجدد سنويًا( 3بفترة إعداد الرسالة وبحد أقصى دكتوراه (  –)ماجستير 

عتمدة من اإلدارة الطبية الحا ت المرضية بشرط أن يتقدم الطالب بالشهادات المرضية الالزمة م −
 للجامعة.

مرافقة الزوج أو الزوجة للسفر للخارج على أن يتقدم الطالب بما يثبت ذلك مدعما بموافقة جهة العمل  −
 .على اإلعارة للطر  األول والموافقة للطر  اآلخر

 .حا ت التجنيد للقوات المسلحة وتقديم ما يفيد ذلك −
 .و شهادة ميالد الطفلأجازة رعاية الطفل بشرط تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالنسبة للعاملين أ −
 .مية التى يوفد فيها الطالب عن طريق جهة عملهقو المنح التدريبية والمهمات ال −
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 القيد إلغاء( 51) مادة

 الحا ت التالية: أى من يتم إلغاء القيد فى

 .لمدة المحددة لذلكاألدنى من الساعات المعتمدة المطلوبة فى اعدم استيفاء الحد  −

 .11تجاوز الحد األقصى المسموح به للحصول على الدرجة و المذكور بالمادة  −

وا هانة أعضاء هيئة اإلخالل بالقيم األخالقية واألكاديمية مثل حا ت الغش ومخالفات األمانة العلمية  −
 تستوجب إلغاء القيد. هى حا تالتدريس و 

 فى حالة الماجستير أو الدكتوراه، تقديم تقرير من لجنة الحكم على الرسالة بننها غير صالحة لنيل الدرجة. −

لى جدية وجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسالة يتم فى حال اختال  المشرفين ع −
 اإلحتكام إلى لجنة يقترحها مجلس القسم وبموافقة لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية .

اعتماده من أ.د.نائب رئيس  من مجلس الكلية ثمإللغاء القيد، والموافقة على طلبه  تقدم الطالب بطلب −
 عليا.الجامعة للدراسات ال

 

 إعادة القيد(: 61) مادة

إذا تم إلغداء قيدد الطالدب يجدوز لمجلدس الكليدة بنداء علدى اقتدراح لجندة الدراسدات العليدا إعدادة قيدده، وعلدى الطالدب أن 
 الشددروط الخاصدة بقيدددكدذلك الشدروط العامددة للقيدد و مددع ا لتدزام بيتقددم بطلدب إعددادة القيدد فدي المواعيددد المحدددة لدذلك 

كثدر مدن خمدس أاذا لدم يمضدى علدى نجاحده فيهدا  بق اجتيازهداالسدامقدررات الويجوز ان يعفى من بعدض ، لكل درجة
 .5وطبقا للبنود الواردة بالمادة  على موافقة القسم المختص سنوات بناءً 
 

 اتخالفال معالجةقواعد (: 71) مادة

إلدارة المبدأ العام فى فض الخالفدات يقضدى بحدل الندزاع داخدل القسدم أو  فدإن تعدذر فدض الندزاع يدتم اللجدوء  .17-1
 الكلية وفى حال تعذر حسم الخال  يتم ا لتجاء الى ادارة الجامعة و  يجوز تخطى الترتيب السابق.

اخدتال  المشدرفين علدى جديدة  وجود خال  بين المشرفين أو بدين أحدد المشدرفين والطالدب أو حدال فى حال .17-2
 تضدم ثالثدة مدن األسداتذة م إلدى لجندةوجدوى استمرار الطالب فى البحث و/أو صالحية الرسدالة يدتم اإلحتكدا

و يكددون قرارهددا ملزمددا لجميددع يقترحهددا مجلددس القسددم وبموافقددة لجنددة الدراسددات العليددا ومجلددس الكليددة الكبددار، 
 .األطرا 

 
 

جادة استفدام الحاسا اآللى ونظم المعلومات(  81) مادة  اعتراطات اللغة وا 

لإللتحدددداق  اأو مددددا يندددداظره شددددرطمددددن مركددددز اللغددددات بجامعددددة القدددداهرة  TOEFLاجتيدددداز امتحددددان الددددد يعتبددددر  18-1
 ببرنامجى الماجستير والدكتوراه.

 . الحاسب اآللىفى الحصول على دورة  18-2
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 برنامج الماجستير األكاديمى
 

 بالماجستير األكاديمى اشتراطات القيد و التسجيل(: 18) مادة

 :الماجستير الشروط التالية ةاسر دالمتقدم لى فيجب أن يستو 

فى ، وكما هو مشار إليه  على األقل (+C  / 2.3)جيد الحصول على البكالوريوس أو الليسانس بتقدبر. 1.18
 الحصول على درجة معادلة من المجلس األعلى للجامعات.  أو ،1-4مادة رقم ال

 .كحد أدنىدرجة  450مع تحقيق  أو ما يناظره TOEFLالد حان تاجتياز ام. 2.18
سنوات من تاريخ تسجيل  أربعالماجستير ومناقشة الرسالة برنامج يكون الحد األقصى لالنتهاء من دراسة مقررات 

 .فى البرنامجالطالب 
يحق لمجلس الكلية بناء على موافقة مجلس القسم وعلى تقرير من قبل المشر )ين( السماح للطالب بالمد لمدة 

 فى ضوء تطبيق اللوائح والقوانين المعمول بها بالجامعة فى هذا الشنن.أو ، ة ومناقشتهاعام وذلك إلنهاء الرسال
 

 األكاديمىمتطلبات منح درجة الماجستير (: 19) مادة

 :الماجستيركحد أدنى، للحصول على درجة التالية متطلباتالماجستير ال طالب ى فيجب أن يستو 

اجتياز متطلبات الساعات المعتمدة من المقررات اإلجبارية واإلختيارية التى تحددها الالئحة الداخلية لكل  .19-1
 .مع استيفاء المساهمات و الرسوم المدة المسموح بهابرنامج فى 

 اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة .19-2
 .اعتماد مقترح البحثآلية يحدد القسم العلمى  −

 : تعكيا لجنة إعراف.  19-3

يعددين مجلددس الكليددة بندداء علددى اقتددراح مجلددس القسددم المخددتص وموافقددة لجنددة الدراسددات العليددا والبحددوث  −
مشددرفًا رئيسددديًا علددى الطالدددب مدددن بددين األسددداتذة أو األسدداتذة المسددداعدين غيدددر المعددارين بالكليدددة ويجدددوز 

 ، إشراك أحد المدرسين فى اإلشرا 

مددن المتخصصدين مددن خدارج الكليددة عضددوا واحددا يجدوز بموافقددة مجلدس الكليددة أن يشدارك فددي اإلشدرا   −
 .وفى جميع الحا ت   يزيد عدد المشرفين عن ثالثة

و أن يترك لجنة ا شدرا  كمدا هدى ألى الخارج فلمجلس الكلية إالمشاركين حد المشرفين أسفر  فى حال −
و أالمشددر  الددذى سددافر الددى الخددارج مددن لجنددة ا شددرا   و يرفددعأيضدديف عضددوا الددى لجنددة ا شددرا  

كليهما وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث بنداء علدى 
التقرير الذي يقدمده المشدر  قبدل السدماح لده بالسدفر مددعمًا بدرأي المشدر  الرئيسدي مدع عددم التعدارض 

 .السابقة مع الفقرة 

تقريدرًا الدى مجلدس القسدم المخدتص عدن مددى تقددم  فصدل دراسدىلمشدر  الرئيسدي فدى نهايدة كدل يقددم ا  −
 ته، وللمشر  الرئيسي ان يوصي باستمرار القيد أو إلغائه.رسالالطالب في 

 :عقد السيمنار .19-4

يطلددب المشددرفين الددداخليين عقددد محاضددرة عامددة )سدديمنار( يعددرض فيهددا الطالددب مددا توصددل إليدده خددالل  –
 .البحث ويتم تسجيل مالحظات الحاضرين
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 عقد السيمنار.الرسالة قبل مرور ثالثة أشهر على األقل من تاريخ  ى  يجوز تشكيل لجنة حكم عل –

 .يجوز إرفاق المالحظات المدونة بالسيمنار مع خطابات الممتحنين –

 :طلا تعكيا لجنة ممتحني . 5 -19

 -المختص باآلتي:يتقدم المشر  الرئيسي إلي مجلس القسم  –
 .لرسالةلمانة العلمية ألعن اتقريرًا  •

تقريددددرًا عددددن صددددالحية الرسددددالة للمناقشددددة موضددددحًا بدددده العنددددوان الدددددقيق للرسددددالة بدددداللغتين العربيددددة  •
 واإلنجليزية ويحمل توقيعات المشرفين.

 طلب تشكيل لجنة الحكم على الرسالة ويكون للمشرفين صوتًا واحدًا. •

 .من الرسالة ورقية ةنسخ •

  :اعتراطات  النعر الدولىتحقيق . 19-6
  شتراطات النشر العلمى و هى: الطالب من استيفاء على مجلس القسم التحقق يجب 

محكمدة علدى أن تكدون المجلدة على األقل من الرسالة فى مجلدة متخصصدة و قة علمية قبول النشر لور  –
أو مدا يعادلهدا مدن (Thomson Reuters d-base and/or Scopus) :الفهدارس العالميدةبواردة 

قواعددد البيانددات المعتمدددة مددن مجلددس الدراسددات العليددا وذلددك فيمددا يخددص قطاعددات العلددوم اإلنسددانية و 
 ا جتماعية.

 

 : لجنة الحكم على الرسالة .19-7

ثدددة الرسدددالة مدددن ثاليشدددكل مجلدددس الكليدددة بنددداء علدددى اقتدددراح مجلدددس القسدددم المخدددتص لجندددة للحكدددم علدددى  −
ن علدى أن يكدون لهدم صدوت واحدد بجاندب عضدوين مدن بدين السدادة يأعضاء أحدهم المشر  أو المشرف

أو ممددن فدددي مسددتواهم العلمدددي مدددن  األسدداتذة أو األسددداتذة المسدداعدين بالجامعدددات المصددرية أو األجنبيدددة
قددددم األعضددداء مدددع ين بشدددرط أن يكدددون أحددددهما علدددى األقدددل مدددن خدددارج الكليدددة ويدددرأس اللجندددة أصدددتخمال

  تمددنح الدرجددة علددى الرسددائل العلميددة للطددالب الددذين يضددا  إلدديهم مشددر  جديددد إ  بعددد مراعدداة أندده 
مدع مراعداة أن تكدون  حال طلب المشر  الجديد لدذلك مرور ستة أشهر على األقل من إضافة المشر 

ت العليددا والبحددوث تشددكيل مدددة القيددد الباقيددة للطالددب تسددمح بددذلك. ويعتمددد نائددب رئدديس الجامعددة للدراسددا
 .لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الكلية

اعتبار الموافقة على تشدكيل لجندة الحكدم علدى الرسدالة موافقدة ضدمنية علدى مدد القيدد لمددة )سدتة أشدهر(  −
المددة المصدرح بهدا  انقضداء فقط وهى مدة صالحية لجنة الحكم على الرسالة على ان يدتم التشدكيل قبدل

 للطالب.

يشددددترط فددددى اللجنددددة التددددى يختارهددددا مجلددددس القسددددم للحكددددم علددددى الرسددددالة أن يكددددون البحددددث فددددى مجددددال  −
 أو أقرب إلى مجال التخصص وفى حالة تعذر ذلك يلجن إلى التخصص العام. تخصصهم  

 .من خارج الكلية ماجستيريجب أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة ال −

  يجددوز اشددتراك عضددو هيئددة التدددريس فددى لجنددة الحكددم علددى الرسددائل العلميددة المقدمددة مددن احددد اقاربدده  −
 حتى الدرجة الرابعة نسبًا او صهرًا. 
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يجوز أن تدتم المناقشدة بحضدور العضدوين مدن داخدل الجمهوريدة فقدط وبشدرط أن يكدون مدن بينهمدا أحدد  −
 المشرفين.

)و بشدددرط حضدددور أحدددد المشدددرفين( جلسدددة مناقشدددة  فدددى حدددال تعدددذر حضدددور احدددد أعضددداء لجندددة الحكدددم −
قرير الفردى للمحكم المعتدذر عدن الحضدور بشدرط اعتمداد توقيعده مدن الرسالة، يمكن اإلكتفاء بعرض الت

 جهة العمل. 

يقدددم كدددل عضدددو مددن أعضددداء لجندددة الحكددم تقريدددرًا فرديدددًا عددن الرسدددالة وتقددددم اللجنددة تقريدددرًا جماعيدددًا عدددن  −
وتعدددرض جميعهدددا علدددى مجلدددس القسدددم المخدددتص ثدددم لجندددة الدراسدددات العليدددا الرسدددالة ونتيجدددة المناقشدددة 

 والبحوث بالكلية فمجلس الكلية تمهيدًا لعرضها على مجلس الجامعة.

 للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بنحد التوصيتين التاليتين: −

 قبدول الرسدالة. -أ

 رفض الرسالة رفضًا مطلقًا. -ب

ويعطدي و مدا يلدزم مدن تعدديالت تكمال مدا تدراه اللجندة مدن نقدص ويجوز إعادة الرسدالة إلدى الطالدب  سد −
الطالددب فرصددة   تزيددد عددن سددتة شددهور مددن تدداريخ المناقشددة وبشددرط أ  يتجدداوز الحددد األقصددي لمددنح 
الدرجة. وفى هدذه الحالدة تعداد مناقشدة الطالدب وتقددم اللجندة تقريدرًا جماعيدًا إلدى مجلدس القسدم المخدتص 

 اقشة.بنتيجة فحص الرسالة والمن
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 برامج الماجستير
 قسم ترميم اآلثار 

 ماجستير ترميم وصيانه اآلثار العضويةبرنامج  -أ

 ساعة معتمدة( 10اإلجبار ة                            ) البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 الكتابة العلمية  للرسائل واألبحاث 601ت أ 
 2 طرق فحص وتحليل اآلثار 602ت أ 
 2 اآلثارالتحليل اإلحصائي وقواعد البيانات في ترميم  603ت أ 
موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار العضوية من  601ت ع 

 أصل حيواني
2 

موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار العضوية من  602ت ع 
 .أصل نباتي

2 

 ساعة معتمدة( 6)تيار ة                        متطلبات البرنامج االفنياً :ا
 وحدة( 2×مقرارات  3)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ت ع 
603 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة المخطوطات

ت ع  2
610 

موضوعات متقدمة في عالج 
وصيانة المومياوات 

 والمحنطات 

2 

 ت ع
604 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة الصور الفوتوغرافية

ت ع  2
611 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة المواد ا ثنوجرافية 

2 

ت ع 
605 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة األخشاب

 

ت ع  2
612 

عالج موضوعات متقدمة في 
العضوية اآلثار وصيانة
 الغارقة

 

2 

ت ع 
606 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة اللوحات الزيتية

ت ع  2
613 

موضوعات متقدمة في عالج 
مجموعات التاريخ  وصيانة

2 
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 الطبيعى

 ت ع
607 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة األيقونات 

ت ع  2
614 

موضوعات متقدمة في عالج 
الكارتوناج ولوحات  وصيانة

 المومياوات

2 

ت ع 
608 

موضوعات متقدمة في عالج 
 والعظام والعاج وصيانة الجلود

ت ع  2
615 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
في مقاومة التلف 
 الميكروبيولوجي

2 

ت ع 
609 

موضوعات متقدمة في عالج 
 وصيانة المنسوجات والسجاد

2  

--- 
 

--------- 
 

--- 
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 العضويةغير اآلثار ترميم وصيانه ماجستير برنامج ب. 

 ساعة معتمدة( 10اإلجبار ة                   ) البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 الكتابة العلمية  للرسائل واألبحاث 601ت أ 

 2 طرق فحص وتحليل اآلثار 602ت أ 

 2 اآلثارالتحليل اإلحصائي وقواعد البيانات في ترميم  603ت أ 

 2 ( 1موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار غير العضوية ) 601ت غ 

 2 (2موضوعات خاصة في عالج وصيانة اآلثار غير العضوية ) 602ت غ 
 

 ساعة معتمدة( 6)تيار ة                        متطلبات البرنامج االفنياً :ا
 وحدة( 2×مقرارات  3)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ت غ 
603 

موضوعات  متقدمة في عالج 
 وصيانة اآلثار الحجرية

ت غ  2
609 

موضوعات  متقدمة  في 
 وصيانة الفسيفساءعالج 

2 

ت غ 
604 

وضوعات  متقدمة  في عالج م
 الصور الجدارية وصيانة

ت غ  2
610 

تطبيقات تكنولوجيا النانو 
 في ترميم وصيانة اآلثار 

2 

ت غ 
605 

موضوعات  متقدمة  في عالج 
 وصيانة الفخار والسيراميك

ت غ  2
611 

موضوعات متقدمة في 
غير  عالج وصيانة اآلثار
 العضوية الغارقة

2 

ت غ 
606 

متقدمة في عالج موضوعات 
 وصيانة اآلثار الجصية 

ت غ  2
612 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
في مقاومة التلف 
 الميكروبيولوجي

2 

ت غ 
607 

موضوعات  متقدمة  في عالج 
 وصيانة اآلثار الزجاجية

ت غ  2
613 

موضوعات متقدمة في 
عالج وصيانة اآلثار 

2 
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 المركبة

ت غ 
608 

موضوعات  متقدمة  في عالج 
 وصيانة اآلثار المعدنية

2  

---- 
 

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

---- 
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 ماجستير الترميم المعمارىبرنامج  -ج

 ساعة معتمدة( 10اإلجبار ة                            ) القسم  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 الكتابة العلمية  للرسائل واألبحاث 601ت أ 
 2 رق فحص وتحليل اآلثارط 602ت أ 
 2 وتطبيقاتهالتحليل اإلنشائي الرقمي للمباني األثرية  601ت م 
 2 ا ختبارات غير المتلفة وأعمال الرصد والطرق الجيوفيزيائية 602ت م 
موضوعات خاصة في بيئة المباني والمواقع األثرية ومحيطها  603ت م 

 العمراني
2 

 
 ساعة معتمدة( 6)تيار ة                        متطلبات البرنامج االف:انياً 

 وحدة( 2×مقرارات  3)                                                         
رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

موضوعات خاصة في ميكانيكا  604ت م 
 التربة

ت م  2
610 

موضوعات خاصة في 
 األثريةترميم األساسات 

2 

التصميم اإلنشائي ألعمال  605ت م 
المباني المشيدة من الطوب 

 ر األثريةاحجواأل

ت م  2
611 

إدارة وا عادة التنهيل 
المتوافق للمباني والمواقع 

 التراثية

2 

تصميم المنشآت التراثية  606ت م 
 المشيدة بالخرسانة المسلحة

ت م  2
612 

نظريات وتطور الترميم 
 اإلنشائي

2 

تصميم المنشآت المعدنية  607ت م 
 التراثية

 

ت م  2
613 

موضوعات خاصة في 
عالج وصيانة المنشآت 

 الطينية األثرية
 

2 

موضوعات خاصة في الترميم  608ت م 
اإلنشائي لألسقف الخشبية 

ت م  2
614 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة 
في مقاومة التلف 

2 
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 الميكروبيولوجي األثرية
 ---- ------- --- 2 تقييم المخاطر 609ت م 
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 الدكتوراهبرنامج 
 

 ببرامج الدكتوراه اشتراطات القيد و التسجيل(: 52) مادة

 :الشروط التالية الدكتوراهةاسر دالمتقدم لى فيجب أن يستو 

هددا طبقددًا عادلأو مددا ي القسددم العلمددى بالكليددة وطبقددا للتخصددص الدددقيق،الحصددول علددى الماجسددتير مددن نفددس  –
 .للمجلس األعلى للجامعات

 الحكومية اذا كانت الدراسة فى أوقات العمل الرسمية.حصول على موافقة جهة العمل ال –

حتى يتسنى لمجلس القسم العلمى تحديد على الطالب تحديد التخصص الدقيق للموضوع المزمع دراسته  –
 فى نفس التخصص الدقيق للرسالة. لتكون المواد اإلختيارية 

 الدكتوراهمتطلبات منح درجة (: 62) مادة

 :دكتوراه الكحد أدنى، للحصول على درجة التالية متطلباتال دكتوراهال طالب ى فيجب أن يستو 

من مركز اللغات بالجامعة )أو أى مكان أخر يعتر  به مركز اللغات  TOEFLامتحان ال اجتياز 26-1
 حال عدم تحقيق ذلك خالل دراسة الماجستير.500بحد أدنى بالجامعة( 

اجتياز متطلبات الساعات المعتمدة من المقررات اإلجبارية واإلختيارية التى تحددها الالئحة الداخلية  26-2
 .مع استيفاء المساهمات والرسومفى المدة المسموح بها للكلية 

 اعتماد مقترح البحث موضوع الرسالة  26-3

 للقسدم البحثيدة الخطدة مدع وتتوافدق محتملدةعلميدة  إضدافة تمثدل بحثية مبتكدرة بمقترح خطة الدارس يتقدم –
 .يتم اعتمادها من مجلس القسمو  أوالكلية

يجوز لمجلس القسم المختص بناء علدى طلدب مدن المشدر  الرئيسدي أن يوافدق علدى تعدديل مجدال البحدث  –
ولمددرة واحدددة فقددط خددالل دراسددة الدددكتوراه ويجددوز أن يددتم ذلددك مددع أو بدددون تغييددر المشددرفين ويعتمددد ذلددك 
 .التعديل من لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية دون اإلخالل بالمدد الزمنية المنصوص عليها

مدن فدي مسدتوى األسداتذة أو األسداتذة علدى الرسدالة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشارك في اإلشدرا   –
 .خارج الكليةداخل أو المساعدين من المتخصصين من 

و أن يترك لجنة ا شدرا  كمدا هدى ألى الخارج فلمجلس الكلية المشاركين إحد المشرفين أفى حال سفر  –
و أو يرفددع المشددر  الددذى سددافر الددى الخددارج مددن لجنددة ا شددرا  أيضدديف عضددوا الددى لجنددة ا شددرا  

كليهما وذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث بنداء علدى 
 .مه المشر  قبل السماح له بالسفر مدعمًا برأي المشر  الرئيسيالتقرير الذي يقد

تقريددرًا الددى مجلددس القسددم المخددتص عددن مدددى تقدددم  فصددل دراسددىيقدددم المشددر  الرئيسددي فددى نهايددة كددل  –
 .ن يوصي باستمرار القيد أو إلغائهأالطالب في دراسته، وللمشر  الرئيسي 

 المحاضرة العامةد قع 26-4

يقدددم الطالددب  محاضددرة عامددة عددن موضددوع البحددث أمددام لجنددة مددن األسدداتذة المتخصصددين والجمهددور  –
 أشهر. 6قبل المناقشة بمدة   تقل عن وذلك 
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لمحاضدرة العامدة، مدن خدالل تقريدر علدى أن يقدوم ليحيط المشر  الرئيسى المجلس علمًا بدنداء الطالدب  –
يددا موضددحًا  بدده تدداريخ إعتمدداد مجلددس القسددم للتقريددر القسددم بإرسددال نسددخة مندده إلددى إدارة الدراسددات العل

 مع خطابات الممتحنين. تقرير المحاضرة العامةو يجوز إرفاق  المثارة.الحظات والم

 رسالة بها اضافة جديدةإعداد 26-5

هرة و يشددترط تضددمنها رسددالة علميددة متوافقددة مددع اشددتراطات الرسددائل العلميددة بجامعددة القدداد الطالددب  عددي –
 . جديدة علميةإلضافة 

 :تعكيا لجنة ممتحني  طلا 26-6

من عقدد المحاضدرة العامدة علدى أشهر  6مرور بعد  يسي إلي مجلس القسم المختصيتقدم المشر  الرئ –
 :ىليبما  ،األقل

 .محققا للحد األدنى المقبول لرسالةللالمانة العلمية تقريرًا  •

تقريددددرًا عددددن صددددالحية الرسددددالة للمناقشددددة موضددددحًا بدددده العنددددوان الدددددقيق للرسددددالة بدددداللغتين العربيددددة  •
 واإلنجليزية ويحمل توقيعات المشرفين. 

 . ة ورقية على األقلنسخ •

  :اعتراطات  النعر الدولىتحقيق  26-7
  شتراطات النشر العلمى و هى: الطالب على مجلس القسم التحققمن استيفاء يجب 

محكمددة علددى أن تكددون علددى األقددل مددن الرسددالة فددى مجلددة متخصصددة و تددين علميتين قبددول النشددر لددورق –
 أو مدا يعادلهدا(Thomson Reuters d-base and/or Scopus):الفهدارس العالميدةبالمجلدة واردة 

و  العلدوم اإلنسدانية اتقطاعدالمعتمدة من مجلس الدراسات العليا وذلك فيمدا يخدص من قواعد البيانات 
 .ا جتماعية

 : لجنة الحكم على الرسالة 26-8

ثددة يشددكل مجلددس الكليددة بندداء علددى اقتددراح مجلددس القسددم المخددتص لجنددة للحكددم علددى الرسددالة مددن ثال −
واحدد بجاندب عضدوين مدن بدين السدادة ن على أن يكون لهم صوت يأعضاء أحدهم المشر  أو المشرف

األسدداتذة أو األسدداتذة المسدداعدين بالجامعددات المصددرية أو األجنبيددة أو ممددن فددي مسددتواهم العلمددي مددن 
ة ويدرأس اللجندة أقددم األعضداء مدع جامعداألخصائيين بشرط أن يكون أحدهما علدى األقدل مدن خدارج ال

ب الددذين يضددا  إلدديهم مشددر  جديددد إ  بعددد   تمددنح الدرجددة علددى الرسددائل العلميددة للطددالمراعدداة أندده 
مددع مراعدداة أن  حددال طلددب المشددر  الجديددد لددذلك مددرور سددتة أشددهر علددى األقددل مددن إضددافة المشددر 

تكددون مدددة القيددد الباقيددة للطالددب تسددمح بددذلك. ويعتمددد نائددب رئدديس الجامعددة للدراسددات العليددا والبحددوث 
 .ليةتشكيل لجنة الحكم على الرسالة بعد موافقة مجلس الك

اعتبار الموافقة على تشكيل لجنة الحكم على الرسدالة موافقدة ضدمنية علدى مدد القيدد لمددة )سدتة أشدهر(  −
المددة المصدرح بهدا  انقضاء فقط وهى مدة صالحية لجنة الحكم على الرسالة على ان يتم التشكيل قبل

 للطالب.

ون البحددددث فددددى مجددددال يشددددترط فددددى اللجنددددة التددددى يختارهددددا مجلددددس القسددددم للحكددددم علددددى الرسددددالة أن يكدددد −
 فى حالة تعذر ذلك يلجن إلى التخصص العام. و أو أقرب إلى تخصصهم تخصصهم  
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قاربدده أحددد أشددتراك عضددو هيئددة التدددريس فددى لجنددة الحكددم علددى الرسددائل العلميددة المقدمددة مددن إ يجددوز   −
 و صهرًا.أحتى الدرجة الرابعة نسبًا 

 .ةجامعمن خارج ال دكتوراهيجب أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على رسالة ال −

ز أن تتم المناقشة بحضور العضوين مدن داخدل الجمهوريدة فقدط وبشدرط أن يكدون مدن بينهمدا أحدد يجو  −
 .الوطن خارج للعضو المتواجد ير الفردىتقر الب تفىو يك، المشرفين

 علددى يقدددم كددل عضددو مددن أعضدداء لجنددة الحكددم تقريددرًا فرديددًا عددن الرسددالة وتقدددم اللجنددة تقريددرًا جماعيدداً  −
النماذج التي تعدها إدارة الدراسات العليا والبحوث لهذا الغدرض عدن الرسدالة ونتيجدة المناقشدة وتعدرض 
جميعها علدى مجلدس القسدم المخدتص ثدم لجندة الدراسدات العليدا والبحدوث بالكليدة فمجلدس الكليدة تمهيددًا 

 لعرضها على مجلس الجامعة.

 التوصيتين التاليتين:للجنة أن توصي في تقريرها الجماعي بنحد  −

 قبدول الرسدالة. -أ

 رفض الرسالة رفضًا مطلقًا. -ب

ويعطدي  ومدا يلدزم مدن تعدديالت ويجوز إعدادة الرسدالة إلدى الطالدب  سدتكمال مدا تدراه اللجندة مدن نقدص −
الطالددب فرصددة   تزيددد عددن سددتة شددهور مددن تدداريخ المناقشددة وبشددرط أ  يتجدداوز الحددد األقصددي لمددنح 
الدرجة. وفى هذه الحالة تعاد مناقشة الطالدب وتقددم اللجندة تقريدرًا جماعيدًا إلدى مجلدس القسدم المخدتص 

 بنتيجة فحص الرسالة والمناقشة.

المختص ولجنة الدراسات العليدا والبحدوث بالكليدة  يوصي مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم −
 .منح درجة دكتوراه الفلسفة فى حالة  قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصية بمنح الدرجةب
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 برامج الدكتوراة

 قسم اآلثار المصرية

 اآلثار المصرية القديمةدكتوراه برنامج  -أ

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                         اإلجب البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 في مصر القديمة اإلقليميفن البالط والفن  701م ص 
 2 القديمةموضوعات في تاريخ مصر  702م ص 
 2 النظم السياسية واإلدارية في مصر القديمة 703م ص 
 2 في مجال اآلثار العلميمنهج النشر  704م ص 
 2 علم اللغة 705م ص 
 ساعة معتمدة( 8)تيار ة                        متطلبات البرنامج االف:انياً 

 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         
رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

م ص 
706 

موضوعات في آثار العصر 

 المتأخر
م ص  2

714 
نصوص ديموطيقية 

 متنوعة
2 

م ص 
707 

موضوعات في آثار مصر 

في العصرين اليوناني 

 والروماني

م ص  2
715 

المجتمع المصري القديم 

 من خالل الوثائق القبطية
2 

م ص 
708 

المعتقدات واألساطير في 

 مصر القديمة
م ص  2

716 
عالقات مصر الخارجية 

 خالل العصر المتأخر
2 

م ص 
709 

تحقيق المصادر التاريخية في 

 القديمةمصر 
م ص  2

717 
العواصم المصرية 

 القديمة
2 

م ص 
710 

دالالت األسماء وصفات 

الملوك والملكات في مصر 

 القديمة

م ص  2
718 

موضوعات حضارية في 

 اآلثار المصرية
2 

م ص 
711 

م ص  2 اللغة اليونانية القديمة
719 

 إثنوجرافيا الحرف 
 والمصنوعات

2 
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م ص 
712 

  2 نصوص وصيغ دينية

 م ص
720 

أطر التصوير 

 والنصوص الملحقة
2 

م ص 
713 

نصوص هيروغليفية من 

العصر المتأخر والعصرين 

 اليوناني والروماني

م ص  2
721  

نصوص هيراطيقية 

 متنوعة
2 
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 اآلثار الشرقية القديمةدكتوراه برنامج  .ب

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                         اإلجب البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 حضارات شرق حوض البحر المتوسط 701أ ش 

 األردن( -فلسطين -لبنان –)سوريا 
2 

 2 نصوص أكاديه 702أ ش 
 2 نظم الحكم واإلدارة في حضارات الشرق األدنى القديم 703أ ش 
موضوعات خاصة عن حضارة بالد األناضول الي القرن  704أ ش 

 الثالث ق.م
2 

 2 موضوع خاص في تاريخ وحضارة العراق القديم 705أ ش 
 ساعة معتمدة( 8)تيار ة                      البرنامج االف  متطلبات :انياً 

 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         
رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ ش 
706 

عالقات مصر الخارجية مع 

 الشرق األدنى
عماره وفنون الشرق األدنى  711أ ش  2

 القديم
2 

أ ش 
707 

العالم اآلخر وعقائد ما بعد الموت 

في حضارات الشرق االدني 

 القديم

التأثيرات الحضارية المتبادلة  712أ ش  2

بين حضارات حوض البحر 

 المتوسط

2 

أ ش 
708 

الصراعات السياسية في الشرق 

 األدنى القديم
الهجرات والتحركات  713أ ش  2

الشعوبية في الشرق األدنى 

 القديم

2 

أ ش 
709 

خاصة في تاريخ  موضوع  714أ ش  2 نصوص آرامية

 وحضارة ايران القديم
2 

أ ش 
710 

 --- -------- ---- 2 ممالك اليمن القديم
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 آثار ما قبل التاريخدكتوراه برنامج   -ج

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                          اإلجب البرنامج  متطلبات والً ا
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

 2 دراسة األدوات الحجريةلالمناهج التحليلية  701أ م 
 2 قبل التاريخ.ت حديثة فى فخار ما قراءا 702أ م 
 2 موضوعات مختارة من الفن الصخرى فى عصور ما قبل التاريخ. 703أ م 
 الوسائل العلمية لتأريخ آثار ما قبل التاريخ 704أ م 

 )دراسة عملية معملية/ كلية العلوم(. 
2 

 2 الحياة الدينية والجنائزية فى عصور ما قبل التاريخ. 705أ م 
 ساعة معتمدة( 8)تيار ة                      البرنامج االف  متطلبات :انياً 

 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         
 

رمز 
 المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

المواد الخام فى عصور ما  706أ م 

 قبل التاريخ. 

المجتمع فى عصور ما قبل  710أ م  2

 التاريخ.
2 

الفترة الالحقة على العصر  707أ م 

الحجرى القديم فى الصحراء 

 الكبرى.

  711أ م  2

 اإلثنوجرافيا األثرية.

 

2 

الفنون فى عصور ما قبل  708أ م 

 التاريخ.

ميدانية على أساليب تطبيقات  712أ م  2

الحفر والتنقيب فى مواقع ما قبل 

 التاريخ.

2 

البيئة فى عصور ما قبل  709أ م 

 التاريخ.

2 --- ------- ---- 
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 قسم اآلثار اإلسالميةبرامج الدكتوراه 

 دكتوراه اآلثار اإلسالميةبرنامج 

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                          اإلجب البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

رمز 
 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

 2 )موضوع خاص(العمارة اإلسالمية  701أ س 
 2 )موضوع خاص(الفنون  اإلسالمية  702أ س 
 2 )موضوع خاص(التصوير  اإلسالمى  703أ س 
 2 )موضوع خاص(المسكوكات  اإلسالمية  704ا س 
 2 )موضوع خاص(الكتابات األثرية 705أ س 

 ساعة معتمدة( 8)تيار ة                        متطلبات البرنامج االف:انياً 
 وحدة( 2×مقرارات  4)                             العمارة اإلسالمية -أ

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ س 
706 

العمارة االسالمية فى  713أ س  2 العمارة االسالمية فى مصر

 غرب افريقيا
2 

أ س 
707 

العمارة االسالمية  714س أ  2 العمارة االسالمية  فى ايران

 فىالسودان وشرق افريقيا
2 

أ س 
708 

العمارة االسالمية فى  715أ س  2 العمارة االسالمية فى الهند

 الصين
2 

أ س 
709 

العمارة االسالمية فى تركيا 

 والبلقان
آثر العمارة االسالمية فى  716أ س  2

 أوروبا
2 

أ س 
710 

العمارة االسالمية فى 

 واألندلسرب المغ
 2 المدينة االسالمية 717أ س  2

أ س 
711 

 العمارة االسالمية فى

 الجزيرة العربية
العمارة االسالمية  718أ س  2

 فىجنوب شرق آسيا
2 

  2 التقليديةالعمارة االسالمية أ س 

أ   
العمارة االسالمية فى 

 آسيا الوسطى
2 
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712 719 
 
 
 ساعة معتمدة( 8)الفنون اإلسالمية-ا 

 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         
رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ س 
720 

 الفنون االسالمية فى 726أ س  2 الفنون االسالمية فى مصر

 السودان وشرق افريقيا

 

2 

أ س 
721 

 ايران الفنون االسالمية فى

 
 الفنون االسالمية فى 727أ س  2

 الصين
2 

ا س 
722 

 الهند الفنون االسالمية فى

 
 الفنون االسالمية فى 728أ س  2

 اجنوب شرق آسي
2 

أ س 
723 

تركيا  الفنون االسالمية فى

 والبلقان
االسالمية فى اآثر الفنون  729أ س  2

 آوروبا
2 

ا س 
724 

 برالمغ الفنون االسالمية فى

 واالندلس
الفنون االسالمية فى آسيا  730أ س  2

 الوسطى 
2 

أ س 
725 

غرب  الفنون االسالمية فى

 افريقيا
2   

------ 

 

---- 
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 ساعة معتمدة( 8)التصوير اإلسالمى -ج
 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ س 
730 

 التصوير االسالمى فى مصر

 
 التصوير االسالمى فى 734أ س  2

 واالندلس المغرب
2 

أ س 
731 

 ايران التصوير االسالمى فى

 
التاثيرات المتبادلة بين  735أ س  2

التصوير االسالمى 

 واالوروبى

2 

أ س 
732 

 الهند التصوير االسالمى فى

 
 التصوير االسالمى فى 736أ س  2

 الصين

 

2 

أ س 
733 

تركيا  لتصوير االسالمى فىا

 والبلقان
 التصوير االسالمى فى 737أ س  2

 اجنوب شرق آسي
2 

 ساعة معتمدة( 8)المسكوكات اإلسالمية  -د
 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ س 
738 

االسالمية فى المسكوكات 

 مصر
 لمسكوكات االسالمية فىا 743أ س  2

 غرب افريقيا
2 

أ س 
739 

 المسكوكات االسالمية فى

 ايران
 المسكوكات االسالمية فى 744أ س  2

 السودان وشرق افريقيا
2 

أ س 
740 

 المسكوكات االسالمية فى

 الهند
 المسكوكات االسالمية فى 745أ س  2

 مشرقال
2 

أ س 

741 
 

 المسكوكات االسالمية فى

 تركيا والبلقان
المسكوكات االسالمية  746أ س  2

فىالجزيرة العربية 

 والخليج العربى

2 

أ س 
742 

 المسكوكات االسالمية فى

 واالندلس برالمغ
اثر المسكوكات   747أ س  2

 ااالسالمية فى آوروب
2 
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 ساعة معتمدة( 8)الكتابات اآلثرية  -هـ
 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

أ س 
748 

 الكتابات األثرية فى مصر

 
 الكتابات االثرية فى 754أ س  2

 غرب افريقيا
2 

ا س 
749 

 ايران الكتابات االثرية فى

 
 الكتابات االثرية فى 755أ س  2

 السودان وشرق افريقيا
2 

أ س 
750 

 الهند الكتابات االثرية فى

 
 الكتابات االثرية فى 756أ س  2

 الصين
2 

أ س 
751 

 
 

تركيا  الكتابات االثرية فى

 والبلقان
 الكتابات االثرية فى 757أ س  2

 اجنوب شرق آسي
2 

 
 

أ س 
752 

المغرب  الكتابات االثرية فى

 واالندلس
الكتابات االثرية فى  758أ س  2

الجزيرة العربية والخليج 

 العربى

2 

أ س 
753 

 --- -------- --- 2 اثر الخط العربى فى آوروبا
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 برامج الدكتوراة
 قسم ترميم  اآلثار

 اآلثار العضويةدكتوراه عالج وصيانة اآلثار العضوية برنامج  -أ

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                         اإلجب البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 مشروع بحثي في مجال التخصص الدقيق 701ت ع 
 2 خامات وتطبيقات الترميم في مجال التخصص الدقيق 702ت ع 
 2 أصالة المواد العضوية في مجال التخصص الدقيق منالتحقق  703ت ع 
 2 التحكم البيئي لآلثار العضوية وإدارة األزمات والكوارث 704ت ع 
 2 في مجال اآلثار العضوية ىوالصناعالتقادم الطبيعي  705ت ع 

 ساعة معتمدة( 8)تيار ة                        متطلبات البرنامج االف:انياً 
 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

رمز 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

ت ع 
706 

األحبار والمواد الملونة 

 والصبغات والوسائط

ت ع  2
710 

موضوعات متقدمة في 

غير اآلثار وصيانةعالج 

زجاج –العضوية )معادن 

 فيانس ...الخ ( –فخار  –

2 

ت ع 
707 

التسجيل ثالثي االبعاد 

والنمذجة الرقمية في مجال 

 الترميم

ت ع  2
711 

موضوعات خاصة في 

دراسة التغير الكيميائى 

 للمواد العضوية

2 

ت ع 
708 

تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

الحشرى في مقاومة التلف 

 مجال التخصص الدقيق

ت ع  2
712 

موضوعات خاصة في 

دراسة التغير اللونى 

 للمواد العضوية

2 

ت ع 
709 

موضوعات متقدمة في عالج 

 وصيانة اآلثار المركبة

2  

---- 
 

------- 
 

---- 
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 العضويةدكتوراه عالج وصيانة اآلثار غير برنامج  .ب
 ساعة معتمدة( 10اإلجبارية:                        )اوالً: متطلبات البرنامج 

 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

 

رمز 

 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

 مشروع بحثي في مجال التخصص الدقيق 701ت غ 

 

2 

 مجال التخصص الدقيقخامات وتطبيقات الترميم في  702ت غ 

 

2 

التحقق من أصالة المواد غير عضوية في مجال  703ت غ 

 التخصص الدقيق

 

2 

التحكم البيئي لآلثار غير عضوية وإدارة األزمات  704ت غ 

 والكوارث

 

2 

التقادم الطبيعي والصناعي في مجال اآلثار غير  705ت غ 

 العضوية

 

2 

 ساعة معتمدة( 8االختيارية:                     )ثانياً: متطلبات البرنامج 

 وحدة( 2×مقرارات  4)                                                         

رمز 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

رمز 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ت غ 

706 
موضوعات في عالج 

 الملونةوصيانة االثار 

موضوعات في ترميم  710ت غ  2

 وصيانة األطالل األثرية

2 

ت غ 

707 
التسجيل ثالثي االبعاد 

والنمذجة الرقمية في مجال 

 الترميم

موضوعات خاصة في  711ت غ  2

دراسة التغير الكيميائى 

 للمواد غير العضوية

2 

ت غ 

708 
تطبيق التكنولوجيا الحديثة في 

الحشرى في مقاومة التلف 

 مجال التخصص الدقيق

موضوعات خاصة في  712ت غ  2

دراسة التغير اللونى 

 للمواد غير العضوية

2 

ت غ 

709 
تطبيقات التكنولوجيا الحديثة 

 في حقل ترميم اآلثار  

2 
 

--- 
 

----- 
 

--- 
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 معمارىالترميم دكتوراه البرنامج  .ج

 ساعة معتمدة( 10)ار ة                         اإلجب البرنامج  متطلبات اوالً 
 وحدة( 2×مقرارات  5)                                                         

رمز 
 المقرر

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر

موضوعات خاصة في الترميم المعماري للمباني والمواقع  701ت م 

 األثرية والتراثية.

 

 

2 

 فلسفة الترميم لآلثار وقواعده 702ت م 

 
2 

 التقنيات والمواد الحديثة في الترميم اإلنشائي للمباني األثرية 703ت م 
 

2 

موضوعات خاصة في التحليل والتقييم اإلنشائي   704ت م 

 للمباني األثرية باستخدام تطبيقات الحاسب اآللي

2 

المعماري ودراسات بيئة موضوعات خاصة في التصميم   705ت م 

 المواقع األثرية والتراثية

2 

 ساعة معتمدة( 8ثانياً: متطلبات البرنامج االختيارية:                     )

 وحدة( 2×مقرارات  4)    
 

 
 
 
 

رمز 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

رمز 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

ت م 

706 
موضوعات خاصة في 

دراسة خواص ومقاومة 

 المواد األثرية

ت م  2

711 
االتجاهات الحديثة في 

أعادة التوظيف والتأهيل 

 المباني األثرية

2 

ت م 

707 
موضوعات خاصة في 

 الجيولوجيا الهندسية

ت م  2

712 
دراسات في أعمال الصلب 

 والتدعيم للمنشآت التراثية

2 

ت م 

708 
والمواقع إدارة المباني 

 األثرية والتراثية

ت م  2

713 
موضوعات خاصة في 

 هندسة األساسات

2 

ت م 

709 
موضوعات خاصة في 

 ميكانيكا وديناميكا التربة

ت م  2

714 
الصيانة الوقائية في المباني 

 والمواقع األثرية

2 

ت م 

710 
دراسة مقارنة في أساليب 

ومناهج الصيانة للمدن 

 التاريخية

ت م  2

715 
تطبيق التكنولوجيا الحديثة 

في مقاومة التلف الحشرى 

 في مجال التخصص الدقيق

2 
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 قسم اآلثار اليونانية الرومانية

 دكتوراه اآلثار اليونانية الرومانيةبرنامج 
 ساعة معتمدة( 10اوالً: متطلبات البرنامج اإلجبارية:                       )

                                                                                                         

 (وحدة 2×مقررات  5) 
 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر رمز المقرر

 2 موضوع خاص في التاريخ اليوناني والروماني 701ي ر 

 2 اليونانية والرومانيةموضوع خاص في االثار  702ي ر 

 2 قراءة في نصوص المعابد المصرية في العصرين البطلمي والروماني 703ي ر 

 2 العمارة في العصر البيزنطي 704ي ر 

 2 فنون قبطية 705ي ر 

 ساعة معتمدة( 8ثانيا: متطلبات البرنامج االختيارية:                        )

 وحدة( 2×مقررات  4) 

عدد  اسم المقرر المقرررمز 
الساعات 
 المعتمدة

عدد  اسم المقرر رمز المقرر
الساعات 
 المعتمدة

اثار وفنون العصرين  712ي ر  2 نصوص يونانية 706ي ر 

اليوناني والروماني في 

 بحر ايجه

2 

فنون اسيا الصغري في  713ي ر  2 نصوص التينية 707ي ر 

العصرين اليوناني 

 والروماني

2 

الحياة االجتماعية في مصر في  708ي ر 

العصرين اليوناني والروماني 

 في ضوء الوثائق البردية

 2 الفن في العصر البيزنطي 714ي ر  2

الفكر الديني في العصرين  709ي ر 

 اليوناني والروماني

 2 نصوص قبطية 715ي ر  2

التصوير في العصرين اليوناني  710ي ر 

 والروماني

 2 قبطيةعمارة  716ي ر  2

النحت في العصرين اليوناني  711ي ر 

 والروماني

2 ----- -------------- ---- 
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 ألحكام االنتقاليةا

 
 سريان الالئحة: (72مادة)

اية من لالئحة الدراسات العليا بالبرامج المضافة الجديدة بنظام الساعات المعتمدة باإلطارالعامأحكام هذا تطبق
 . ا اإلطار الالئحىالموافق لتاريخ صدور القرار الوزارى باعتماد هذالفصل الدراسى 

 
 ما لم يرد فيه نص (82مادة )

فيمالم يردفىشننهنصخاصبهذهالالئحةيراعىتطبيقالقواعدالمعمولبهاوالواردةفىقانونتنظيم 
 .األخرىذاتالصلةوالمعتمدةينوالقوانيذيةالجامعاتو ئحتهالتنف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


