
 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

1 

 



 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 امللحق األول 

2019 

 لدليل املوحد للدراسات العليال
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

3 

 
 تقديم

بكليات الجامعة  يسعدني أن أقدم لزمالئي أعضاء هيئة التدريس بجامعة اإلسكندرية وطالب الدراسات العليا           

ل املوحد للدراسات العليا والذي تم إصداره وذلك بعد صدور الدليامللحق األول لدليل الدراسات العليا ومعاهدها العليا 

وذلك في إطار سياسة التوثيق التي تتبعها الجامعة في الوقت الحاضر لسببين رئيسيين أولهما الحفاظ علي  2018في 

 ، وثانيهما تقديم إجابات واضحة ودقيقة لكل ما يدور من أسئلة ترد 
ً
 ومستقبال

ً
ذاكرة الجامعة الرسمية واإلدارية حاضرا

دليل لاألول  امللحق  في أذهان  املتعاملين مع قطاع الدراسات العليا والبحوث . وقد شاءت إرادة هللا أن يأتي هذا

 لوثائق وأدلة أخري أصدرتها الجامعة الدراسات العليا 
ً
 في األونة األخيرة .إستكماال

وفق التصنيفات -لي مرتبة متميزة بين الجامعاتوليس من قبيل املبالغة القول بأن جامعة اإلسكندرية قد وصلت إ           

بفضل هللا وفضل جهود رؤساء الجامعة  السابقين والنواب ، وأساتذة الجامعة والعاملين فيها ، أسهم كل منهم –العاملية 

 ، ويأتي إصدار هذا 
ً
ت العليا امللحق األول لدليل الدراسابقدر معلوم في الوصول إلي هذه املرتبة التي نفتخر بها جميعا

 من جيل إلي جيل 
ً
 لهذه الجهود التي يكمل بعضها بعضا

ً
 في إستمرار اإلرتقاء بالجامعة ودورها املتعاظم ليس  –نتاجا

ً
أمال

 في مجال التعليم الجامعي فقط بل في مجال الدراسات العليا والبحوث التطبيقية واإلجتماعية واإلنسانية كذلك .

للدليل املوحد امللحق األول أتوجه بأخلص آيات الشكر والتقدير بكل من أسهم في إعداد هذا  وبهذه املناسبة أود أن          

نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا –وإصداره ، وعلي رأسهم األستاذ الدكتور/مختار إبراهيم يوسف للدراسات العليا 

دليل امللحق األول للعليا والبحوث وإعداد هذا والبحوث والذي تجلي حماسه منذ البداية في تطوير منظومة الدراسات ال

 . 2018في  الجامعة ألول مرةإصدرته الذي املوحد للدراسات العليا 

           
ً
 إلي مافيه خير الجامعة والجامعيين وأن يكلل جهودنا بالسداد والتوفيق ، إنه  –وختاما

ً
ندعو هللا أن يوفقنا جميعا

 نعم املولي ونعم النصير.

 

 لجامعة                                                                                                   رئيس ا

 أ.د.عصام الكردي    
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 مقدمة

ائها إرتبطت جامعة اإلسكندرية منذ البداية بالتعليم العالي والبحث العلمي وفق رسالة الجامعة التي وردت في قانون إنش             

 والتي تتمثل في : 1942سنة 

"كل ما يتعلق بالتعليم العالي الذي تقوم به الكليات التابعة لها ، وعلي وجه العموم ، فإن عليها تشجيع البحوث العلمية والعمل 

 علي هذا املنوال تطورت الدراسات العليا مع تطور الجامعة وتمثلت ف
ً
ي منح الدبلومات علي رقي اآلداب والعلوم في البالد" ، وسيرا

 التخصصية واملهنية ، ودرجتي املاجستير والدكتوراه في تخصصات الكليات واملعاهد العليا بالجامعة .

وواكب نشاط الجامعة في هذا املجال دورها املتعاظم بإستحداث دراسات وبحوث جديدة لفائدة العلم والوطن واإلنسانية ، 

حث العلمي ليس ألبناء مصر فقط بل للوافدين من أنحاء الوطن العربي وخارجه وإستمرار العمل الدؤوب لتنشيط مسيرة الب

 للعلم واملعرفة وفي رحاب كليات الجامعة ومعاهدها العليا في مختلف التخصصات األكاديمية تطبيقية كانت أم إنسانية 
ً
طلبا

 وإجتماعية.

إلسكندرية تعاقب علي إدارته أساتذة أجالء شغلوا منصب نائب ومنذ إنشاء قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة ا              

رئيس الجامعة لهذا القطاع ، وأسهم كل منهم بدور مرموق في تطوير القطاع واإلرتقاء به حتي وصل إلي مستوي متميز تفتخر به 

 في عدد الدرجات العلمية للماجستير والدكتوراه التي منحته
ً
ا الجامعة منذ إنشائها وما الجامعة وتزهو ، وتمثل ذلك جليا

 2017أصدرته من مطبوعات عديدة في مناسبات عديدة وعلي األخص فيما صدر بمناسبة اليوبيل املاس ي للجامعة في ديسمبر 

 . 75والذي يحكي قصة الجامعة وتطور قطاعاتها علي إمتداد 
ً
 عاما

 لسياسة الجامعة الحالية في التدقيق والتو              
ً
امللحق األول ثيق فقد آثر قطاع الدراسات العليا والبحوث إصدار وإستمرارا

 كل القوانين والقواعد والقرارات الصادرة التي تحكم العمل في هذا القطاع لد
ً
ليل الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية حاويا

 لطالب وخطوات تسجيل الرسائل وآليات هذا التسجيل وقواعده وشروطه وذلك كله لكي يكون هذا الع
ً
 ودليال

ً
مل هاديا

 عن سؤال حاسم هو كيف تكتب مقترح الخطة البحثية للرسالة أو رسالة تحصل بها علي درجة 
ً
الدراسات العليا ومجيبا

 للدراسات  ؟املاجستير أو الدكتوراه من جامعة اإلسكندرية 
ً
 وأساسا

ً
وذلك كله وفق نظام الساعات املعتمدة الذي أصبح منهجا

 .العليا باكملها

 لإلرتقاء بقطاع الدراسات العليا لدليل الدراسات العليا امللحق األول ويحدونا األمل أن يحقق هذا             
ً
ما نصبوا إليه جميعا

 أن يكون هذا 
ً
األول للدليل امللحق والبحوث بالجامعة ، وإيجاد اإلجابات عن أية أسئلة تهم الطالب والباحثين في آن ، وأمال

 يحتذي به في إنجاز رسائل املاجستير والدكتوراه  –وما يحويه  – ات العليااملوحد للدراس
ً
 مع األسس والقواعد  –نموذجا

ً
تمشيا

 العلمية والعاملية في آن.

 علَي أن أتوجه بأخلص آيات الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور/عصام الكردي رئيس جامعة 
ً
وبهذه املناسبة أجد لزاما

  العليا  للدراساتاملوحد دليل لاألول للحق املاسه إلصدار هذا درية الذي كان حماإلسكن
ً
 رسميا

ً
 إلنجازه ليكون سجال

ً
 قويا

ً
دافعا

 وإجابة عن كل تساؤالت الباحثين واملشرفين عليهم في كليات الجامعة ومعاهدها العليا .
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بالصورة الدراسات العليا  دليلاألول ل لحقاملفي إعداد وإصدار هذا أسهم كما أتوجه بأسمي آيات الشكر والتقدير لكل من  

  .  2018وذلك بعد صدور الدليل املوحد للدراسات العليا والذي تم إصداره في  ، الالئقة لجامعة اإلسكندرية

 : أرجو أن يحقق          
ً
 املولي عز و -الهدف املرجو من إصدارهاملوحد للدراسات العليا  دليلاألول لللحق هذا املوختاما

ً
جل داعيا

 إلي مافيه خير الجامعة والجامعيين واضعين نصب أعيننا الحديث 
ً
الشريف )إن هللا يحب إذا عمل النبوي أن يوفقنا جميعا

 أن يتقنه(.
ً
 أحدكم عمال

 وهللا من وراء القصد وهو املوفق واملستعان

 

 يوسف     إبراهيم أ.د.مختار                                                                                                                                   

 

 نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث                                                                                                                           
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 قررات املجلس األعلي للجامعات

قيام الطالب الوافدين في  ةبشأن صعوب 15/9/2018قرار املجلس األعلي للجامعات بجلسته في  -1

 .تسديد رسوم التسجيل التي تفرضها الكليات بالجنيه املصري 

ل تحديد تاريخ إيقاف تحصي بشأن 23/5/2019في قرار املجلس األعلي للجامعات بجلسته  -2

املصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا من حيث هل هو تاريخ إعداد تقرير الصالحية او 

 تاريخ تحديد لجنة املناقشة أو غيره.
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افدين في ة بشأن صعوب 15/9/2018قرار املجلس األعلي للجامعات بجلسته في  -1 قيام الطالب الو

 ملصري تسديد رسوم التسجيل التي تفرضها الكليات بالجنيه ا

افقة علي مايلي:  قرر املجلس األعلي للجامعات املو

 املتضمن مايلي: 19/8/2017التأكيد علي قرار املجلس األعلي للجامعات الصادر بجلسته في  -1

  عدم تحصيل أي رسوم إضافية بخالف ما تم فرضه علي الطالب الوافدين من مصروفات

 .شاملة لكافة الخدمات التعليمية الالزمة للدراسة

  مراعاة عدم تحمل الطالب الوافد أي مصروفات دراسية إضافية في حال تأخير تحديد موعد

 املناقشة ألسباب ترجع للكلية والجامعة بغض النظر عن التأخر في سداد املصروفات.

في حالة عدم حصول الطالب الوافدين علي منح دراسية ال يتم تحصيل أي رسوم أو مصروفات  -2

 من الطالب الوافدين.

 

تحديد تاريخ إيقاف تحصيل  بشأن 23/5/2019في قرار املجلس األعلي للجامعات بجلسته  -3

املصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا من حيث هل هو تاريخ إعداد تقرير الصالحية او 

 ريخ تحديد لجنة املناقشة أو غيرهتا

 قرر املجلس األعلي للجامعات 

:
ً
افقة علي مايلي:أوال  املو

م إعتماد تشكيل لجنة الحكم علي الرسالة من مجلس الكلية وإدارة الجامعة إال بعد ال يت -1

 قيام الطالب بسداد جميع املصروفات الدراسية حتي آخر فصل دراس ي مستحق الدفع عليه.

في حالة تسديد الرسوم واملصروفات املستحقة وإعتماد تشكيل لجنة الحكم من مجلس  -2

ل الطالب بأي مصروفات إضافية إذا إجتاز مناقشة الرسالة الكلية وإدارة الجامعة ال يحم

شهور من تاريخ إعتماد  6بنجاح وتم إعتماد مجلس ي القسم والكلية لتقارير الحكم خالل 

 إدارة الجامعة للجنة الحكم.

أشهر املشار إليها بعالية وتم تشكيل لجنة جديدة يلزم الطالب بدفع  6في حالة تجاوز مدة  -3

فات عن الفصول الدراسية التي تبدأ من إعتماد تشكيل أول لجنة حكم علي الرسوم واملصرو 

 الرسالة.

:
ً
 ثانيا

 علي الدرجات العلمية التي يتم منحها باملناقشة 
ً
تسري الضوابط املذكورة بعالية في البند أوال

 أما في الحاالت الخري التي يعقبها غمتحان فال يسري عليها هذا األمر.
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 اإلسكندرية قررات مجلس جامعة

بخصوص قواعد امللكية الفكرية ال تسمح بتصوير  25/11/2014قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  1

 % من عدد صفحات الرسائل العلمية داخل الجامعة.10أكثر من 

بخصوص تحديد األعضاء الداخليين والخارجيين في  25/8/2015قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  2

 .ان مناقشة وفحص الرسائللج

وأعضاء الهيئة املعاونة أعضاء هيئة التدريس بشأن ضرورة تسجيل 27/11/2018قرار مجلس الجامعة في  3

 .الدراسات العليا في حساب بنك املعرفة املصري وطالب 

 بخصوص موافاة مكتب حقوق امللكية الفكرية 25/12/2018قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 4

 .بالجامعة بمقترح الخطة البحثية لرسائل الدكتوراه

بخصوص مقترح الخطة البحثية للماجستير  25/12/2018قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 5

 .2030العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ومحاور ودراسات إستراتيجية الجهات املستفيدة و والدكتوراه 

القواعد العامة للالئحة الدراسات تطبيق والعمل ببشأن  22/1/2019نعقدة في قرار مجلس الجامعة بجلسته امل 6

 من فصل الربيع  2018 العليا بنظام الساعات املعتمدة لجامعة اإلسكندرية
ً
 .2019علي الطالب الجدد إبتداءا

ر املهنية  بنظام بشأن القواعد العامة لبرنامج املاجستي 22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  7

 .الساعات املعتمدة لجامعة اإلسكندرية

من بداية تقديم بشأن الخطوات واإلجراءات التي تتخذ 22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  8

 .واملناقشة حتي منح الدرجة العلمية )ماجستير/دكتوراه(الرسالة وتقرير صالحية الرسالة وإقتراح لجنة الحكم 

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  17عديل قرار رقم ت 9

رسائل املاجستير والدكتوراه  عخصوص متطلبات إيداب22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

  باملكتبات والتي تطلب من طالب الدراسات

بشأن تفعيل دور مطبعة الجامعة في تولي عملية طباعة  26/2/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  10

 الرسائل العلمية )املاجستير والدكتوراه ( وتغليفها داخل مطبعة الجامعة  .

بشأن الخطة التنفيذية لجامعة اإلسكندرية لتنفيذ  26/2/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  11

 . EG-STI  2030 والتكنولوجيا واالبتكارراتيجية للعلوم الخطة اإلستاملسار األول والثاني من 

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس ن م 44قرار رقم تعديل  12

بشأن تعديل قرار مجلس  26/2/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة 14قرار مجلس الجامعة رقم )

 مكافأة اإلشراف واملناقشة لرسائل املاجستير والدكتوراه.الخاص ب 2018( لسنة 60الجامعة رقم )

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  43رقم تعديل قرار  13

 بشأن املصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا 2019لسنة( 15قرار مجلس الجامعة رقم )

 .عتمدة املستجدين وتوزيعها وفق نظام الساعات امل
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بخصوص مقترح كلية طب األسنان والخاص بزيادة قيمة  26/2/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  14

% من قيمة املصروفات 50التخفيض املمنوح ألبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة إلي 

 لقرار مجلس الجامعة في 35ابق الدراسية للبرامج الدراسية الخاصة بعد أن كان التخفيض الس
ً
% طبقا

 .2019علي أن يعمل بها إبتداء من فصل ربيع  22/6/2017

شأن املوافقة علي قبول درجة التويفل التي تصدرها ب26/2/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  15

ا ضمن أوراق التقدم لدرجة األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أي فرع من فروعه

 للبروتوكول املوقع بين كلية الحقوق 
ً
جامعة اإلسكندرية و األكاديمية العربية للعلوم –الدكتوراه وفقا

 والتكنولوجيا والنقل البحري.

عن دور مجلس القسم  31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  16

 .واملعاهد في مرحلة إعداد الرسالة أو مناقشتها  العلمي بالكليات

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  41رقم   تعديل قرار 17

شأن ب 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة 21قرار مجلس الجامعة رقم )

بشأن الالئحة التنظيمية  2019( لسنة 56من قرار مجلس الجامعة رقم )( 3تعديل البند األول من املادة )

 .2017/2018للنزاهة العلمية في الرسائل العلمية بجامعة اإلسكندرية 

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  42رقم تعديل قرار  18

شأن ب 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019نعقدة في بجلسته امل 2019( لسنة 21قرار مجلس الجامعة رقم )

الخاص باملعيدين واملدرسين املساعدين الذين لم يحصلوا  2018( لسنة 57تعديل قرار مجلس الجامعة رقم )

 لنص املادة )
ً
( من قانون 156( ، )155علي الدرجة العلمية املطلوبة ويتم نقلهم لوظائف أخري إدارية تطبيقا

 .تنظيم الجامعات

دار جامعة إنشاء شأن ب 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  19

    AlexU-Pressاإلسكندرية للطباعة والنشر والتوزيع 

بخصوص الكليات واملعاهد التي تشترط في لوائحها  27/4/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  20

 ء من رسائل املاجستير أو الدكتوراه .نشر أبحاث سوا

بشأن جواز إعفاء املعيد أو املدرس املساعد الذي  27/4/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  21

 لنص املادتين 
ً
من قانون تنظيم الجامعات من  156،  155صدر بحقه قرار للتحويل لوظيفة أخري تطبيقا

 الحية.إعادة دراسة املقررات منتهية الص

 

تقديم الطالب إفادة إثبات بطبع الرسالة  بشأن 27/4/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  22

العلمية بمطبعة جامعة اإلسكندرية وذلك عند تقديم التقارير الفردية والتقرير الجماعي وقرار النطق بالحكم 
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 الدكتوراه(. -جستيرعلي مجلس القسم املختص للتوصية بمنح الطالب الدرجة )املا

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  45تعديل قرار رقم  23

تعديل قرار مجلس  بشأن 25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  29قرار مجلس الجامعة رقم ) 

اإلسكندرية من الجامعات وجهات  املهمات العلمية للموفدين إلي جامعةبشأن  2018( لسنة 61الجامعة رقم )

  العمل العربية واألجنبية.

بشأن بعض ضوابط تسجيل  25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  30قرار مجلس الجامعة رقم ) 24

 ومناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه بكليات ومعاهد الجامعة .

 بالدليل املوحد للدراسات العليا  قرارات مجلس الجامعةفهرس من  37رقم تعديل قرار  25

بشأن تعديل قرار مجلس  25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  31قرار مجلس الجامعة رقم )

 بشأن مكافأة نشر البحوث العلمية . 2018( لسنة 53الجامعة رقم )

 ي بجامعة اإلسكندرية.بشأن إنشاء مركز النشر العلمي الدول 2019( لسنة 34قرار مجلس الجامعة رقم ) 26

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا فهرس من  3رقم تعديل قرار  27

بشأن تعديل قرار مجلس  23/6/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  36قرار مجلس الجامعة رقم )

راسات العليا بالجامعات العربية بشأن نظام اإلشراف املصري املشترك علي الد2009( لسنة 14الجامعة رقم )

 واألجنبية وإشتراك الطالب املقيد بهذا النظام في البرامج واملقررات الدراسية.

تعديل قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في بشأن  23/6/2019مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في قرار  28

هادات ومقترح تعديل املصروفات اإلدارية للتحقق بشأن املصروفات اإلدارية لصحة البيانات للش 24/4/2018

دكتوراه( -ماجستير-من صحة البيانات لشهادات مرحلة البكالوريوس /الليسانس  والدراسات العليا)دبلوم

 الشهادات الكرتونية
ً
 والسجل الدراس ي وأيضا
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كرية ال تسمح بخصوص قواعد امللكية الف 25/11/2014قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  -1

 اخل الجامعة% من عدد صفحات الرسائل العلمية د10بتصوير أكثر من 

علي توصيات لجنة املكتبات الجامعية بجلستها  25/11/2014وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

ر من قواعد امللكية الفكرية ال تسمح بتصوير أكثباملوافقة علي التأكيد علي أن  18/11/2014املنعقدة في 

 % من عدد صفحات الرسائل العلمية داخل الجامعة10
 

بخصوص تحديد األعضاء الداخليين  25/8/2015قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  -2

 والخارجيين في لجان مناقشة وفحص الرسائل

 قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث في هعلي ما إنتهي إلي 25/8/2015وافق مجلس الجامعة في 

فيما يخص األعضاء الداخليين  27/4/1999بإقتراح تعديل قرار مجلس الجامعة الصادر في  19/8/2015

مناقشة وفحص الرسائل والذي ينص علي )يراعي عند تشكيل لجان مناقشة وفحص والخارجيين في لجان 

ن مرتين علي أكثر مرسائل املاجستير والدكتوراه التنوع بحيث ال يتكرر العضو الداخلي أو الخارجي 

 مستوي القسم أو أربعة علي مستوي الكلية خالل العام الدراس ي الواحد(.

 ليصبح بعد التعديل

)يراعي عند تشكيل لجان مناقشة وفحص رسائل املاجستير والدكتوراه التنوع بحيث ال يتكرر العضو 

ويجوز  الكليةأكثر من خمس مرات خالل العام الدراس ي الواحد علي مستوي الداخلي أو الخارجي 

 اإلستثناء من هذا الشرط بناء علي أسباب موضوعية تتقدم بها الكلية وتقدرها الجامعة (.

 

 طالب  و وأعضاء الهيئة املعاونةأعضاء هيئة التدريس بشأن 27/11/2018قرار مجلس الجامعة في -3

 الدراسات العليا في حساب بنك املعرفة املصري 

علي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث  27/11/2018ي نعقدة فوافق مجلس الجامعة بجلسته امل

 26/4/2018التأكيد علي قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في ب 21/11/2018بجلسته املنعقدة في 

 علي مايلي:

 من شروط في طالب الدراسات العليا وأعضاء الهيئة املعاونة أن يكون إشتراك 
ً
بنك املعرفة املصري شرطا

 لتسجيل املقررات الدراسية وتسجيل مقترح الخطة ال
ً
تقدم للتسجيل للدراسات العليا وكذلك شرطا

 للسفر للبعثات واإلشراف املشترك و 
ً
عضاء سفر للمؤتمرات أل للالبحثية للرسالة وكذلك شرط ضروريا

 عند تقدم، الهيئة املعاونة 
ً
 ضروريا

ً
السادة أعضاء  كذلك يعتبر اإلشتراك في بنك املعرفة املصري شرطا

هيئة التدريس للترقيات أو اإلعارات واملهمات العلمية واملؤتمرات وورش العمل والندوات أوعند التقدم 

 .لجوائز الجامعة
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افاة مكتب حقوق امللكية  25/12/2018قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -4 بخصوص مو

 وراهالفكرية بالجامعة بمقترح الخطة البحثية لرسائل الدكت

 18/12/2018علي ما إنتهي إليه مجلس الدراسات العليا في   25/12/2018وافق مجلس الجامعة في 

بشأن تسجيل طالب الدكتوراه بجامعة اإلسكندرية للخطة البحثية الخاصة برسالة الدكتوراه للطالب 

 من 
ً
قوق امللكية وذلك للتسجيل بمكتب ح 25/3/2018املنتسبيين لجامعة اإلسكندرية وذلك إبتداءا

 الفكرية علي النحو التالي :

تسجيل الخطة البحثية لرسالة الدكتوراه فقط للطالب املنتسبيين لجامعة اإلسكندرية وال يتم تحصيل  -1

 أي مبالغ من الطالب أو األستاذ املشرف.

 ال يقوم الطالب أو األستاذ املشرف بعمل توكيل بالشهر العقاري. -2

 علي أن تكون اآللية كما يلي:

أ. بعد توقيع السادة املشرفين علي البروتوكول وإعتماده من مجلس القسم ولجنة الدراسات ومجلس 

 يتم إرساله مباشرة إلي إدارة الدراسات العليا بالجامعة بنسخة معتمدة .الكلية/املعهد 

د علي حدي لكل كلية/معه Protocolب. تقوم إدارة الدراسات العليا بالجامعة بإرسال نسخة من البروتوكول 

 ملكتب حقوق امللكية الفكرية املتواجد بوحدة إدارة املشروعات بكلية الهندسة .

 Protocolج.  يقوم مكتب حقوق امللكية الفكرية بتسجيل البروتوكول 

د. تقوم لجنة الدعم الفني بمكتب حقوق امللكية الفكرية بمساعدة الباحث واملشرفين في حال الرغبة في 

 اع من موضوع الرسالة.تسجيل براءة إختر 

 

بخصوص مقترح الخطة البحثية  25/12/2018قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -5

العلوم والتكنولوجيا ومحاور ودراسات إستراتيجية الجهات املستفيدة و للماجستير والدكتوراه 

 2030واإلبتكار 

علي  18/12/2018دراسات العليا في علي ما إنتهي إليه مجلس ال  25/12/2018وافق مجلس الجامعة في 

 اآلتي :

 :أن يظهر في بروتوكول )مقترح الخطة البحثية لرسالة املاجستير( اآلتي 

 الجهات املستفيدة. -1

 2030موضوع البروتوكول يتبع اي من محاور ومشروعات إستراتيجة العلوم والتكنولوجية واإلبتكار  -2

 في أهداف التنمية املستدامة كما هو باملرفق .

موافقة لجنة أخالقيات رعاية وإستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي للتخصصات  -3

 )البروتوكوالت( التي تستخدم حيوانات التجارب.
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 أن يظهر في بروتوكول )مقترح الخطة البحثية لرسالة الدكتوراه( اآلتي: 

 الجهات املستفيدة. -1

 2030ات إستراتيجة العلوم والتكنولوجية  واإلبتكار موضوع البروتوكول يتبع اي من محاور ومشروع -2

 في أهداف التنمية املستدامة كما هو املرفق .

موافقة لجنة أخالقيات رعاية وإستخدام حيوانات التجارب في التعليم والبحث العلمي   للتخصصات  -3

 )البروتوكوالت( التي تستخدم حيوانات التجارب.

 ملكية فكرية )براءة اإلختراع( من عدمه.هل املوضوع مبتكر وهل يرقي ليكون  -4

 

القواعد العامة للالئحة تطبيق والعمل ب بشأن 22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -6

 من  2018 الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة لجامعة اإلسكندرية
ً
علي الطالب الجدد إبتداءا

 2019فصل الربيع 

 

بشأن بدء  17/1/2019علي ما إنتهي إليه مجلس الدراسات العليا في  22/1/2019في وافق مجلس الجامعة 

علي  2019العمل بالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة جامعة اإلسكندرية في فصل الربيع 

 لقرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 
ً
 . 25/12/2018الطالب الجدد وذلك تنفيذا

 

بشأن القواعد العامة لبرنامج املاجستير املهنية   22/1/2019الجامعة بجلسته املنعقدة في قرار مجلس -7

 بنظام الساعات املعتمدة لجامعة اإلسكندرية

 

بشأن  17/1/2019علي ما إنتهي إليه مجلس الدراسات العليا في  22/1/2019وافق مجلس الجامعة في 

علي أن يتم العمل بها  نظام الساعات املعتمدة جامعة اإلسكندريةلبرنامج املاجستير املهنية بالقواعد العامة 

 من تاريخ إعتماد مجلس الجامعة ألي برنامج ماجستير مهنية جديد
ً
 . بدءا
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 القواعد العامة لبرنامج املاجستير املهنية 

 بنظام الساعات املعتمدة

 جامعة اإلسكندرية

2019 
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(02مثال: الرقم الكودى لجامعة االسكندرية )  

 أو للمعهد واألقسام العلمية: الرقم الكودى للكلية

 1 الكلية أو املعهد (001)

 2 األقسام العلمية: 

  1 القسم األول  (01)

  2 القسم الثاني (02)

  3 القسم الثالث (03)

  4 القسم الرابع (04)

  5 اللقسم الخامس (05)

  6 القسم السادس (06)

  7 القسم السابع (07)

  8 القسم الثامن (08)

  9 القسم التاسع (09)

  10 القسم العاشر (010)

  11 القسم الحادي عشر (011)

  12 القسم الثاني عشر (012)

  13 القسم الثالث عشر (013)

  14 القسم الرابع عشر (014)

  15 القسم الخامس عشر (015)

  16 القسم السادس عشر (016)

  17 القسم السابع عشر (017)

  18 القسم الثامن عشر (018)

  19 القسم التاسع عشر (019)

 كود البرنامج :

  

                   كود مقررات املاجستير املهنية  

 

 

 

 تعريف درجة املاجستير املنهي:
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وهو شهادة مهنية يقوم الطالب من خاللها بدراسة عدد من املقررات األكاديمية املتقدمة مع تقديم 

بحثي في التخصص وتهدف املاجستير املهنية إلي تنمية القدرات العلمية ومهارات العمل في مشروع 

مجال التخصص وزيادة فرصة التأهل لسوق العمل وهذه الدرجة ال تؤهل الطالب للتسجيل لدرجة 

الدكتوراه األكاديمية ولكن تؤهل لإللتحاق بدراسة الدكتوراه املهنية في نفس مجال التخصص إذا 

ت بالكلية /املعهد إذا ما إستوفي حاملها للشروط املؤهلة لذلك وفي حال معادلتها من املجلس وجد

 األعلي للجامعات كما يرد في شروط املعادلة تؤهل الطالب للتسجيل للدكتوراه.
 

 الباب االول القواعد االساسية

 مادة 

(1) 

 درجة املاجستير املهنية .تمنح جامعة اإلسكندرية بناء علي إقتراح مجلس الكلية/املعهد 

 مادة 

(2) 

 مواعيد الدراسة:

 أسبوع دراس ي شامل االمتحانات. 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر وملدة  -1

 أسبوع دراس ي شامل االمتحانات. 15فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير وملدة  -2

 سابيع دراسية شاملة االمتحانات.أ 8فصل الصيف: يبدأ السبت األول من يوليو وملدة -3

 مادة 

(3) 

 نظام الدراسة:

ساعة  16ُيسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن 

 6معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن 

 ل التقرير العلمي )املشروع البحثي( ضمن هذه الساعات.وال تحتسب ساعات تسجي ساعات معتمدة.

 مادة 

(4) 

 الساعة املعتمدة:

 الساعة املعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراس ي الواحد، وهى تعادل:

 ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع. -1

 كلينيكية في األسبوع.أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات املعملية أو اإل -2

 أو أربع ساعات من التدريبات امليدانية في األسبوع طوال الفصل الدراس ي. -3

 

 مادة 

(5) 

 

 

 

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات املعترف بها من -1

 رنامج املاجستير املنهي إذا أستوفي شروط القبول بالبرنامج.املجلس األعلى للجامعات للدراسة ب

ـ ان يستوفى الطالب شروط االختيار التى يضعها مجلس القسم وان يحصل على موافقة مجلس 2

 القسم علي التسجيل 

 .ـ أن يستوفي الطالب املستندات والنماذج املطلوبة في إدارة الدراسات العليا3
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لب يبدأ من تاريخ تسجيل أول مقرر من املقررات الدراسية وإذا لم يقم الطالب ـ تاريخ تسجيل الطا4

 بتسجيل مقررات في أول فصل دراس ي بعد تسجيله يلغي تسجيله.

ـ يختار الطالب املقررات املناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من املرشد األكاديمي  5

 للدراسات العليا والبحوث.ورئيس مجلس القسم ووكيل الكلية / املعهد 

 ـ التسجيل شرط أساس ي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب املقررات الدراسية له. 6

 في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل املواعيد املقررة. 7
ً
 ـ ال يعتبر الطالب مسجال

األسبوع الثاني من فصلى الخريف  الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات تسجيل املقررات قبل نهاية-8

 والربيع أو األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور املحاضرات.

 

 

 مادة 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قواعد دراسة مقرر:

املقبولين لفتح برنامج املاجستير املنهي وكذلك عدد ـ يحدد مجلس القسم الحد األدني لعدد الطالب 1

 الطالب املسموح بقبولهم بكل مقرر دراس ى.

يحق للطالب أن يحذف/ يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الدراسة بفصلى ـ 2

ف أو الخريف و الربيع أو بنهاية األسبوع األول من فصل الصيف وذلك بعد إستيفاء إجراءات الحذ

اإلضافة فى إستمارة تسجيل املقررات وإعتمادها من املرشد األكاديمي ، دون أن يظهر املقرر الذي 

 تم حذفه في سجله الدراس ي او يستخدم في حساب معدله التراكمى .

ـ يسمح للطالب باالنسحاب من املقرر الدراس ي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلي  3

ف أو األسبوع السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة  نموذج االنسحاب واعتماده من الربيع والخري

، وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا املقرر عند ويخطر أستاذ املادة املرشد األكاديمي 

في سجله  للمقرر   Withdrawal (W)احتساب معدله الفصلى ويرصد للطالب تقدير منسحب 

 الدراس ي.

% علي األقل من الساعات التدريسية 75 يسمح للطالب بدخول اإلمتحان النهائي إال إذا حضر الـ   4

% من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر يخطر الطالب 25للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة غيابه 

عارف بحرمانه من دخول اإلمتحان النهائي الفصلي وذلك بعد إنذاره ثالث مرات بالطرق القانونية املت

عليها وذلك عقب األسبوع الرابع والثامن والثاني عشر من فصلي الخريف والربيع وعقب األسبوع 

الثاني والرابع والسادس في الفصل الصيفي ويعقب اإلنذار الثالث قرار مجلس الكلية/املعهد بحرمان 

 
ً
 إجباريا

ً
 إنسحابا

ً
( FW)من املقرر  الطالب من دخول اإلمتحان ويرصد له في سجله الدراس ي منسحبا

Forced Withdrawal 
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 مادة 

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي  Incomplete( I)يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل ـ 5

ملقرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا 

من ٪ على األقل من متطلبات املقرر 75 ومجلس الكلية / املعهد شريطة أن يكون قد حضر وأدى

وعليه أداء االمتحان خالل اعمال فصلية وامتحانات دورية وادى االمتحانات العملية ان وجدت  

وعند  FW).)أسبوعين من بدء الفصل الدراس ي التالي و إال حصل على تقدير منسحب إجباري 

ن واعتماد النتيجة يتم تعديل وبعد حضور االمتحا (I) حصول الطالب على تقدير غير مكتمل 

تقدير غير مكتمل بناًء على نتيجة االمتحان النهائى ويحسب تقدير املقرر للطالب ويعدل التقدير 

 بناًء عليه . GPAالفصلى 

 
ً
 اجباريا

ً
 يقبله مجلس القسم يحصل الطالب على تقدير منسحبا

ً
وفى حال عدم تقديم الطالب عذرا

 ويحق للطالب دراسة مقرر بديل اذا كان وعليه إعادة ه  FWمن املقرر  
ً
ذا املقرر اذا كان اساسيا

   .
ً
 إختياريا

ـ يسمح للطالب باالنسحاب من املقرر الدراس ي بعد التسجيل عند استدعائه ألداء الخدمة 6

في  Military Withdrawal (MW) العسكرية ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية 

 تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية املقررات. سجله الدراس ي وال

ال تحسب له كساعات دراسية                      (I, W, FW or MW)ـ املقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير 7

 وال تدخل في حساب املتوسط التراكمي للدرجات.

تحسين تقديره في هذا  يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح فيه بغرض -8

 املقرر.

جميع تقديراته الحاصل عليها في  Student Transcript))ـ يرصد في سجل الطالب الدراس ي 9

 Cumulative)املقررات التي نجح فيها فقط وال يدخل في حساب املتوسط التراكمي للدرجات 

Grade Point Average (CGPA))  للمادة )إال أعلي محاولتي نجاح لذات املقرر و 
ً
( بند 6ذلك وفقا

 ( من هذه الالئحة وفي تلك الحالة ال يرصد في سجله الدراس ي إال هاتين املحاولتين.8)

يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية / املعهد أو الجامعة ضمن ـ 10

%  من ساعات البرنامج من احدى 25برنامجه الدراس ي في حدود مقررين دراسيين  أو بما ال يزيد عن 

 علي طلب املرشد 
ً
الجامعات أو املراكز البحثية  املعترف بها من املجلس االعلى للجامعات وذلك بناءا

مجلس القسم  األكاديمي أو املشرف العلمي بعد موافقة مجلس الكلية / املعهد بناًء على موافقة

 .  CGPA لتقدير التراكمي للدرجاتاملختص وتدخل هذه املقررات في حساب متوسط نقاط ا
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 مادة 

(6) 

 

 

 

 

 

 

ال يحسب للطالب املقرر ضمن الساعات املطلوبة للحصول علي الدرجة إذا حصل فيه علي -11

 ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا  Cتقدير أقل من 
ً
ويجب عليه إعادة ذات املقرر إذا كان أساسيا

 
ً
 .كان إختياريا

وموافقة مجلس ب الطالب من برنامج املاجستير املهنية بشطتوصية القسم العلمى ـ في حالة 12

، ولكن ال يحق له التسجيل فى ذات البرنامج مرة أخرى وفي ذات التخصص  الكلية / املعهد والجامعة

اذا قام الطالب بطلب إلغاء  تسجيله ألسباب خارجة عن ارادته يحق له اعادة التسجيل في نفس 

 البرنامج .

املقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس أعوام من تاريخ إجتيازه  املقرر ال يحسب للطالب -13

)إعتماد النتيجة( وحتي وقت الحصول علي املاجستير املهنية ويتحتم علي الطالب إعادة دراسة تلك 

املقررات منتهية الصالحية وتحتسب نتيجة تلك املقررات كشرط إجتياز للدراسة دون شرط 

وتذكر هذه  CGPAها وال تدخل في حساب متوسط التقدير التراكمي للدرجات الحصول علي تقدير في

املقررات في سجل الطالب الدراس ي كمقررات تم إعادتها إلنتهاء صالحيتها ويذكر أمامها تقدير مرض ي 

(Satisfactory=S) 

 ـ  حساب املتوسط التراكمي للدرجات:14

التقدير  حسب نقاط املقرر   Xاملعتمدة للمقرر  = عدد الساعاتأـ النقاط النوعية لتقدير املقرر 

 الذى حصل عليه الطالب.

 

 للمعادلة: GPAب ـ  املتوسط التراكمي للدرجات 
ً
 لكل فصل دراس ي )ألقرب ثالثة أرقام عشرية( وفقا

 [ + ...........2[ + ]نقاط تقدير املقرر 1]نقاط تقدير املقرر         

  

 املقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراس يمجموع الساعات املعتمدة لكل 

  ألقرب ثالث أرقام عشرية وفقا للمعادلة:CGPA ج ـ  يتم حساب إجمالي املتوسط التراكمي للدرجات 

 لجميع املقررات التي أكملها الطالبالنقاط النوعية  مجموع           

 ررات الدراسية التي أكملها الطالبمجموع الساعات املعتمدة لكل املق             

Sum of quality points of all completed courses    

ــــــــ        ــــــــ ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ     = CGPAـــــــــــــــــــ

Sum of the credit hours of all completed courses   

دون دخول االمتحان وفي حالة  Audit (AU))للطالب أن يسجل مقرر دراس ي كمستمع  ـ يمكن15

 )  (AU% من الساعات التدريسية للمقرر أو أكثر يرصد للطالب تقدير مستمع 75حضور  الطالب 

 وال تحسب للطالب اى ساعات معتمدة لذلك.

CGPA= 

        GPA   = 
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سابق ويجب عليه أن يجتاز ـ ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراس ي إذا كان له متطلب 16

 
ً
 .املتطلب السابق أوال

أثناء تقدمه في املشروع البحثي  In Progress (IP)يرصد تقدير الطالب في السجل الدراس ي  ـ 17

أو  Approved (AP)بتقدير مجازة  للماجستير املهنية ، وترصد له نتيجة مناقشة ااملشروع البحثي 

وال تدخل في حساب متوسط نقاط التقدير  Not approved (NAP) غير مجازة                       

 .CGPAالتراكمى للدرجات 

 

 مادة 

(7) 

 قواعد تقييم املقرر:

%( لالختبارات الدورية 40% من الدرجة لالمتحان النهائي ويخصص باقي الدرجة )60يخصص  -1

في كليات ومعاهد  والتقييم املستمر. وفي حالة تعذر تطبيق هذا النص على بعض التخصصات

الجامعة يعرض األمر على مجلس الكلية /املعهد ومجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الجامعة 

 .لوضع القاعدة الخاصة بكل تخصص

 ـ يكون نظام احتساب النقاط و التقديرات للمقررات الدراسية كما يلي:2
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 (2( بند )7اعة دراسية معتمدة كما يلي:                                                  مادة )احتساب النقاط لكل س

  النقاط املعدل/التقدير Grade Markالتقدير/

 ممتاز

90 and 

more 
A 4.000 

ح
جا

ن
 

    
Su

cc
es

s
 

85 to < 90 A - 3.666 

 
ً
 جيد جدا

80 to < 85 B + 3.333 

75 to < 80 B 3.000 

 جيد
70 to < 75 B - 2.666 

65 to < 70 C + 2.333 

 مقبول 

 
60 to < 65 C 2.000 

 ضعيف

55 to < 60 C - 1.666 

ب
سو

ر
   

Fa
ilu

re
 

 

50 to < 55 D + 1.333 

40 to < 50 D 1.000 

 
ً
 F 0.000 40 > ضعيف جدا

  --- Withdrawal ------ Wيرصد للطالب املنسحب من مقرر 

 من مقرر يرصد 
ً
  --- Forced Withdrawal ------ FWللطالب املنسحب إجباريا

  --- Incomplete ------ Iيرصد للطاب الذي لم يكمل متطلبات املقرر 

 Militaryيرصد للطالب املنسحب ألداء الخدمة العسكرية 

Withdrawal 
------ MW --- 

 

  --- Audit ------ AUيرصد للطالب املسجل مستمع 

   يرصد للطالب املسجل لساعات املشروع البحثي ولم تكتمل بعد

In Progress 
------ IP --- 

 

  --- Approved ------ APيرصد للطالب عند مناقشة املشروع البحثي بنجاح 

 Notيرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة املشروع البحثي 

Approved 
------ NAP --- 
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م إعادة دراسته إلنتهاء فترة يرصد للطالب للمقرر الذي ت

 Satisfactoryصالحيته 
------ S ------ 

 

 مادة

(8) 

 الرسوم الدراسية لبرنامج املاجستير املهنية:

تحدد في بداية كل عام دراس ي قيمة الرسوم الدراسية لبرنامج املاجستير املهنية بقرار من رئيس 

 قة مجلس الجامعة.الجامعة بناء على إقتراح مجلس الكلية/املعهد ومواف

مادة 

(9) 

 املرشد األكاديمي:

يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضاء هيئة التدريس من نفس 

التخصص كلما أمكن، وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته وملساعدته في اختيار 

ل تخصصه. ويكون رأي املرشد األكاديمي املقررات الدراسية األساسية واإلختيارية الالزمة ملجا

استشاريا وليس إلزاميا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات. ويجوز للطالب حرية 

. ويستبدل املرشد األكاديمي باملشرف العلمي للطالب عند 
ً
اختيار املشرف كلما كان ذلك ممكنا

 .تسجيل املشروع البحثي )التقرير العلمي(

 

 

 

 

مادة 

(10) 

 

 

 

 تحويل الساعات املعتمدة:

بعد موافقة مجلس الكلية / املعهد وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحويل  -1

عدد من الساعات املعتمدة سبق له أن درسها في جامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات 

 ما يعادله بشرط: أو C الحصول على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عن 

% من مجموع الساعات الدراسية الالزمة للحصول 30)أ(  أال يزيد مجموع الساعات املحولة عن 

 على الدرجة.

 ب( أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى 

التراكمي ج( ال تدخل تلك الساعات املعتمدة املحولة من جامعة أخرى في حساب املتوسط 

 .CGPAللدرجات 

يسمح للطالب املسجل في برنامج املاجستير املنهي أن يحول أي عدد من الساعات املعتمدة  -2

على األقل أو ما يعادله سبق وأن درسها في جامعة اإلسكندرية في برنامج  C التي نجح فيها بتقدير

سات العليا التي يرغب في االلتحاق التعليم املستمر أو برنامج لم يستكمل إلى أي من برامج الدرا

بها إذا كانت هذه املقررات من متطلبات البرنامج وتدخل هذه الساعات في حساب املتوسط 

 CGPAالتراكمي للدرجات 

 بشرط أال يكون قد مر أكثر من خمس اعوام من تاريخ إجتيازه وإعتماد النتيجة.
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 ة املاجستير املهنيةالباب الثاني: قواعد الدراسة للحصول علي درج 

 

مادة 

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شروط التسجيل:

 (:5يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة املاجستير املنهي باإلضافة للشروط الواردة في املادة )

 على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات/ املعاهد املعترف بها من  -1
ً
أن يكون حاصال

 للجامعات. املجلس األعلى

ـ يجوز ملجلس الكلية / املعهد بناًء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على 2

درجة البكالوريوس/ الليسانس في غير التخصص أو الحاصل علي تقدير مقبول في البكالوريوس 

 م
ً
ن املقررات /الليسانس ويرغب في التسجيل لدرجة املاجستير املهنية وذلك بعد إجتيازه عددا

الدراسية التكميلية علي مستوي البكالوريوس /الليسانس والتي يراها القسم ضرورية. بحيث ال يتجاوز 

 سابق للمقررات األساسية وفي حالة 
ً
عدد املقرات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط أن تكون متطلبا

املقررات بتقدير متوسط تراكمي زيادتها عن أربعة مقررات يقض ي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه 

CGPA  كشرط  لتسجيل مقررات املاجستير املهنية وال تحسب له هذه املقررات  2.333ال يقل عن

 ضمن ساعات برنامج املاجستير املهنية.

) و إال وجب علي  2.333ال يقل عن  CGPAبعد اجتياز الطالب املقررات الدراسية بنجاح بتقدير  -3

ي مقررات إضافية أو إعادة تسجيل بعض املقررات لتحسين متوسط تقدير الطالب التسجيل ف

 يتقدم الطالب بطلب لتسجيل خطة املشروع البحثي )التقرير العلمي(. -الدرجات ( 

ال  CGPAبعد نجاح الطالب في جميع املقررات الخاصة باملاجستير املهنية بمتوسط تراكمي للدرجات -4

موضوع املشروع البحثي )التقرير العلمي( يقوم املشرف العلمي بالتقدم واالنتهاء من  2.333يقل عن 

بتقرير صالحية املشروع البحثي مع طلب العرض على مجلس القسم إلقتراح تشكيل لجنة تقييم 

 املشروع البحثي.
 

 تابع

مادة 

(11) 

شة املشروع ـ تمنح درجة املاجستير املهنية للطالب الذين يجتازون متطلبات الدرجة وبعد مناق5

البحثي وإجازته بواسطة لجنة املحكمين ، وال يرصد التقدير أو املعدل التراكمي للدرجات في 

شهادة املاجستير املهنية ولكن ترصد تقديرات املقررات التي اجتازها الطالب في بيان تقديرات 

  Students Transcriptالطالب 

 

 مادة

(12) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

ساعة معتمدة  كحد ادنى  30كي يحصل الطالب على درجة املاجستير املهنية يجب أن يدرس ل-1

 ساعات معتمدة للمشروع البحثي. 6للمقررات الدراسية باإلضافة إلي 



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

25 

 

 

 

يمنح الطالب درجة املاجستير املهنية بعد إستيفائه جميع متطلبات منح الدرجة علي أن -2

أول مقررات من املقررات الدراسية وال يجوز ان تقل تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من تسجيل 

 املدة الالزمة لنيل درجة املاجستير املهنية عن سنتين.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مادة

(13) 

 

 

 

 

 هيئة اإلشراف:

يقر مجلس الكلية/املعهد تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب املسجل لدرجة املاجستير املهنية  -1

وفق خطة القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة بناء على اقتراح مجلس القسم و 

املساعدين. ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد املشرفين عن ثالثة أعضاء 

 على أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة . 

لرابعة وال يجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة قرابة بالطالب حتي الدرجة ا

في لجان اإلشراف كما اليجوز إشتراك أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم ببعض صلة قرابة 

 حتي الدرجة الرابعة في لجان اإلشراف.

يجوز بموافقة مجلس الكلية/املعهد أن يشترك في اإلشراف احد املتخصصين من حملة درجة  ـ 2

جهة التي يجرى فيها البحث . وفي جميع الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من ال

 األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن ثالثة أعضاء وعلي أن يكون املشرف الرئيس ي من الجامعة .

في حالة إعارة أحد املشرفين علي املشروع البحثي إلي جهة خارج الجامعة يقدم  إلي مجلس -3

 قبل إعارته  عن املدي الذي وصل إليه 
ً
الطالب في إعداد وتنفيذ املشروع البحثي وفي القسم تقريرا

ضوء ذلك يعين املجلس من يحل محله أو ينضم إليه في اإلشراف. مع إحتفاظ املشرف املعار 

 للتقرير املقدم منه عند اإلعارة.
ً
 بحقه في نشر نتائج املشروع في الجزء الذي أشرف عليه طبقا

املنتظمين أو املنقطعين عن الدراسة بعد يتم توجيه عدد ثالثة انذارات للطالب  غير  -4

التسجيل لدرجة املاجستير املهنية بحيث يوجه االنذار االول بعد مرور ستة أشهر من تاريخ 

االنقطاع وفى حال استمرار االنقطاع يوجه إنذار ثان بعد ذلك بستة اشهر فاذا ظل الطالب 

 يوجه للطالب إنذار ثالث  وأخير بعد ستة أشهر أي
ً
 يقوم بعدها وكيل الكلية / املعهد منقطعا

ً
ضا

 للدراسات العليا بعرض شطب قيد الطالب على مجلس الكلية / املعهد لعدم الجدية.

 

 

 مادة

(14) 

 

 

 لجنة تقييم املشروع البحثي:

 
ً
تتقدم لجنة اإلشراف على املشروع البحثي بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم تمهيدا

 بتشكيل لجنة تقييم املشروع البحثي وفي حالة سفر للعرض على م
ً
جلس الكلية/املعهد اقتراحا

 أو فاكس أو رسالة بالبريد اإللكتروني )خالل 
ً
أحد املشرفين يرسل املشرف املسافر خطابا

أسبوعين( يفيد موافقته على ما جاء في تقرير الصالحية. و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخرى 

، و في حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعين على تقديم تقرير الصالحية يعتبر إرسال التقرير
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 ذلك بمثابة املوافقة.

يشكل مجلس الكلية/املعهد بناء علي إقتراح مجلس القسم لجنه تقييم املشروع البحثي من  -2

تذة ثالثة أعضاء أحدهم املشرف على املشروع  والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألسا

 املساعدين بالجامعات ، و يتم اعتماد تشكيل لجنة التقييم من مجلس الكلية/املعهد .

تراه من  اوإعادته إلى الطالب الستكمال ماتوص ى  بإجازة املشروع البحثي   ـ  للجنة التقييم أن3

نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم املختص توص ى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال 

ظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تاريخ املناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من مالح

 تفوضه على إجازة املشروع البحثي من عدمه.

يمنح الطالب درجة املاجستير املهنية بعد استيفائه جميع متطلبات منح الدرجة على ان -4

الدراسية وأن يناقش الطالب  تحتسب تاريخ تسجيل الطالب من تسجيل اول مقرر من املقررات

 املشروع البحثي 

 

مادة 

(15) 

 

 

 الساعات الدراسية للبرنامج املاجستير املهنية:

ساعة معتمدة علي األقل  36يقوم الطالب بدراسة مقررات دراسية وعمل مشروع بحثي بواقع 

 علي النحو التالي: 

 30 .ساعة معتمدة مقررات علي األقل 

 6 البحثي علي األقل . ساعات معتمدة للمشروع  

وتمنح درجة املاجستير املهنية للطالب الذين يجتازون املقررات الدراسية بنجاح وقبول املشروع 

البحثي وال يرصد لهم التقدير في شهادة املاجستير املهنية. وال تؤهل املاجستير املنهي الطالب 

للجامعات ولكن تؤهل الطالب للتسجيل لدرجة الدكتوراه إال بعد املعادلة من املجلس األعلي 

 للوائح الداخلية للكليات / املعاهد.
ً
 للتسجيل للدكتوراه املهنية طبقا

 مادة 

(16) 

 من الفصل الدراس ي التالي إلقرارها من مجلس الجامعة
ً
 ويعمل بهذه الالئحة بدءا

 يعتمد ،،،                                                                            
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من بشأن الخطوات واإلجراءات التي تتخذ 22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -8

إقتراح لجنة الحكم  واملناقشة حتي منح الدرجة بداية تقديم الرسالة وتقرير صالحية الرسالة و

 العلمية )ماجستير/دكتوراه(

علي ما إنتهي إلي مجلس الدراسات العليا في  22/1/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

وجود تفاوت بين الكليات واملعاهد في اآلليات املتبعة في الخطوات واإلجراءات بخصوص  17/1/2019

التي تتخذ من بداية تقديم الرسالة وتقرير صالحية الرسالة وإقتراح لجنة الحكم واملناقشة حتي تاريخ 

 املقترحة علي النحو التالي: منح الدرجة والخطوات واإلجراءات

ال يقل عن  CGPAإنتهاء الطالب من جميع الساعات املعتمدة الالزمة للبرنامج بتقدير عام تراكم  -1

حيث تقوم إدارة الدراسات العليا بالكلية/املعهد بإرسال إفادة بذلك للقسم املعني أو يقوم  2.333

 عليا .القسم بطبع هذه اإلفادة من  نظام ميكنة الدراسات ال

 للالئحة الكلية/املعهد .  -2
ً
اإلنتهاء من إلقاء السيمينار الخاص بنتائج الرسالة قبل املناقشة طبقا

 وبعد ذلك يتم اآلتي: 

بعد اإلنتهاء من إعداد الرسالة وكتابتها ومراجعتها من السادة املشرفين وعمل التبحيث الخاص 

قدم لجنة اإلشراف علي الرسالة إلي مجلس بالنزاهة العلمية للرسالة بوحدة املكتبة الرقمية تت

 القسم باآلتي :

 به ماقام به الباحث كما ورد في نماذج الدراسات العليا 
ً
أ. تقرير صالحية الرسالة للمناقشة موضحا

 .2018في دليل الدراسات العليا 

جليد ت-علي وش واحد  -Double Spacesب. نسخة كاملة من الرسالة غير مجلدة التجليد النهائي )

 حلزوني(.

 ج. إقتراح تشكيل لجنة الحكم واملناقشة علي الرسالة .

د.  يتم إرسال خطاب التشكيل من السيد أ.د.رئيس مجلس القسم إلي السيد أ.د.وكيل 

الكلية/املعهد للدراسات العليا والبحوث كما ورد في نماذج الدراسات العليا في دليل الدراسات 

 .2018العليا 

د.وكيل الكلية /املعهد للدراسات العليا والبحوث األمر علي لجنة الدراسات العليا يعرض السيد أ.   -3

والبحوث وبعد املوافقة يرفع إلي السيد أ.د.عميد الكلية/املعهد للعرض علي مجلس الكلية/املعهد           

 ) ويمكن أن يفوض السيد العميد في ذلك(
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اسات العليا بالكلية أو املعهد برفع األمر إلي السيد بعد موافقة مجلس الكلية/املعهد يقوم قسم الدر  -4

أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث باإلستمارة املخصصة لذلك كما ورد في نماذج 

 .2018الدراسات العليا في دليل الدراسات العليا 

 ل .يقوم السيد أ.د./نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بإعتماد التشكي -5

يتم إرسال موافقة نائب رئيس الجامعة علي تشكيل لجنة الحكم واملناقشة للكلية /املعهد للسيد  -6

األستاذ أمين الكلية/املعهد ويقوم بإرساله إلي السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية/املعهد للدراسات 

ل مدة اقصاها ثالثة يوم من تاريخ موافقة النائب وخال 15العليا هذا ويمكن مناقشة الرسالة بعد 

 شهور من تاريخ موافقة النائب .

يقوم السيد أ.د.وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا بإخطار األستاذ املشرف / املشرفين علي الطالب  -7

 باملوافقة .

يقوم املشرف /املشرفين بإخطار الطالب لتجهيز نسخ الرسالة للمناقشة بعدد السادة املحكمين علي  -8

 الرسالة.

م إدارة الدراسات العليا بإعداد الخطابات للسادة املحكمين ويتم التوقيع عليها من السيد تقو  -9

 أ.د.عميد الكلية /املعهد أو السيد أ.د.وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا .

يتم إرسال نسخة الرسالة و الخطابات للسادة املحكمين ونموذج التقرير الفردي للرسالة كما ورد  -10

عن طريق إدارة الدراسات العليا والبحوث  2018لدراسات العليا في دليل الدراسات العليا في نماذج ا

 بالكلية/املعهد.

يقوم كل محكم علي حدة بإعداد نموذج التقرير الفردي للرسالة )يقوم بالتوقيع علي كل صفحة  -11

 في التقرير( .

 هنا يوجد تباين بين الكليات واملعاهد في طريقة إرسال التقارير: -12

أ.    يقوم املحكم بإحضار التقرير معه أثناء املناقشة وتسليم التقرير لألستاذ املشرف وعضو لجنة 

 الحكم من الداخل علي الرسالة.

ب.  أو يقوم املحكم بإرسال التقرير لألستاذ املشرف وعضو لجنة الحكم من الداخل قبل تحديد 

 موعد املناقشة.

اخل ظرف ويرسله للسيد أ.د. وكيل الكلية/املعهد للدراسات ج.   أو يقوم املحكم بوضع التقرير د

العليا ويقوم سيادته  بتجميع الثالث تقارير وإرسالها للسيد أ.د.رئيس القسم لإلطالع علي 

التقارير للتأكد إذا كانت إيجابية أم ال أو عدم اإلطالع عليها بتسليمها لألستاذ املشرف وممثل 

 لجنة الحكم واملنافشة.

 علي جميع أقسام ويترك 
ً
ملجلس الكلية/املعهد أن يقرر النظام املناسب بشرط أن يكون موحدا

 الكلية/املعهد



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

31 

يوم من موافقة السيد أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات  15ويجوز أن تناقش الرسالة بعد  -13

 شهور من موافقة النائب وإال وجب إعادة 3العليا والبحوث علي أن تناقش الرسالة قبل مرور 

 5التشكيل بنفس اللجنة مع ذكر األسباب. وال يسمح للطالب أن يناقش إذا مر علي تسجيله 

شهور ولم يناقش ففي هذه الحالة يقوم بإعادة املقرررات او كما  3سنوات وقام بالتشكيل ومر 

 ورد بالالئحة الداخلية للكليات واملعاهد

الة باإلتصال والترتيب مع األساتذة يقوم أ.د.املشرف وعضو لجنة الحكم من الداخل علي الرس -14

املحكمين علي الرسالة من الخارج )خارج لجنة اإلشراف( لتحديد موعد املناقشة مع اإللتزام 

 يوم من موافقة السيد أ.د.نائب الدراسات العليا  سواء للماجستير أو للدكتوراه. 15بمرور 

سيد أ.د.رئيس القسم الذي يقوم يقوم اإلستاذ املشرف عضو لجنة الحكم من الداخل بإخطار ال -15

 عمل إعالن 
ً
بإبالغ السيد أ.د.وكيل الكلية/املعهد للدراسات العليا بميعاد ومكان املناقشة وأيضا

للمناقشة داخل املكان املخصص لإلعالنات بالكلية/املعهد والتوقيع علي اإلعالن من السيد 

 ت العليا .أ.د.رئيس القسم والسيد أ.د.وكيل الكلية /املعهد للدراسا

 وفي كل األحوال تكون املناقشة علنية. -16

بعد إتمام املناقشة يقوم أقدم السادة املحكمين أو من ينوب عنهم من لجنة الحكم بقراءة قرار  -17

 . 2018النطق بالحكم بإستخدام النموذج املعد لذلك من نماذج دليل الدراسات العليا 

 ة التقرير الجماعي علي النموذج املعد لذلك.بعد مناقشة الطالب يقوم السادة املحكمين بكتاب -18

بعد إنتهاء املناقشة يقوم السادة املحكمين باإلطالع علي التقرير الجماعي والتوقيع عليه إذا لم   -19

يطلب تعديل في الرسالة أو أجازتها بدون تعديل ولكن إذا طلب إجراء تعديالت في الرسالة 

حث إلستكمال ما تراه من نقص علي أن تتقدم وأوصت لجنة الحكم بإعادة الرسالة إلي البا

اللجنة بتقرير جماعي للقسم توص ي فيه بمنح الطالب مهلة إلستكمال املالحظات  خالل ستة 

أشهر علي األكثر من تاريخ املناقشة علي أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه مع إجازة الرسالة 

 من عدمه  .

 لة بتسليم اآلتي للسيد أ.د.رئيس مجلس القسم :يقوم األستاذ املشرف واملحكم علي الرسا -20

 أ. التقارير الفردية والتقرير الجماعي 

 ب. خطاب يفيد بأن الطالب قام بإجراء جميع التعديالت املطلوبة 

 ج. إقرار من الطالب بأنه قام بتسليم نسخ الرسالة لجميع السادة املحكمين واملشرفين   

 .  2018ك من نماذج دليل الدراسات العليا وذلك بإستخدام النماذج املعده لذل
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د. النسخة النهائية من الرسالة حيث يقوم الطالب باإلنتهاء من جميع التعديالت وإعداد 

 .2018الرسالة في الصورة النهائية كما ورد في دليل الدراسات العليا 

 لقرار طيقوم الطالب بتقديم نسخ الرسالة املطلوبة وملخص الرسالة وإستمارة الحصر  -21
ً
بقا

ومجلس الدراسات العليا بجلسته املنعقدة في  30/7/2013مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

بشأن متطلبات إيداع رسائل املاجستير  والدكتوراه باملكتبات والتأكيد علي أن   24/7/2013

راسات تكون متطلبات إيداع رسائل املاجستير والدكتوراه باملكتبات والتي تطلب من طالب الد

 العليا بالعدد التالي:

 ( ( نسخ مجلدة من الرسالة توزع علي كل من )مكتبة اإلسكندرية 2عدد–)مكتبة الكلية 

 (( نسخ إلكترونية من الرسالة )4عددCD بنظام )PDF  حيث تودع تلك النسخ بكل من

 (.معةوحدة املكتبة الرقمية بالجا -مكتبة الكلية–مكتبة اإلسكندرية   -)املكتبة املركزية

  عدد( نسخة إلكترونية واحدةCD بنظام )PDF  ترسل لجامعة عين شمس ترسل إلي. 

 ( نسخ ملخص للرسالة مكون من 5عدد )كلمة )عربي أو إنجليزي(. 200 

 .إستمارة الحصر التي ترفع لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

دية والتقرير الجماعي وخطاب يعرض السيد أ.د.رئيس القسم علي مجلس القسم التقارير الفر  -22

 . 20املشرف وإقرار الطالب كما ورد في رقم 

يوص ي مجلس القسم باملنح وترفع التوصية إلي لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية/املعهد  -23

 ثم ملجلس الكلية/املعهد للتوصية باملنح ويرفع ملجلس الجامعة للمنح.

الذي يقوم بنشر أبحاث علمية كما ورد في قرار مجلس  ويمكن إتباع النظام املوازي ملنح الطالب -24

وقرار مجلس الدراسات العليا  28/4/2015بجلسته املنعقدة في  2015لسنة  9الجامعة رقم 

)إعفاء طالب املاجستير والدكتوراه من تقديم 21/4/2015والبحوث بجلسته املنعقدة في 

املناقشة العلنية في حال نشر أبحاث  رسالة بالشكل التقليدي املتعارف عليه وكذلك من جلسة

.)
ً
 متميزا

ً
 دوليا

ً
 رسائلهم نشرا
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 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من  17رقم تعديل قرار 

رسائل  عخصوص متطلبات إيداب22/1/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -9

 التي تطلب من طالب الدراسات املاجستير والدكتوراه باملكتبات و 

علي ما إنتهي إلي مجلس الدراسات العليا في  22/1/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

ومجلس الدراسات  30/7/2013قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في بخصوص تعديل  17/1/2019

والتي  املاجستير  والدكتوراه باملكتباترسائل بشأن متطلبات إيداع   24/7/2013العليا بجلسته املنعقدة في 

لوحدة  CDعلي    PDFإضافة البند التالي )يتم تسليك نسخة من الرسالة تطلب من طالب الدراسات العليا ب

 املكتبة الرقمية بالجامعة ليصبح القرار بعد تعديله كما يلي: 

 ( رية ( نسخ مجلدة من الرسالة توزع علي كل من )مكتبة اإلسكند2عدد–)مكتبة الكلية 

 (( نسخ إلكترونية من الرسالة )4عددCD بنظام )PDF حيث تودع تلك النسخ بكل من )املكتبة املركزية-  

 (.وحدة املكتبة الرقمية بالجامعة -مكتبة الكلية–مكتبة اإلسكندرية 

  عدد( نسخة إلكترونية واحدةCD بنظام )PDF  ترسل لجامعة عين شمس ترسل إلي. 

 ( ن5عدد ) كلمة )عربي أو إنجليزي(. 200سخ ملخص للرسالة مكون من 

 .إستمارة الحصر التي ترفع لألكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا 

 

بشأن تفعيل دور مطبعة الجامعة في تولي  26/2/2019في  قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة-10

   وتغليفها داخل مطبعة الجامعةعملية طباعة الرسائل العلمية )املاجستير والدكتوراه ( 

علي ما إنتهي إليه مجلس الدراسات العليا  26/2/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

تفعيل دور املطبعة في تولي عملية طباعة الرسائل بشأن  19/2/2019والبحوث بجلسته املنعقدة في 

مطبعة  ات العليا بجامعة اإلسكندرية داخلالعلمية )املاجستير والدكتوراه( وتغليفها لطالب الدراس

 من  الجامعة
ً
دكتوراه( -تطبيقه علي جميع طالب الدراسات العليا )ماجستيروسوف يتم  1/4/2019إعتبارا

 .بجميع كليات ومعاهد جامعة اإلسكندرية 
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ندرية الخطة التنفيذية لجامعة اإلسكبشأن  26/2/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -11

  EG-STI  2030 والتكنولوجيا واالبتكارالخطة اإلستراتيجية للعلوم املسار األول والثاني من لتنفيذ 

علي ما إنتهي إليه مجلس الدراسات العليا والبحوث  26/2/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

املسار الول ة اإلسكندرية لتنفيذ الخطة التنفيذية لجامعبشأن إعتماد  19/2/2019بجلسته املنعقدة في 

علي النحو للمسارين وذلك   STI-EG 2030 والتكنولوجيا واالبتكارالخطة اإلستراتيجية للعلوم والثاني من 

 التالي:

       محاور وتم اإلنتهاء من التكليفات واملهام الخاصة باملسار األول                 7دراسة و  108املسار األول والذي إشتمل علي 

 : وهي 7للمحاور الــ 

 محور سياسات وتشريعات البحث العلمي )العلوم والتكنولوجيا واالبتكار( -1

 والتكنولوجيا واالبتكار( العلوممحور منظومة البحث العلمي ) -2

 وتطوير البنية التحتية البشريةدعم وتنمية املوارد  محور  -3

  العلوم والتكنولوجيا فيمحور تحقيق ريادة دولية  -4

  العلمي والشراكة البحثاالستثمار في  محور  -5

  والثقافة العلمية التعليممحور البحث العلمي وصناعة  -6

  الدولي التعاون محور  -7

محاور التي تخص جامعة اإلسكندرية وتم توزيع املسئوليات واملهام  7دراسة ومشروع من الــــــــ  39وتم عمل 

اور للسادة املكلفين واملسئولين عنها . علي النحو وتم إرسال خطابات بما هو مطلوب لكل محور من املح

 املبين بالجدول التالي :

 محور سياسات وتشريعات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار -1

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

2 

(10) 

وضع حوافز لألساتذة أصحاب 

 اإلنجازات البحثية.
1/01-10-As 

 ر العلميمكتب النش 

  عمل إحصائية توضح تأثير الحفز السابق على معدل

 النشر واالستشهادات

  وضع مقترحات لتطوير وسائل التحفيز )تضاف الى

 (4املحور  3البند 

3 

(16) 

(17) 

تعظيم دور حقوق امللكية الفكرية 

 وبراءات االختراع.

1/01-16-As 

1/01-17-As 

  ختراعوبراءات اإل  مكتب حقوق امللكية الفكرية  ،

عرض أداء ومخرجات املكتب وتأهيل األستاذ القانوني 

 باملكتب للقيام باملساعدة الالزمة.
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 محور منظومة العلوم والتكنولوجيا واالبتكار -2

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

1 

(5) 

تحديد التوجهات االستراتيجية لكل 

 لخدمة التنمية.كلية ومعهد بالجامعة 
1/02-05-As 

  تقوم لجنة البحث العلمي بوضع نموذج يشتمل على

املهام املطلوبة من الكليات ومعاهد الجامعة خاصة 

دورها في تحقيق خطة التنمية وذلك بالتعاون مع 

 وكالء الدراسات العليا بالكليات واملعاهد. 

2 

(6) 

دراسة املؤشرات الخاصة بالتعليم 

لعلمي الواردة في العالي والبحث ا

تقارير مؤشر االبتكار العالمي، 

ومؤشر التنافسية العالمي وتطبيقها 

على الجامعة لتوضيح نقاط القوة 

والضعف ووضع آلية رفع مستوى 

 الجامعة.

 1/02-06-As 

  التخطيط االستراتيجي للجامعة وحدة 

  العاملية للجامعاتلجنة التصنيفات 

  اذ القراروالتوثيق ودعم إتخ املعلوماتمركز 

 مكتب النشر العلمي 

 

 دعم وتنمية املوارد البشرية وتطوير البنية التحتية محور  -3

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

1 

(1) 

تطوير املوضوعات املطروحة في الدورات التي 

يعرضها مركز تطوير وتنمية قدرات أعضاء هيئة 

 التدريس.

1/03-1-As 

 كز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مر 

2 

(2) 

زيادة عدد البعثات واملنح الدراسية ألعضاء هيئة 

التدريس والهيئة املعاونة وطالب الدراسات العليا في 

كليات الجامعة ومعاهدها في التخصصات الحديثة 

 .2030املطلوبة في إطار خطة التنمية املستدامة 

1/03-2-As 

 فية بالجامعةإدارة العالقات الثقا 

  عمل إحصائية ملدة خمس سنوات

ألعداد املبتعثين من الكليات واملعاهد 

 –اجازة دراسية  -وتصنيفهم )بعثة 

 اشراف مشترك(

3 

(3) 

التوسع في عقد الدورات التدريبية وورش العمل 

والتعريف باملنح املتاحة من قبل هيئات التمويل 

 املحلية مثل:

 لوجياصندوق تنمية العلوم والتكنو  -1

 اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا -2

 وحدة مشروعات تطوير التعليم العالي -3

1/03-3-As 

 وحدة إدارة املشروعات والتطوير 

  املطلوب إحصائية ملدة خمس سنوات

لتوضيح انواع املنح وتوزيعها من ناحية 

العدد، التمويل، القطاع املستفيد، 

 محلى( –الداعم )أجنبي 

 ءات تعريفية عقد ورش عمل أو لقا
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للمساعدة في التوعية بإمكانيات التمويل 

املتاحة وبكيفية التقدم للحصول على 

 التمويل.

4 

(8) 

متابعة نشاط املجموعات والتجمعات البحثية 

 على مستوى الجامعة. املتخصصة
1/03-8-As 

 لجنة البحث العلمي 

  وضع تصور للمجموعات والتجمعات

   Clustersالبحثية

  مراكز تميز للجامعةاقتراح إنشاء 

5 

(11) 

حث أعضاء هيئة التدريس والهيئة املعاونة على 

إجراء بحوث مشتركة مع مراكز ومعاهد بحثية 

وجامعات داخل مصر وخارجها وإيجاد التمويل 

 الالزم لهذه املشروعات.

1/03-11-As  وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 

6 

(13) 

ورة االلتزام بتسجيل توعية الهيئة املعاونة لضر 

املوضوعات البحثية وفًقا للمشروعات والدراسات 

املستهدفة في استراتيجية العلوم والتكنولوجيا 

 .2030واالبتكار 

1/03-13-As  وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 

7 

(14) 

تشجيع إنشاء برامج تعليمية جديدة وتطوير البرامج 

 As-14-1/03 العمل ولقيادته. القائمة لتلبية احتياجات سوق 

  وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا

أنه في حال إنشاء برنامج جديد يكون 

 مطابق لهذا املعيار

8 

(15) 

تشجيع الحصول على مصادر للتمويل الذاتي 

 للمشروعات البحثية.
1/03-15-As 

 وحدة إدارة املشروعات والتطوير 

9 

(16) 

صادر عن كليات ومعاهد متابعة النشر العلمي ال

 الجامعة.
1/03-16-As 

 مكتب النشر العلمي 

10 

(17) 

توجيه املبتعثين الختيار املوضوع البحثي ليتوافق مع 

 .2030أهداف الخطة االستراتيجية.
1/03-17-As 

 وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 

  التأكد من أن املوضوع البحثي للمبتعث

 .2030متوافق مع استراتيجية 

11 

(19) 

تحديث قاعدة بيانات خريجي جامعة االسكندرية في 

 داخل وخارج البالد لالستفادة من خبراتهم.
1/03-19-As 

  مركز املعلومات والتوثيق ودعم إتخاذ

 القرار

  مخاطبة السادة الوكالء للحصول على

هذه املعلومات من وحدة ضمان الجودة، 

ر الذاتية له  ممع متابعة تجميع الِسيَّ

  قيام لجنة البحث العلمي بوضع نموذج

 Templateخاص باللغة االنجليزية 

للسيرة الذاتية لخريجي الجامعة ووضع 
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 آلية التواصل الستكمالها

12 

(20) 

تحديث قاعدة بيانات املختبرات واألجهزة العلمية 

بجامعة اإلسكندرية وحث الباحثين على التقدم 

ن جهات التمويل ملشروعات البنية التحتية املمولة م

 املحلية والدولية إلنشاء معامل بحثية.

1/03-20-As 
  لجنة املختبرات واألجهزة العلمية

 بالجامعة

13 

(22) 

ــــ ــ  بالجامعة  TICO / GIITCمتابعة نشاط مكتب الـ

(Grants, Innovation and Technology Transfer 

Center / Egyptian Technology Innovation and 

Commercialization Office) 

1/03-22-As 

 وحدة إدارة املشروعات والتطوير 

  مكتب حقوق امللكية الفكرية وبراءات

 اإلختراع

  تقديم تقارير عن أنشطةGITTC  بصورة

 دورية عن ربط األبحاث بالصناعة.

14 

(24) 

إنشاء مراكز تميز داخل جامعة اإلسكندرية والعمل 

 امعة.على اعتماد املعامل املركزية بالج
1/03-24-As 

  لجنة املختبرات واألجهزة العلمية

 بالجامعة

  إنشاء قاعدة بيانات ملراكز التميز

واملعامل املركزية والبحثية املعتمدة 

 واملتاحة واملزمع إنشاؤها بالجامعة.

15 

(25) 

إنشاء حضانات تكنولوجية وشركات ناشئة ووادي 

بيت  للعلوم والتكنولوجيا بجامعة اإلسكندرية لتكون 

خبرة للعلوم والتكنولوجية، والعمل على اكتشاف 

أهم املخرجات البحثية من كليات ومعاهد الجامعة 

 .واحتضانها للوصول إلى مرحلة التطبيق

1/03-25-As 

 لجنة البحث العلمي بالجامعة 

  وضع املقترحات مراسلة الوكالء لتحديد

املخرجات البحثية القابلة للتطبيق 

 ات اختراع(.براء –بحث  –)رسالة 

 

 محور تحقيق ريادة دولية في العلوم والتكنولوجيا-4

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

1 

(1) 

االرتقاء بجودة البحث العلمي لتحقيق الريادة 

اإلقليمية والدولية في العلوم والتكنولوجيا 

 واالبتكار.

1/04-1-As 

 لجنة البحث العلمي 

 لية انشاء مراكز تميز بالجامعةوضع آ 

  تحفيز االشتراك في مشروعات بحثية دولية

 ممولة من مؤسسات عاملية

2 

(2) 

تدويل النشر العلمي املحلي في كافة 

التخصصات بما في ذلك البحوث االجتماعية 

واإلنسانية، وتدويل املجالت الجامعية التي 

1/04-2-As 
 ني ملجالت جامعة اإلسكندريةلجنة الدعم الف  

  تقديم تقرير كامل عن الوضع الحالي للمجالت
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 املحلية ويعرض على لجنة البحث العلمي تنشر باللغة العربية.

3 

(3) 

تقييم نتائج تحفيز أعضاء هيئة التدريس 

 للنشر الدولي في املجالت املفهرسة عاملًيا.
1/04-3-As 

 مكتب النشر العلمي 

  عن املكافأة/ 2010عمل احصائية منذ عام 

اعداد االبحاث/ توزيع االبحاث في مستويات 

عدد االستشهادات  Q1,Q2,Q3,Q4املجالت 

Citation  
ً
 لألبحاث سنويا

4 

(5) 

حث أعضاء هيئة التدريس على االشتراك في 

التجمعات العلمية والشبكات العلمية 

 الدولية واملحلية.  Networkingاملتخصصة

1/04-5-As  ت واملعاهدوكالء الدراسات العليا للكليا 

5 

(8) 

زيادة البرامج التعليمية املشتركة واملزدوجة مع 

 جامعات مصنفة عاملًيا.
1/04-8-As  وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 

 

 محور االستثمار في البحث العلمي والشراكة -5

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

1 

(1) 

لخاص على املشاركة في تمويل حث القطاع ا

املشروعات البحثية التي تساعد في حل مشكالت 

القطاع الخاص، من خالل استثمار قانون 

 حوافز العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 

1/05-01-As  قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

2 

(2) 

حث طالب الدكتوراه على تسجيل براءات اختراع 

 الدكتوراه الخاصة بهم.مستخلصة من رسائل 
1/05-02-As 

 وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 

  مكتب حقوق امللكية الفكرية وبراءات

 االختراع

3 

(3) 

عقد ندوات تعريفية واجتماعات بأهمية وضرورة 

تعاون رجال الصناعة مع الجامعة بهدف التطوير 

 .ونقل التكنولوجيا

1/05-03-As  مع وتنمية البيئةقطاع شئون خدمة املجت 

5 

(11) 

إرسال النشرة اإللكترونية الدورية الشهرية 

للجامعة على البريد اإللكتروني الرسمي لكل 

 أعضاء هيئة التدريس.

1/05-11-As  قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

6 

(12) 

تحديث وتطوير املواقع اإللكترونية الخاصة بكل 

 كلية ومعهد بالجامعة.
1/05-12-As  قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية البيئة 

7 

(16) 

الحث على تشجيع اختيار موضوعات تطبيقية 

ذات أهمية علمية للمجتمع في موضوعات 

الرسائل العلمية والبحث عن تمويل لهذه 

 البحوث من مؤسسات إنتاجية.

1/05-16-As  وكالء الكليات واملعاهد للدراسات العليا 
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 وصناعة التعليم والثقافة العلميةمحور البحث العلمي -6

 محور التعاون الدولي-7

 سئول واملهامامل كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

 شئون التعليم والطالبقطاع  As -1-1/07 التوسع في التعاون الدولي. 1

2 

(3) 

عقد دورات تدريبية وورش عمل لرفع كفاءة شباب 

الباحثين ليتمكنوا من طرق سبل التعاون الدولي سواء من 

خالل مشروعات بحثية دولية أم االنخراط في درجات 

 علمية مشتركة أو مزدوجة.

1/07-2-As 
  مركز تنمية القدرات لعضاء هيئة

 التدريس

3 

(4) 

حصر االتفاقيات املوجودة بالجامعة لبيان املفعل منها 

وغير املفعل ووضع تقرير عن هذا األمر، بهدف النشر 

 والتفعيل

1/07-4-As  إدارة العالقات الثقافية بالجامعة 

4 

(5) 

حث كليات الجامعة ومعاهدها على املض ي قدًما في عقد 

اتفاقيات متكافئة مع جامعات وهيئات عالية املستوى 

 داخل مصر وخارجها.

1/07-5-As 

  إدارة العالقات الثقافية لعمل

الحصر املطلوب مع اإلرسال 

 للكليات واملعاهد

5 

(13) 

وضع خطة لجذب الطالب الوافدين واملصريين على حد 

سواء الستكمال الدراسات العليا في تخصصاتهم، خاصة 

 .2030ي تخدم أهداف التنمية املستدامة مصر تلك الت

1/07-13-As  إدارة الوافدين 

 املسئول واملهام كود املشروع/الدراسة اسم املشروع/الدراسة م

1 
االشتراك في البرامج اإلعالمية والثقافية التي تعبر عما يدور في 

 جامعة اإلسكندرية من أنشطة وما يتم استحداثه من برامج.
1/06-1-As 

قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية 

 البيئة

2 

(3) 

قيام الجامعة بالعمل على نشر الثقافة العلمية باملدارس 

 )مرحلة التعليم ما قبل الجامعي( توثق بمذكرات تفاهم.
1/06-3-As 

قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية 

 البيئة

3 

(4) 

التوسع في املدارس الصيفية التي تنظمها الجامعة لطالب 

ين منه وتشجيع املدارس بغية الكشف عن املوهوبين واملبتكر 

 الثقافة العلمية.

1/06-4-As 

قطاع شئون خدمة املجتمع وتنمية 

 البيئة

4 

(5) 

تنمية املهارات والقدرات البحثية لطالب مرحلة الليسانس 

 والبكالوريوس.
1/06-5-As 

 شئون التعليم والطالبقطاع 
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6 

(14) 

وضع خطة لجذب األساتذة والباحثين الدوليين في املجاالت 

العلمية والتكنولوجية لنقل خبراتهم للجامعة من خالل 

املؤتمرات والبحوث املشتركة والدرجات العلمية املشتركة 

 ومعاهدها ومراكزها.واملزدوجة بكليات الجامعة 

1/07-14-As 

  من مهام لجنة البحث العلمي

 -لوضع اآللية )شاملة املعرض 

 ولجان استقبال الطالب( 

اإللتزام بما جاء في محاور اإلستراتيجية مجلس الجامعة دراسة/مشروع  وقرر  648محور و 14املسار الثاني والذي يحتوي علي 

 648عشر محور والتي تشمل  األربع في بروتوكوالت املاجستير والدكتوراه من خالل  2030ار القومية للعلوم والتكنولوجيا واإلبتك

 -موضوع ومشروع بحثي كما يلي:

 محور الطاقة .1

 محور املياه .2

 محور الصحة والسكان .3

 محور الزراعة والغذاء .4

 محور البيئة وحماية املواد املواد الطبيعية .5

 تقبلية.محور التطبيقات التكنولوجية والعلوم املس .6

 محور الصناعات اإلستراتيجية. .7

 محور تكنولوجيا املعلومات واإلتصاالت والفضاء. .8

 محور التعليم أمن قومي .9

 محور اإلعالم والقيم املجتمعية .10

 محور اإلستثمار والتجارة والنقل .11

 محور صناعة السياحة .12

 محور العلوم اإلجتماعية واإلنسانية .13

 محور العلوم السياسية واإلقتصادية  .14

 -هذا القرار كما يلي: ويطبق

 : بالنسبة للهيئة املعاونة 

 عند تسجيل بروتوكوالت املاجستير والدكتوراه . 2030هيئة املعاونة بمحاور التنمية املستدامة الإلتزام من 

 : بالنسبة للطالب الدراسات العليا 

 2030تنمية املستدامة في حالة عدم عمل الطالب في أي جهة يلتزم الطالب بتسجيل نقطة البحث في محاور ال -

 كما يطبق علي الهيئة املعاونة.

في حالة عمل الطالب في أي جهة يجوز له التسجيل في نقطة بحث تخدم جهة العمل وفي هذه الحالة تقوم جهة  -

 العمل بترشيح مشرف علي الرسالة.

 : افدين  بالنسبة للطالب الو

اإليفاد تطلب تسجيل الطالب في موضوع معين يخص جهة  إال إذا كانت جهة 2030يلتزم بمحاور التنمية املستدامة 

 اإليفاد ففي هذه الحالة يقدم خطاب من جهة اإليفاد أو الجامعة التابع لها ويجوز ترشيح مشرف من بلد اإليفاد.
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 ملا ورد بشأن إستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار و 
ً
لتعليم العالي والبحث للتنمية املستدامة الواردة من وزارة ا 2030تطبيقا

العلمي التي تتضمن مسارات ومحاور يشمل كل منها مشروعات ودراسات متنوعة في مختلف مجاالت التخصصات التطبيقية 

 )تضم 
ً
 ودراسة ( ، فقد وافق مجلس الجامعة  648واإلنسانية وعلي األخص املسار الثاني الذي يشمل ثالثة عشر محورا

ً
مشروعا

علي أن يكتب بوضوح في مقترح الخطة البحثية للماجستير أو الدكتوراه أن موضوعها  25/12/2018تاريخ في جلسته املنعقدة ب

 : يتبع املسار الثاني في أي ً من املحاور أو املشروعاات أو الدراسات املذكورة في هذه اإلستراتيجية وذلك علي النحو التالي

افق مقترح الخطة البحثية لرسائو  للعلوم والتكنولوجيا ل املاجستير والدكتوراه مع الخطة اإلستراتيجية تم عمل إستمارة تو

  2030واإلبتكار 

 
 كلية/معهد     

افق مقترح الخطة البحثية لرسائل املاجستير والدكتوراه مع الخطة اإلستراتيجية   إستمارة تو

 2030للعلوم والتكنولوجيا واإلبتكار 

 :
ً
 أوال

 ----------------------------املسار الثاني في املحور:  -

  --------------------------املشروع /الدراسة  : -

   ------مسلسل املشروع/ الدراسة  -

 --------------------------الجهة التي إقترحت املشروع  -

 --------------------------كود املشروع /الدراسة -

 ---------------------------------------------عنوان مقترح الخطة البحثية )البروتوكول(:               -

: 
ً
 ثانيا

مشروعا دراسة في الثالث عشر  648في حال عدم إدراج مقترح الخطة البحثية لرسائل املاجستير والدكتوراه ضمن الــ 

 للمسار الثاني إلستراتيجية العلوم والتكنولوجيا واإلبتكار ) 
ً
إلشارة بوضوح أن ( تستوفي هذه اإلستمارة مع ا2030محورا

مقترح الخطة البحثية لرسالة املاجستير والدكتوراه لم يدرج في املشروعات والدراسات للمحاور املختلفة باملسار الثاني مع 

إقتراح أن يضاف مشروع أو دراسة جديدة مع تحديد املحور الذي تندرج تحته مقترح الخطة البحثية )البروتوكول( وذلك 

التعليم العالي والبحث العلمي بالتوصية بإدراجها ضمن الدراسات واملشروعات ملحاور املسار الثاني مع  لرفع األمر إلي وزارة

 تحديد الجهة املستفيدة.

 الطالب: إسم         املشرفون:                                                                               التوقيع:                             

 التوقيع:                     اإلسم :                                                                                                                      

 اإلسم :                                                  

                                                                    اإلسم :                           

      :التوقيع                                                                              اإلسم:                                                 يعتمد رئيس مجلس القسم
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 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من  11رقم تعديل قرار -12

ن تعديل قرار مجلس بشأ 26/2/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة 14رقم )قرار مجلس الجامعة 

 الخاص بمكافأة اإلشراف واملناقشة لرسائل املاجستير والدكتوراه 2018( لسنة 60الجامعة رقم )

 ـــــــــرر ـــــقـــ

 ( : 1مادة )

املوافقــة علــي أن تكــون املكافــأة الخاصــة باإلشــراف واملناقشــة لرســائل املاجســتير والــدكتوراه وذلــك علــي النحــو  

 التالي :

 : 
ً
جنيــه ) ألــف وخمســمائة جنيــه( وذلــك بعــد  1500يمــنح املشــرف علــي رســالة املاجســتير مكافــأة مقــدارها  -1أوال

  0مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليها 

 يمـــــنح كـــــل مـــــن يشـــــترك فـــــي فحـــــص الرســـــالة لدرجـــــة املاجســـــتير و تقـــــديم التقريـــــر عنهـــــا ومناقشـــــتها مكافـــــأة  -2

 0جنيه ) خمسمائة جنيه(   500مقدارها  

 : 
ً
جنيــــه ) ثالثــــة آالف جنيــــه( وذلــــك بعــــد  3000يمــــنح املشــــرف علــــي رســــالة الــــدكتوراه مكافــــأة مقــــدارها  -1ثانيــــا

  0ا مناقشة الرسالة من لجنة الحكم عليه

 يمـــــــنح كـــــــل مـــــــن يشـــــــترك فـــــــي فحـــــــص الرســـــــالة لدرجـــــــة الـــــــدكتوراه وتقـــــــديم التقريـــــــر عنهـــــــا ومناقشـــــــتها مكافـــــــأة  -2

  0جنيه )ألف جنيه (  1000مقدارها 

 :   للمشرف علي الرسـالة أن يجمـع بـين مكافـأة فحـص ومناقشـة الرسـالة وبـين مكافـأة اإلشـراف عليهـا ، وإذا 
ً
ثالثا

  0اإلشراف عليهم بالتساوي تعدد املشرفون وزعت مكافأة  

 : يشــترط أن يلتــزم عضــو هيئــة التـدريس املشــرف بتقــديم التقــارير الدوريــة بمـدى تقــدم الطالــب فــي رســالته 
ً
رابعـا

فـــي موعـــدها ، علــى أال تزيـــد مـــدة الحصــول علـــى املاجســـتير عــن ثـــالث ســـنوات و  علــى النحـــو املقـــرر الئحيــا

 مدة الحصول على الدكتوراه عن خمس سنوات . 

 (:2مادة )

 مــــن املــــوارد الذاتيــــة للكليــــة أو املعهــــد  
ً
يـــتم صــــرف املكافــــأة املحــــددة مــــن هـــذا القــــرار فيمــــا زاد علــــي املقــــرر الئحيـــا

  0املختص 

 ( : 3مادة )

 0يعمل بهذا القرار من التاريخ  التالي لصدوره ويلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات 

  0 26/2/2019ة في صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته املنعقد
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 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من 12رقم تعديل قرار -13

 بشأن املصروفات الدراسية لطالب الدراسات العليا 2019لسنة( 15رقم )قرار مجلس الجامعة 

 املستجدين وتوزيعها وفق نظام الساعات املعتمدة 

 ـــــــــرر ـــــقـــ

   (:1مادة )

 للســــاعات املعتمــــدة مــــن طــــالب الدراســــات 
ً
-ماجســــتير-العليــــا )دبلــــوم يــــتم تحصــــيل مصــــروفات الدراســــة وفقــــا

جنيــــه )ثالثمائــــة جنيــــه( قيمــــة الســــاعة املعتمــــدة للطالــــب املصــــري لجميــــع مقــــررات بــــرامج  300بواقــــع دكتوراه(

ررات التكميليـــــة أو التعلـــــيم دكتـــــوراه( بمـــــا فيهـــــا الســـــاعات املعتمـــــدة للمقـــــ-ماجســـــتير-الدراســـــات العليـــــا )دبلـــــوم

( 
ً
 إجباريــــا

ً
وتــــودع تلــــك FW)املســــتمر أو املســــتمع أو فــــي حالــــة إعــــادة تســــجيل املقــــرر للطالــــب املنســــحب إنســــحابا

الحصــــيلة فــــي صــــندوق الخدمــــة التعليميــــة فــــي حســــاب مصــــروفات الدراســــات العليــــا ويــــتم توزيــــع حصــــيلة تلــــك 

 نحو التالي:املصروفات الدراسية للمقررات الدراسية فقط علي ال

% تخصص للصرف علـي تطـوير العمليـة التعليميـة الخاصـة بالدراسـات العليـا والبحـث العلمـي بالكليـة 40)أ(    

 أو املعهد

% مكافأة للسـادة أعضـاء هيئـة التـدريس والعـاملين بالكليـة أو املعهـد تصـرف فـي فصـلي الخريـف والربيـع 40)ب( 

 ي:بما ال يتعدي هذه النسبة من الدخل وبحد أقص 

 جنيه لألستاذ في الساعة الواحدة 240   -

 جنيه لألستاذ املساعد في الساعة الواحدة 200   -

 جنيه للمدرس في الساعة الواحدة  160   -

 جنيه لغير أعضاء هيئة التدريس في الساعة الواحدة 120   -

ـــ  الحصــيلة مكافــأة  % مــن إجمــالي4% أي مــا يعــادل 10% املخصصــة للمكافــست نســبة 40ويخصــص مــن نســبة الـ

 ملوظفي الدراسات العليا بحد أقص ي شهر عن كل فصل دراس ي ونصف شهر عن الفصل الدراس ي الصيفي. 

 ويمكن للكلية أو املعهد أن تصرف مكافأة من هذه النسبة للعاملين بها من غير العاملين للدراسات العليا.

دراســات العليــا للمقــررات الدراســية فقــط )ج(  بالنســبة للفصــل الدراســ ي الصــيفي تــوزع حصــيلة مصــروفات ال

% كحـــــد أقصــــ ي فـــــي هــــذا الفصـــــل فقــــط، تـــــوزع منهـــــا 80التــــي تـــــدرس بالفصــــل الصـــــيفي للكليــــة أو املعهـــــد بواقــــع 

املكافـــــست علـــــي النحـــــو الســـــالف الـــــذكر للســـــادة أعضـــــاء هيئـــــة التـــــدريس والعـــــاملين، وذلـــــك لقلـــــة عـــــدد الطـــــالب 

 املسجلين في فصل الصيف.
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% مكافأة ملوظفي الدراسات العليا وغيرهم ممن لهم عالقة مباشرة 5يخصص منها  % حصة الجامعة20)د( 

بالدراسات   العليا والبحوث باإلدارة العامة للجامعة بحد أقص ي شهر عن كل فصل دراس ي ونصف شهر عن 

 الفصل الدراس ي الصيفي  .

ع في صندوق الخدمة التعليمية دكتوراه( تود-)هــ( أما الساعات املعتمدة للرسائل العلمية )ماجستير    

 .% 20لصالح العملية التعليمية وال توزع منها أي مكافست بعد توريد حصة الجامعة 

 (:  2مادة )

)الخريــــف والربيــــع  جنيــــه مصــــاريف إداريــــة لعــــدم التســــجيل فــــي أحــــد الفصــــول الدراســــية 600)أ( يــــتم تحصــــيل  

ملســـتمر مـــا لـــم يكـــن لـــدي الطالـــب عـــذر قهـــري يقبلـــه وذلـــك فـــي حالـــة اإلنقطـــاع عـــن التســـجيل التلقـــائي أو ا(فقـــط

مجلــس الدراســات العليــا بالجامعــة بعــد أخــذ رأي مجلــس القســم العلمــي ولجنــة الدراســات العليــا بالكلية/املعهــد 

ومجلـس الكليـة /املعهـد كجـزاء علـي عـدم التسـجيل املتتـالي دون أن يخـل ذلـك بـالحق فـي سـداد الرسـوم الدراســية 

 
ً
 وفقا

ً
 ألحكام هذا القرار دون غيرها. املقررة سنويا

 جنيه في العام األول للدراسة عند سحب امللف. 300)ب( يتم تحصيل رسوم ملف دراسات عليا  

جنيه في جميع أعوام الدراسة وذلك نظير استخراج كارنيه ورقم  1000)ج( يتم تحصيل رسوم سنوية قدرها    

 ت ورسوم دراسية وخدمات إلكترونية.جلوس ومقابل خدمات تعليمية ورسوم مكتبات ومختبرا

ويتم إيداع حصيلة تلك الرسوم في حساب الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة في صندوق الخدمة 

% من تلك الحصيلة للجامعة مع عدم صرف أي مكافست من هذه 20التعليمية بالكلية/املعهد  بعد توريد

 الحصيلة .

 ( :3مادة )

ي من موافقة مبدئية علي القبول أو سجل دراس ي ) عربي أو إنجليزي ( أو شهادة يتم التحصيل عند طلب أ

 للرسوم املحددة  أوإفادة  مؤمنة
ً
)عربي أو إنجليزي( أو إخالء  طرف أو كارنيه جديد  أو بدل فاقد وذلك وفقا

 ( .3مادة ) 2018لسنة  49)قرار مجلس جامعة رقم  في هذا الشأن  بقرارات مجلس الجامعة

 ( : 4ة )ماد

تقوم مجالس الكليات أو املعاهد بتحديد قيمة مقابل تحسين الخدمة التعليمية ويتم تحصيل تلك القيمة 

 ملا 
ً
بالجنيه املصري علي النحو الذي يتالئم مع طبيعة التخصص والدراسة بكل كلية أو معهد ، ووفقا

علي أن تودع حصيلة تحسين الخدمة يستلزمه تحسين الخدمة التعليمية التي تؤديها الكلية أو املعهد ، 

 لغرضه في حساب مصروفات الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة في صندوق 
ً
التعليمية تحقيقا

 % من تلك الحصيلة للجامعة ، 20الخدمة التعليمية للكلية أو املعهد بعد توريد 

 وفي جميع األحوال يجب عدم صرف أي مكافأة من هذه الحصيلة.
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 ( :5مادة )

جنيه رسوم تأمين صحي عن كل فصل دراس ي )الخريف والربيع( لجميع طالب الدراسات  200يتم تحصيل 

 العليا بالجامعة ماعدا املؤمن عليهم تودع في صندوق الخدمات الطبية .

 ( :6مادة )

قبوله  دوالر أمريكي من الطالب الوافدين نظير إصدار موافقة من حيث املبدأ علي 200يتم تحصيل مبلغ  

 بالدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية وتودع في حساب الطالب الوافدين بالجامعة .

 ( :7مادة )

يتم تحصيل مصروفات التسجيل للساعة التدريسية املعتمدة بنظام التعليم املستمر واملقررات التكميلية  

 غير املصريين  كما يلي: واملستمع للطالب

 ذي يحمل بها لطالب من مرحلة البكالوريوس/الليسانس.دوالر للمقرر التكميلي ال 100 -1

دوالر للساعة املعتمدة من مقررات الدراسات العليا للتعليم املستمر والتكميلي وتودع حصيلة تلك  50 -2

 املصروفات في حساب الوافدين بالجامعة .

 ( :8مادة )    

%  من مصاريف 100ي من الدراسة يسترد الطالب الذي يقوم باإلنسحاب من املقرر حتي نهاية اإلسبوع الثان 

% وبعد ذلك اليحق للطالب 25% وفي خالل اإلسبوع الرابع يسترد 50املقرر، وفي خالل اإلسبوع الثالث يسترد 

أما الفصل الصيفي فيسترد الطالب الذي يقوم إسترداد أي مصاريف وذلك خالل فصلي الخريف والربيع. 

% من مصاريف املقرر،وفي خالل اإلسبوع الثاني 100ول  من الدراسة باإلنسحاب من املقرر في اإلسبوع األ 

 % وبعد ذلك اليحق للطالب إسترداد  أي مصاريف .50يسترد 

 ( : 9مادة )

 جنيه )ألف جنيه( وذلك نظير مصاريف عقد اإلمتحان الشامل. 1000يقوم طالب الدكتوراه بدفع مبلغ 

ات العليا بنظام الساعات املعتمدة في صندوق الخدمة وتودع هذه الحصيلة في حساب مصروفات الدراس

% من تلك الحصيلة مكافست للجنة 80% من تلك الحصيلة للجامعة ويتم توزيع 20التعليمية بعد توريد 

 اإلمتحان الشامل.

 ( : 10مادة )

الة( إذا لم ينته الطالب الذي أكمل عدد الساعات الدراسية الالزمة للحصول علي الدرجة )مقررات ورس

فعليه أن يستمر في التسجيل للرسالة أوالبحث في كل فصل دراس ي يلي ذلك )عدا فصل الصيف( حتي 

جنيه (عن كل فصل دراس ي.وتودع حصيلة تلك  600حصوله عليها وذلك بدفع مصاريف ساعتين معتمدتين )
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دمة التعليمية املصروفات في حساب مصروفات الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة في صندوق الخ

 % من تلك الحصيلة للجامعة ، وال يتم صرف أي مكافست من هذه الحصيلة.20للكلية أو املعهد بعد توريد 

  ( : 11مادة )

 منفصل خريف 
ً
يمنح منتسبوا الجامعة مثل األطباء املقيمين والعاملين بالجامعة الذين تم تسجيلهم إعتبارا

لقرار مجلس الجامعة % من قيمة الساعة50تخفيضا ًقدره  2013
ً
 .املعتمدة وذلك طبق ا

 ( : 12مادة )

 من فصل 
ً
علي أن يسري هذا القرار علي جميع طالب الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية واملسجلين إعتبارا

 واليطبق علي طالب الدراسات العليا املسجلين بالدراسات العليا قبل ذلك. 2018الخريف 

 ( :13مادة )

 من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالفه من قرارات.يعمل بهذا ال 
ً
 قرار إعتبارا

 . 26/2/2019صدر عن مجلس جامعة االسكندرية بجلسته املنعقدة في  -

بخصوص مقترح كلية طب األسنان  26/2/2019بجلسته املنعقدة في قرار مجلس الجامعة -14

التدريس والعاملين بالجامعة إلي  والخاص بزيادة قيمة التخفيض املمنوح ألبناء السادة أعضاء هيئة

% 35% من قيمة املصروفات الدراسية للبرامج الدراسية الخاصة بعد أن كان التخفيض السابق 50

 لقرار مجلس الجامعة في 
ً
 2019علي أن يعمل بها إبتداء من فصل ربيع  22/6/2017طبقا

لي مجلس الدراسات العليا في علي ما إنتهي إ 26/2/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

 من قرار مجلس الجامعة الصادر بجلسته املنعقدة في  19/2/2019
ً
باملوافقة علي تعديل البند ثالثا

ألبناء السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة  ةاملمنوح، لتصبح قيمة التخفيض  22/6/2017

 بكليات الجامعة .ج الدراسية الخاصة لبراملجميع ا% من قيمة املصروفات الدراسية 50إلي 
 

افقة علي قبول درجة التويفل التي ب26/2/2019ي قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة ف-15 شأن املو

تصدرها األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري من أي فرع من فروعها ضمن أوراق 

 للبروتوكول 
ً
األكاديمية  جامعة اإلسكندرية و–املوقع بين كلية الحقوق التقدم لدرجة الدكتوراه وفقا

 العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري 

علي ما إنتهي إلي مجلس الدراسات العليا في  26/2/2019وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

للعلوم والتكنولوجيا والنقل املوافقة علي قبول درجة التويفل التي تصدرها األكاديمية العربية  19/2/2019

 للبروتوكول املوقع بين كلية 
ً
البحري من أي فرع من فروعها ضمن أوراق التقدم لدرجة الدكتوراه وفقا

علي أن يتم تعميم ،  جامعة اإلسكندرية و األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري –الحقوق 

 .ذلك علي جميع كليات ومعاهد الجامعة 
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عن دور مجلس  31/3/2019لي إواملمتدة  19/3/2019ي قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة ف-16

  القسم العلمي بالكليات واملعاهد في مرحلة إعداد الرسالة أو مناقشتها

إنتهي إلي مجلس  علي ما 31/3/2019لي إواملمتدة  19/3/2019في املنعقدة وافق مجلس الجامعة بجلسته 

بشأن دور مجلس القسم العلمي بالكليات واملعاهد في مرحلة إعداد الرسالة  16/3/2019ي ليا فالدراسات الع

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات علي أن :  98تنص املادة والذي ينص علي أنه  أو مناقشتها

 يشرف علي تحضير 
ً
الرسالة وللمجلس أن )يعين مجلس الكلية بناء علي إقتراح مجلس القسم املختص أستاذا

يعهد باإلشراف علي الرسالة أحد األساتذة املساعدين .ويجوز أن يتعدداملشرفون من بين أعضاء هيئة 

التدريس أو من غيرهم، وفي هذه الحالة يجوز للمدرسين اإلشتراك في اإلشراف. وفي حالة قيام الطالب ببحث 

املتخصصين من الجهة التي يجري  اإلشراف أحد خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في

من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات علي أن :)يقدم املشرف أو  103فيها البحث( كما تنص املادة 

 إلي مجلس القسم املختص عن مدي صالحيتها للعرض 
ً
املشرفون علي الرسالة بعد اإلنتهاء من إعدادها تقريرا

 للعرض علي مجلس الكلية وعلي الطالب أن علي لجنة الحكم مشفو 
ً
 بإقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا

ً
عا

 من النسخ تحدده اللوائح الداخلية. 
ً
 يقدم إلي الكلية عددا

وبناء علي ذلك نؤكد أن املسئول عن الرسالة وإعدادها والبحث العلمي الخاص بها هو املشرف أو لجنة 

سم دور وال وصاية علي الرسالة ومحتوياتها.  إذ يعتبر تعيين لجنة اإلشراف دون غيرهم،  وليس ملجلس الق

اإلشراف بناء علي إقتراح مجلس القسم بمثابة قبول من القسم العلمي للجنة اإلشراف ملتابعة البحث 

العلمي للطالب وإعداد الرسالة حتي إعداد تقرير صالحية الرسالة للعرض علي لجنة الحكم واملناقشة 

لجنة الحكم واملناقشة. وعند إعتماد أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث  وكذلك إقتراح

لتشكيل لجنة الحكم تؤول مسئولية الرسالة إلي لجنة الحكم واملناقشة وتصبح اللجنة املسئول الوحيد عن 

أعضائها وخبراتهم مناقشة الرسالة وإقتراح منح الدرجة من عدمه. وليس عليها أي رقيب في عملها إال ضمير 

 من املجلس لتلك 
ً
 قبوال

ً
العلمية بدليل موافقة مجلس القسم علي تشكيل لجنة الحكم والذي يعتبر أيضا

اللجنة لإلطالع علي الرسالة ودراستها ومناقشتها وإقتراح منح الدرجة وبالتالي ليس ملجلس القسم أي وصاية 

قشة ، علي نحو ما إستقرت عليه أحكام القضاء . إن علي مضمون الرسالة أو علي قرار لجنة الحكم واملنا

لجنة املناقشة هي بمثابة قاض ي الرسالة قولها الفصل فيما إنطوت عليه وهي الرقيب علي اإلجراءات 

 السابقة علي املناقشة والالحقة بها .
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 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من  17رقم تعديل قرار -17

 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019ي بجلسته املنعقدة ف 2019( لسنة 21رقم )قرار مجلس الجامعة 

بشأن الالئحة  2019( لسنة 56( من قرار مجلس الجامعة رقم )3تعديل البند األول من املادة )شأن ب

 2017/2018التنظيمية للنزاهة العلمية في الرسائل العلمية بجامعة اإلسكندرية 

 ـــــــــرر قــ

 ( :1مـادة )

 تسمى هذه الالئحة )الالئحة التنظيمية للنزاهة العلمية في الرسائل العلمية بجامعة اإلسكندرية(. 

 ( :2مادة )

دكتـــوراه(،بغرض االرتقــاء بمســـتوى البحـــث -يطبــق برنـــامج كشــف نســـبة التشـــابه علــى الرســـائل العلميــة )ماجســـتير

قبــــل عــــرض وذلــــك (Similarity %)تحديــــد نســــبة التشــــابه العلمــــي فــــي جامعــــة اإلســــكندرية، حيــــث يــــتم

 بغرض التأكد من النزاهة العلمية للرسالة املقدمة.الرسالة على مجلس القسم 

)نســبة تشــابه الــنص الغيــر األصــلي مــع الــنص األصــلي بالرســالة املــراد اختبارهــا(. ويقصــد بنســبة التشــابه 

ســــالته وغيــــر متطــــابق مــــع النصــــوص الــــواردة واملقصــــود بــــالنص األصــــلي )الــــنص الــــذي كتبــــه الباحــــث بر 

والســـــابق نشــــــرها فــــــي الــــــدوريات العلميـــــة والرســــــائل والكتــــــب والتقــــــارير املنشـــــورة واملتاحــــــة علــــــى قواعــــــد 

 البيانات وشبكة اإلنترنت واملكتبات الرقمية(

 (:3مادة )

 قواعد التقدم للفحص: 

( إلدارة وحـدة املكتبـة 1ورقي )مرفـق رقـم ( يقوم الباحث أو أحد أعضاء لجنـة اإلشـراف بتقـديم اإلقـرار الـ1

 الرقمية بالجامعة،بعد استيفاء كامل البيانات املطلوبة.

( بمقـــر الوحـــدة أو مـــن خـــالل النمـــوذج 2( يقـــوم الباحـــث باســـتيفاء اســـتمارة طلـــب الفحـــص )مرفـــق رقـــم 2

 .:goo.gl/datcwihttps//اإللكتروني املتاح على الرابط التالي :

 ( يقوم الباحث بسداد رسوم الفحص بوحدة املكتبة الرقمية للجامعة ، وذلك وفقا ًللمادة )السابعة(.3

 word or pdf( يقــوم الطالــب )صــاحب الشــأن( بإرســال نســخة إلكترونيــة مــن الرســالة كملــف إلكترونــي 4

النهائيــة والتــي تــم مراجعتهــا مــن  بحيــث تكــون فــي صــورة نصــية قابلــة للفحــص .وعلــى أن تكــون فــي صــورتها

مجلس القسم، وذلك من خالل البريـد اإللكترونـي الرسـمي للطالـب علي  لجنة اإلشراف واملعدة لعرضها 

املقيـــــد بـــــإدارة الدراســـــات العليـــــا بالكلية/املعهـــــد علـــــى البريـــــد اإللكترونـــــي لوحـــــدة املكتبـــــة الرقميـــــة التـــــالي: 

pla@alexu.edu.eg  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــلCC  للجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اإلشــــــــــــــــــــــــــــــــــــراف، ومــــــــــــــــــــــــــــــــــــع مراعــــــــــــــــــــــــــــــــــــاة وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 

 اسم الطالب وكليته/معهده وقسمه كعنوان للبريد اإللكتروني املرسل.

https://goo.gl/datcwi
mailto:pla@alexu.edu.eg
mailto:pla@alexu.edu.eg
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( بعـــد االنتهـــاء مـــن الفحـــص يـــتم  إرســـال مظـــروف ســـري إلـــى املشـــرف الرئيســـ ي علـــى الرســـالة يحتـــوي علـــى 5

ية إبــــــالغ لجنـــــة اإلشــــــراف والباحــــــث بنتيجــــــة إفـــــادة بنتيجــــــة الفحــــــص، ويتــــــولى املشـــــرف الرئيســــــ ي مســــــئول

 الفحص.

( في حالة إذا كانت النسب مرتفعة يعرض األمر علـى لجنـة اإلشـراف لتوجيـه الباحـث بالقيـام بالتعـديالت 6

 املطلوبة لخفض النسبة ومن ثم يتم إعادة الفحص مرة أخرى.

دة فـــي حالـــة إذا كانـــت (يســـتكمل الباحـــث إجـــراءات العـــرض علـــى مجلـــس القســـم بعـــد حصـــوله علـــى اإلفـــا7

 نسبة التشابه متوافقة مع املادة )السادسة(.

(تعتبــر إفــادة النزاهــة العلميـــة متطلــب رســمي وأساســـ ي للتقــدم بالرســالة للعـــرض علــى مجلــس القســـم وال 8

 يتم تشكيل لجنة الحكم واملناقشة بدونها.

 (:4مادة )

 نتائج وعدد مرات الفحص: 

مجلـــس القســـم: يرســـل للمشـــرف الرئيســـ ي إفـــادة بنتيجـــة الفحـــص فـــي حالـــة إجـــازة الرســـالة للعـــرض علـــى  -

 فقط.

فــي حالــة عــدم اإلجــازة: يرســل للمشــرف الرئيســ ي إفــادة بنتيجــة الفحــص ويرســل للمشــرف والباحــث علــى  -

 فيه الفقرات املتشابهة. البريد اإللكتروني
ً
 ملف الرسالة موضحا

 لقواعد املالية وفق املادة )السابعة(.يجوز إعادة الفحص أكثر من مرة للرسالة الواحدة مع تطبيق ا -

 :  (5مادة )

 يوم عمل ابتداًء من تاريخ تقديم الطلب واملرفقات. 15مدة فحص الرسالة 

 (:6مادة )

% من النص الكامل للرسـالة، علـى أال تتعـدى النسـبة املسـموح باقتباسـها 25يسمح بنسبة تشابه كلية ال تزيد عن  

 مل للرسالة.% من النص الكا15من نفس املصدر 
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 (:7مادة )

 القواعد املالية للفحص: 

 
ً
 من تاريخ صدور قرار مجلس الجامعـة والعمـل بهـذا النظـام وذلـك وفقـا

ً
تطبق إجراءات تحصيل الرسوم اعتبارا

 للجدول التالي:

 من داخل الجامعة 

 اإلفادة أول مرة أو أي مرة تليها الفحص أول مرة أو أي مرة تليها 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير 

باحــــــــــــــــث مصــــــــــــــــري 

افد  /و
 جنيه 50 جنيه 250 جنيه 200

 من خارج الجامعة 

 اإلفادة أول مرة أو أي مرة تليها الفحص أول مرة أو أي مرة تليها 

 دكتوراه ماجستير دكتوراه ماجستير 

 جنيه 100 جنيه 400 جنيه 300 باحث مصري 

افد  ردوال  20 دوالر 60 دوالر 50 باحث و

تــــتم جميــــع إجــــراءات ومراحــــل الفحــــص فــــي ســــرية تامــــة ويلتــــزم القــــائمين علــــى عمليــــة الفحــــص باملعــــايير (: 8مــــادة )

 األخالقية وضمان سرية النتائج.

يجــــري العمــــل بهــــذه الالئحــــة فـــي اليـــوم التـــالي مــــن تاريــــخ صدورهــــا واعتمادهـــا مـــن مجلـــس الجامعـــة ،ويتــــم (: 9مـــادة )

 وفــــــق
ً
الحاجــــــة علـــــى أن تطبـــــق الالئحـــــة علـــــى الطـــــالب الـــــذين يتقـــــدمون برســـــائلهم العلميـــــة  تحديثهــــــا دوريــــــا

 ملجالس األقسام بعد تاريخ صدور القرار التنفيذي مباشرة.

 يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ  صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات . ( :10مـادة )
 

 .  19/3/2019لسته املنعقدة في صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية بج -

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

51 

 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من   18رقم تعديل قرار -18

 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019ي بجلسته املنعقدة ف 2019( لسنة 21رقم )قرار مجلس الجامعة 

لخاص باملعيدين واملدرسين املساعدين الذين ا 2018( لسنة 57تعديل قرار مجلس الجامعة رقم )شأن ب

 لنص املادة )ويتم لم يحصلوا علي الدرجة العلمية املطلوبة 
ً
( ، 155نقلهم لوظائف أخري إدارية تطبيقا

 الجامعات( من قانون تنظيم 156)

 قـــــــــــرر 

 ( :1مـادة )

 لنص املادتين )يجوز تعيين املعيد أو املدرس املساعد السابق نقله إلي وظيفة أخري 
ً
( من 156( ، )155تطبيقا

قانون تنظيم الجامعات في الوظيفة التي يستلزم شغلها الحصول علي املاجستير أو الدكتوراه حسب 

 األحوال ، وفق الشروط اآلتية:

 أن يكون التعيين بعد الحصول علي الدرجة العلمية معتمدة من مجلس الجامعة. .1

 قل املعيد أو املدرس املساعد إلي وظيفة أخري.أن يكون التعيين خالل سنتين من ن .2

 أن يكون التعيين بقرار من مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس القسم ومجلس الكلية /املعهد املختص. .3

 ( :2مـادة )

من  156،  155تلتزم جميع كليات ومعاهد الجامعة بتطبيق شرط مدة الخمس سنوات وفق أحكام املادتين 

ت واإللتزام بتطبيق شرط اإلنذارات الثالثة علي أن تكون املدة الفاصلة بين كل إنذار قانون تنظيم الجامعا

والذي يليه ال تتجاوز شهر وذلك علي جميع املعيدين واملدرسين املساعدين الذين تعدوا الخمس سنوات 

 دون الحصول علي الدرجة.

 صدوره ويلغى كل ما يخالفه من قرارات .يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ   ( :3مـادة )
 

 .  19/3/2019صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته املنعقدة في  -
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 شأن ب 31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019ي قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة ف-19

 Press-AlexUدار جامعة اإلسكندرية للطباعة والنشر والتوزيع إنشاء 

علي ما إنتهي إلي مجلس  31/3/2019واملمتدة إلي  19/3/2019في لس الجامعة بجلسته املنعقدة وافق مج

إنشاء دار نشر لجامعة اإلسكندرية بمسمي دار جامعة اإلسكندرية بشأن  16/3/2019الدراسات العليا في 

الناشرين املصريين وإشتراك جامعة اإلسكندرية في عضوية إتحاد    AlexU-Pressللطباعة والنشر والتوزيع 

ودفع رسوم العضوية واإلشتراك السنوي وذلك للحصول علي أرقام اإليداع للكتب واملجالت من دار الكتب 

 بأن عضوية اإلتحاد ملزمة لجميع الناشرين في مصر ، وأوصت اللجنة 
ً
إلخطار إتحاد الناشرين املصريين. علما

ثيل الجامعة في اإلتحاد ووافق املجلس علي أن يعيين أن يعين السيد أ.د.رئيس الجامعة مفوض قانوني لتم

 
ً
مجلس إدارة ومدير تنفيذي للدار وتشكيل لجنة علمية ملراجعة إصدارات الدار ، وأوص ي املجلس أيضا

 باإلتصال والتعاون مع قسم النشر بمكتبة اإلسكندرية ودار نشر الجامعة األمريكية .

 

بخصوص الكليات واملعاهد التي تشترط في  27/4/2019في قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة -20

 لوائحها نشر أبحاث سواء من رسائل املاجستير أو الدكتوراه .

                       علي ما إنتهي إلي مجلس الدراسات العليا  27/4/2019ي فوافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة 

 لخصوصية بعض الكليبأنه  2019 23/4في 
ً
ات واملعاهد ذات طبيعة خاصة في تخصصاتهم والتي نظرا

داخلية بمجلس الكلية/املعهد نشر أبحاث من رسائل  تشترط في لوائحها الداخلية أو بقرارات

املاجستير/الدكتوراه كشرط لتقديم تقرير الصالحية وإقتراح لجنة الحكم واملناقشة من السادة املشرفين 

ح اإللتزام في هذه الحالة أن ينص في لوائحها حسب ما يرد في مواد علي الرسالة ملجلس القسم لذلك يقتر 

 االئحة ما يلي:

 للعرض علي 
ً
تتقدم لجنة اإلشراف علي الرسالة بعد اإلنتهاء من إعدادها إلي مجلس القسم املختص تمهيدا

 مجلس الكلية/املعهد بما يثبت:

 من رسالته  -1
ً
 مستال

ً
بل للنشر بحثا

ٌ
 أن الطالب قد نشر /أو ق

ً
 )طبقا

ً
صنفة عامليا

ُ
في أحد الدوريات امل

للقوائم املحددة من قبل مجلس الجامعة ( أو أحد الدوريات املتفق عليها من قبل اللجان العلمية 

 لكل تخصص أو أحد الدوريات التي تصدرها كليات ومعاهد جامعة اإلسكندرية 
ً
الدائمة طبقا

 ويقرها مجلس القسم املختص ومجلس الكلية/املعهد .

نظمات العلمية املرموقة في  -2
ٌ
أو تم إلقاء البحث في أحد املؤتمرات الدولية املعروفة والتابعة ألحد امل

ختص وتعرض علي لجنة الدراسات العليا بالكلية/املعهد .
ُ
 مجال التخصص ويقرها مجلس القسم امل

 أو تقدم للحصول علي براءات إختراع ُمرتبط بموضوع الرسالة. -3
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الرسالة له فائدة تطبيقية لنمو ودعم الصناعات املحلية علي أن يؤيد ذلك من  أو كان أحد مخرجات -4

 علي تقرير من لجنة اإلشراف ويوافق عليه مجلس الكلية/املعهد .
ً
 مجلس القسم املختص بناءا

 ويقدم ذلك كله مع تقرير صالحية الرسالة وإقتراح تشكيل لجنة الحكم واملناقشة من قبل السادة املشرفين.

وعلي الكليات/املعاهد التي تشترط النشر بقرارات مجالس الكليات واملعاهد ضرورة إضافة ذلك علي متن        

 لوائحها الداخلية حتي يتسني العمل بها .

بشأن جواز إعفاء املعيد أو املدرس  27/4/2019في قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة -21

 لنص املادتين املساعد الذي صدر بحقه قرار للتحويل لو 
ً
 156،  155ظيفة أخري تطبيقا

 من قانون تنظيم الجامعات من إعادة دراسة املقررات منتهية الصالحية

علي ما إنتهي إلي مجلس الدراسات العليا                          27/4/2019في وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة 

القانوني للسيد أ.د.رئيس الجامعة وعضو لجنة املعيدين  مستشاربخصوص الرأي القانوني لل 2019 23/4في 

جواز إعفاء املعيد أو املدرس املساعد الذي صدر بحقه قرار للتحويل بخصوص  واملدرسين املساعدين

 لنص املادتين 
ً
من قانون تنظيم الجامعات من إعادة دراسة املقررات منتهية  156،  155لوظيفة أخري تطبيقا

 النحو التالي:  وذلك علي الصالحية

 ملوجبات السريان املباشر للقرارات اإلدارية فإن املعيد أو )
ً
 للمراكز القانونية املكتسبة  ، وإعماال

ً
إحتراما

أخري ال يجوز إلزامه بإعادة دراسة املقررات التي تقادمت  املدرس املساعد الذي تمت إحالته لوظيفة

 لصالحيت
ً
 يقره القانون في اإلعفاء من سريان صالحيتها بمض ي املدة املقررة الئحيا

ً
ها بإعتباره قد إكتسب مركزا

مدد التقادم بالنسبة له قبل صدور قرار إحالته إلي وظيفة أخري . وهو مركز اليجوز إهداره بقرار إحالته إلي 

من وظيفة أخري وإال كان في معني ذلك سريان قرار اإلحالة بأثر رجعي علي أوضاع قد إستقرت قبل سريانه. و 

وجهة أخري ال يجوز مطالبته بما أعفي منه من مصروفات الساعات املعتمدة التي سجل عليها أثناء شغله 

وظيفة معيد أو مدرس مساعد ، ألن معني ذلك سريان قرار مجلس الجامعة بتحويله إلي وظيفة أخري علي 

طالبته بما أسقط عنه ألن أوضاع قد إستقرت صحيحة قبل سريانه بما يعنيه ذلك من سريانه بأثر رجعي وم

 لحق . واألصل أن الساقط ال يعود . األمر الذي مفاده عدم جواز 
ً
املعفي عنه من مصروفات يعد إسقاطا

  .واإلعفاء من سداد املصروفات،  اإلعفاء من مدد تقادم املقرراتإسقاط اإلعفاء بعد تحققه بصورتيه: 

 من اليوم التالي لسريان قرار مجلس الجامعة علي أن يتوقف سريان اإلعفاء بصورتيه علي ما يست
ً
جد إعتبارا

   بالتحويل إلي وظيفة أخري 
ً
ويسري ذلك علي أعضاء الهيئة املعاونة من الحاصلين علي أجازات وجوبية إعماال

 .  (ملوجبات آثار األجازة الوجوبية
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إفادة إثبات بطبع بشأن تقديم الطالب  27/4/2019قرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في -22

الرسالة العلمية بمطبعة جامعة اإلسكندرية وذلك عند تقديم التقارير الفردية والتقرير الجماعي وقرار 

 الدكتوراه(-النطق بالحكم علي مجلس القسم املختص للتوصية بمنح الطالب الدرجة )املاجستير

إلي مجلس الدراسات العليا                         علي ما إنتهي  27/4/2019في وافق مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة 

تقديم الطالب إفادة إثبات بطبع الرسالة العلمية بمطبعة جامعة اإلسكندرية  بخصوص 2019 23/4في 

وذلك عند تقديم التقارير الفردية والتقرير الجماعي وقرار النطق بالحكم علي مجلس القسم املختص 

 لإلفادة التاليةالدكتوراه( .-املاجستيرللتوصية بمنح الطالب الدرجة )
ً
سواء باللغة العربية أو باللغة  وفقا

 :اإلنجليزية 

 إفــــادة

تفيد وحدة مطبعة جامعة اإلسكندرية بأن املطبوعات التالية قد تم طباعتها بوحدة مطبعة جامعة 

الرسالة وأغلفتها طبقا  اإلسكندرية ، كما تفيد وحدة املطبعة بإنه قد تم التحقق من تنسيق جميع أبواب

وقرار مجلس الجامعة بجلسته   ٢٠/٣/٢٠١٨لقرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في 

 والخاص بشكل ومحتويات الرسالة. ٢٥/٣/٢٠١٨املنعقدة في 

 مسلسل                                                                             

 

  لدارساإسم 

 املطبوعاتبيانات 

 

  لغة عربيةاإلسم 

  لغة إنجليزيةاإلسم 

 النسخعدد  املطبوعات نوع 

 

 الصفحات /نسخةعدد 

  

 

 

 
ً
 في       /        /   تحريرا

 حدة املطبعةلو  املدير التنفيذيمشرف املطبعة                                                                               
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 جلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليامن فهرس قرارات م 45تعديل قرار رقم -23

قرار مجلس بشأن تعديل  25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  29قرار مجلس الجامعة رقم )  

املهمات العلمية للموفدين إلي جامعة اإلسكندرية من الجامعات بشأن  2018( لسمة 61الجامعة رقم )

 وجهات العمل العربية واألجنبية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر قــ

 (:1مادة )

ات وجهات العمل العربية يتم إستقبال السادة أعضاء هيئة التدريس وحاملي درجات الدكتوراه من الجامع -1

 إلجراء أبحاث مشتركة أو التدريب مع السادة أعضاء هيئة التدريس بكليات ومعاهد جامعة اإلسكندرية.ة واألجنبي

إلستكمال    www.mohe.casm.edu.egالتقدم عبر املوقع اإللكتروني لقطاع الشئون الثقافية والبعثات  أن يتم -2

 لجواز  –إستمارة املعلومات ، وتحميل صور جواز السفر 
ً
 بحيث يكون مطابقا

ً
مع مراعاة تدوين اإلسم كامال

 بنهاية خطوات التقدم يقوم الطالب بطباعة إثبات التقدم (.السفر وبقية مستنداته و 

يقدم طالب املهمة العلمية موافقة جهة العمل علي إجراء األبحاث أو التدريب باملشاركة مع عضو هيئة  -3

 التدريس بجامعة اإلسكندرية مع تحديد املدة املطلوبة وخطة العمل املتوقعة إلجرائها.

من السيرة الذاتية وجواز السفر وإثبات التقدم عبر املوقع اإللكتروني  يقدم عضو املهمة العلمية صورة -4

 لقطاع الشئون الثقافية والبعثات (.  

يتم حصول عضو املهمة العلمية علي خطاب قبول من أحدي كليات أو معاهد جامعة اإلسكندرية ويتم  -5

 لعليا والبحوث.إعتماده من املجالس املختصة والسيد أ.د.نائب رئيس الجامعة للدراسات ا

التأكيد عند نشر البحوث املشتركة في مجلة علمية أو مؤتمر أن يتضمن البحث إسم عضو هيئة التدريس  -6

 املشارك والكلية/املعهد التابع لها بجامعة اإلسكندرية .

 النفقات السنوية بالدوالر األمريكي له -7
ً
ذا تتحمل الجامعة أو الجهة املوفدة أو عضو املهمة العلمية شخصيا

 الغرض علي التحو التالي:

 شهور حتي عام 6دوالر أمريكي / أكثر من  4000 -1

 شهور  6شهور حتي  3دوالر أمريكي / أكثر من  2000 -2

 شهور فأقل. 3دوالر أمريكي / 1000 -3

 وذلك نظير إستخدام املعامل واألجهزة واملكتبة العلمية بجامعة اإلسكندرية.

 لزمات املطلوبة إلجراء األبحاث.ال تتحمل جامعة اإلسكندرية نفقات املست -8

  :تودع حصيلة الرسوم السابقة في صندوق الدراسات العليا بالجامعة وتوزع علي النحو التالي -9

% للقسم العلمي املختص بناء علي طلب من األستاذ املشارك من جامعة اإلسكندرية 80% للجامعة ، 20

 وموافقة النائب املختص.

 من تاريخ صدوره ويلغي كل ما يخالف ذلك . يعمل بهذا القرار ( :2مادة )

 25/5/2019املنعقدة في بجلسته صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية 

http://www.mohe.casm.edu.eg/
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بشأن بعض ضوابط  25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  30قرار مجلس الجامعة رقم ) -24

 تسجيل ومناقشة رسائل املاجستير والدكتوراه بكليات ومعاهد الجامعة .

 :(١مادة )

ال يجوز لألقسام العلمية بكليات ومعاهد الجامعة أن تشكل لجنة خاصة لتقييم أو تحكيم أو مراجعة املقترح 

البحثي لرسائل املاجستير أو الدكتوراه حيث ال يوجد نص في الالئحة العامة للدراسات العليا بنظام الساعات 

يسمح بذلك كما أن جميع  1972( لسنة 49قم )املعتمدة بجامعة اإلسكندرية أو في قانون تنظيم الجامعات ر 

 سكندرية قد خلت من هذا النص.‘اللوائح الداخلية للكليات واملعاهد بجامعة اإل

 :(2مادة )

ال يجوز إلزام طالب الدراسات العليا في درجة املاجستير أو الدكتوراه بعرض نتائج رسالته قبل املناقشة في 

 للتحقق من صالحية شكل )سيمينار( للقسم ، كما اليجوز 
ً
إعتبار السيمينار املتعلق بنتائج البحث شرطا

الرسالة أو تشكيل لجنة الحكم أو املناقشة ما لم يوجد نص في الالئحة الداخلية للكلية أو املعهد املعتمدة 

  مجلس الجامعة يخالف ذلك.من 

 :(3مادة )

دكتوراه بنشر أبحاث من رسالة املاجستير أو ال يجوز إلزام طالب الدراسات العليا ملرحلة املاجستير أو ال

كشرط للتقدم بالرسالة إلي مجلس القسم أو لتشكيل لجنة الحكم ، وليس ملجلس الكلية أو  الدكتوراه

القسم املختص طلب ذلك باي حال من األحوال ما لم يوجد نص في الالئحة الداخلية للكلية أو املعهد 

  لك .املعتمدة من مجلس الجامعة ينص علي ذ

 :(4مادة )

 .ما ورد فيه من أحكام يخالف نص يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي كل 

 

 25/5/2019صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته املنعقدة في 
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 قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليافهرس من  37رقم  تعديل قرار  -25

بشأن تعديل قرار مجلس  25/5/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  31)قرار مجلس الجامعة رقم 

 بشأن مكافأة نشر البحوث العلمية  2018( لسنة 53 )الجامعة رقم

 قــــــــــــــــــــــــــــــــرر 

 :(١مادة )

 لكل بحث مقدم من السادة أعضاء هيئة –مرة واحدة فقط  –تشجيعا للمؤلفين تصرف مكافأة مالية 

التدريس و الهيئة املعاونة و العاملين و الطالب و الذين يظهر انتسابهم على البحث لجامعة االسكندرية 

 وطبقا للشروط املوضحة في مواد القرار، وذك علي النحو التالي:

 اوال :

 ري()خمسة وسبعون ألف جنيه مص75.000تصرف مكافأة بقيمة   Nature and Scienceاألبحاث املنشورة في مجلة 

:
ً
 ثانيا

 تصرف مكافأة كما يلي: Web of Science – ISI ( JCR )االبحاث املنشورة في املجالت املذكورة بقوائم 

قيمة املكافأة  ISI (JCR)     Web of Scienceترتيب املجلة فى قوائم  م.

 بالجنيه

 20000 % فى قائمة التخصص5اعلى   املجالت العلمية املصنفة ضمن  .1

 15000 %10% وحتى 5قائمة التخصص اكثر من   لمية املصنفة ضمناملجالت الع  .2

%  وحتى 10قائمة التخصص اكثر من   املجالت العلمية املصنفة ضمن  .3

25% 

12000 

%  وحتى 25قائمة التخصص اكثر من   املجالت العلمية املصنفة ضمن  .4

50% 

9000 

تى نهاية حو % 50قائمة التخصص اكثر من   املجالت العلمية املصنفة ضمن  .5

 القائمة

6000 

 علي موقع املجلة برقم 
ً
 أو مبكرا

ً
 نهائيا

ً
 . DOIوذلك لألبحاث املنشورة نشرا

:
ً
 ثالثا

يصرف  ISI Web of Science(JCRوغير مصنفة في قوائم ) Scopusاألبحاث املنشورة في املجالت املصنفة في 

املة املنشورة )وليست امللخصات جنيه )ستة آالف جنيه مصري( وذلك لألبحاث الك 6000لكل بحث 

 املنشورة البحثية(وذلك لألبحاث 
ً
 نهائينشرا

ً
 او مبكر ا

ً
 .DOI  على موقع املجلة برقم  ا

 
ً
 :رابعا
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كتاب                  او   Web of Scienceاالبحاث الكاملة املنشورة )و ليس امللخصات البحثية( في املؤتمرات املصنفة في  

كتاب جنيه ونفس القيمة لكل  6000حيث يصرف لكل بحث   Web of Scienceفة فى فصول الكتب املصنأو 

 فصل فى كتاب. أو 

 

 
ً
 :خامسا

في املؤتمرات أو الكتب أو فصول الكتب املصنفة في  وليست امللخصات البحثيةاألبحاث املنشورة الكاملة 

Scopus  يه مصري( .جنيه )ستة آالف جن 6000يصرف لكل بحث أو كتاب أو فصل في كتاب 

 :(2مادة )

جنيه لكل 500تصرف مكافأة لالستشهادات الخاصة بالبحث املقدم للحصول على مكافأة النشر بواقع  

فى تاريخ التقدم للحصول على مكافأة النشر، وال تصرف هذه   Scopusاستشهاد واحد كما يظهر فى موقع 

خالل خمس سنوات من تاريخ أو  افأة النشروقت التقدم للحصول على مكإما املكافأة اال مرة واحدة فقط 

 .إستشهادات  10بما ال يزيد عن  نشر البحث

 :(3مادة )

تقوم إدارة الحسابات الخاصة بالجامعة بتوزيع املكافأة بالتساوي لكل املستحقين من املؤلفين علي البحث  

الستمارة املصممة لذلك او فصل الكتاب دون التقيد بمن تقدم من املؤلفين لطلب صرف املكافأة وفقا ل

ويظهر بها أسماء املستحقين و الرقم القومي ورقم الحساب البنكي وأسم البنك وأسم الفرع، و يمكن تقديم 

 تفويض موقع من كل املستحقيين الى أحد املؤلفين لصرف املكافأة طبقا لالستمارة املصممة لذلك.

  :(4مادة )

 تالية :و تصرف هذه املكافأة بناء على القواعد ال

في املجالت  DOI األبحاث املنشورة نهائيا  او مبكرا على موقع املجلة برقم  النشر  مكافأة صرف يتم -١

، وملرة  املصنفة او التى تم نشرها في املؤتمرات املصنفة او فصول الكتب وبالشروط املذكورة اعاله

او املؤتمر اعتبارا من تاريخ تنفيذ  رسالها الى املجلةاواحدة لكل بحث،  و ذلك على االبحاث التي تم 

هذا القرار، و يجوز صرف املكافأة خالل خمس سنوات من تاريخ نشر هذه االبحاث، تشجيعا 

 لالستفادة من مكافأة االستشهادات.

أما األبحاث التي تم أرسالها الى املجلة أو املؤتمر بتاريخ سابق على صدور القرار الحالى فيطبق عليها 

 الجامعة السابقة ذات الصلة. قرارات مجلس
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مجلة ( يتم اعتبار املجلة االولى فى  20 من أقل)  قليلة ومجالت اعداد لها التي التخصصات حالة في -٢

 %5قانمة اللتخصص ضمن أعلى 

 بالنشر قاموا النين الباحثبن السادة على( ١) باملادة املحددة  املكافأة قيمة من% 100 تصرف -٣

ازات خارج الجامعة ، وبالنسبة للمعارين او في واألج االعارات فترة او العمل أسر  على وجودهم خالل

اجازات خارج الجامعة ويحصلون على مكافأت النشر من جهات اخرى)إن وجدت(  على ذات املواد 

فصول في كتاب( فعليهم االلتزام ادبيا بتوزيع تلك املكافست على املشتركين معهم من  -العلمية ) ابحاث 

 معة االسكندرية في تأليفها.جا

 :(5مادة )

% من مصاريف النشر 50بالنسبة لدعم مصاريف النشر العلمي، فيتم دعم مصاريف نشر األبحاث بواقع   

% من قائمة املجالت العاملية 50ضمن أعلى  Scopusأو في  JCRفي املجاالت العلمية املصنفة في قوائم 

ضمن قائمة صاريف النشر في املجالت العلمية املصنفة % من م25املفهرسة داخل التخصص وبواقع 

و يستحق صرف الدعم بشرط أن   Scopusاو في  JCRفي قوائم % وحتي نهاية القائمة 50التخصص أكثر من 

 يكون أحد املؤلفين على رأس العمل بجامعة االسكندرية فى تاريخ أرسال البحث للمجلة.

 ( :6مادة )

    -لى مكافست النشر العلمي بإحدى الطرق اآلتية :تكون آلية التقدم للحصول ع 

التقدم للسيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالبحث واألوراق املطلوبة )  -1

ونسخة الكترونية على قرص مدمج للحصول على   -الوارده أدناه ( من نسختين :   نسخة ورقية 

 مكافأة النشر العلمي  . 

أن يرسل أألوراق بالبريد الداخلي ) الجامعي ( أو البريد املصري إلى عنوان مكتب النشر العلمي   أو -2

االسكندرية (  – 21511ص.ب:   -محرم  بك  -ش بغداد  1للجامعة الكائن بكلية العلوم  بمحرم بك ) 

 . 

 أو أن يرسل األوراق مع مخصوص ملكتب النشر العلمي.  -3

افأة بنفسه ملقر مكتب النشر العلمي للجامعة الكائن بكلية العلوم بمبنى محرم أو حضور طالب املك -4

 بك . 

أو من خالل تواجد موظفة مكتب النشر العلمي  للجامعة  يومي األحد والخميس من كل أسبوع   -5

بمكتب  سكرتارية السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث من 

 ساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ظهرا إلستالم األوراق . ال

 ( :7مادة )

   -األوراق املطلوبة للحصول على مكافأة النشر العلمي : 

 امللخص العربي .  -
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 امللخص االنجليزي .  -

 السيرة الذاتية للمتقدم للحصول على املكافأة.  -

سكندرية الذين يشاركون املتقدم في الحصول السيرة الذاتية لجميع الباحثين من جامعة اال  -

 على املكافأة وفق نصيبهم . 

 إقرار توزيع املكافأة .  -

 البحث النهائي املنشور .  -

 اإلقرار املجمع .  -

 بطاقة لإلتصال تحمل رقم التليفون والبريد االلكتروني .  -

 ( : 8مادة )

    -دى الطرق التالية :تكون آلية التقدم للحصول على دعم تكاليف النشر العلمي بإح

التقدم للسيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث بالبحث واألوراق  -1

ونسخة إلكترونية على قرص مدمج   -املطلوبة ) الوارده أدناه ( من نسختين:   نسخة ورقية 

 للحصول على دعم تكاليف النشر العلمي.  

د الداخلي ) الجامعي( أو البريد املصري إلى عنوان مكتب النشر أو أن يرسل األوراق بالبري -2

 21511ص.ب:   -محرم بك   -ش بغداد  1العلمي  للجامعة الكائن بكلية العلوم بمحرم بك ) 

 االسكندرية ( .   -

 أو أن يرسل األوراق مع مخصوص ملكتب النشر العلمي .  -3

نشر العلمي للجامعة الكائن  بكلية العلوم  أو حضور طالب املكافأة بنفسه ملقر مكتب ال -4

 بمحرم بك . 

أو من خالل تواجد موظفة مكتب النشر العلمي  للجامعة  يومي األحد والخميس من كل  -5

أسبوع  بمكتب  سكرتارية السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات 

ساعة الثانية عشرة ظهرا إلستالم العليا والبحوث من الساعة العاشرة صباحا وحتى ال

 األوراق . 

 ( :9مادة )

    -األوراق املطلوبة لدعم منح النشر العلمي : 

 امللخص العربي .  -
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 امللخص االنجليزي .  -

 بطاقة لإلتصال تحمل رقم التليفون والبريد االلكتروني .  -

 النسخة املبدئية من البحث.  -

 خطاب القبول لإلرسال بالبريد.  -

 جلة لقيمة مصاريف النشر. مطالبة امل -

 ايصال سداد باسم عضو هيئة التدريس باسم املقدم .  -

 (  :10مادة )

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الجامعة ويلغى ما يخالف احكام هذا القرار من قواعد   

 واجراءات . 

   25/5/2019صدر عن مجلس جامعة اإلسكندرية بجلسته املنعقدة في  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

63 

 

 

 

 

 

 بشأن إنشاء مركز النشر العلمي الدولي  2019( لسنة 34قرار مجلس الجامعة رقم )-26

 بجامعة اإلسكندرية.

 ــــــــرر ــــــــــــــــــــــــــــــــــق
  ( :1مادة )

ت العليا و البحوث بجامعة إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي لجامعة اإلسكندرية و هو مركز تابع لقطاع الدراسا

 .االسكندرية 

 أهداف املركز:

  تأسيس جيل من الباحثين على دراية تامة بقواعد وأسس النشر العلمي الدولي ، واالرتقاء بمستوى الكتابة والنشر

فة لدى أعضاء هيئة التدريس والباحثين ، وخلق الوعي لدى الباحثين بحقوق امللكية الفكرية واألمانة العلمية وكا

الضوابط األخالقية للبحث العلمي ، ومد إدارة الجامعة باملعلومات و االحصائيات الدقيقة لدعم أتخاذ القرار 

بالجامعة فيما يتعلق بالبحث العلمي وتشجيع الباحثين على النشر العلمي املتميز عن طريق صرف مكافأت نشر و 

 دعم نشر األبحاث العلمية.

  (: 2مادة )

 ر العلمي الدولي لجامعة اإلسكندرية من ثالثة مكاتب كالتالي:يتكون مركز للنش

 أوال: مكتب النشر العلمي املتميز:

الى مركز النشر العلمي  2008يتم ضم مكتب النشر العلمي املتميز الذي تم إنشاءه طبقا لقرار مجلس الجامعة رقم ... لسنة 

 الدولي لجامعة االسكندرية.

 وصف املكتب:

امعة للنشاط البحثي و تشجيعا للسادة الباحثين على نشر أبحاث علمية في مجالت مفهرسة عامليا مما في إطار دعم الج

 و تحسين تصنيف الجامعة عامليا. يقوم مكتب النشر العلمي املتميز 
ً
يساهم في رفع مستوى البحث العلمي بالجامعة كما

دعم النشر العلمي الدولي لجامعة االسكندرية عن طريق التابع ملركز النشر العلمي الدولي لجامعة االسكندرية بتنظيم 

منح جوائز مالية للسادة الباحثين الذين يقومون بالنشر في الدوريات العاملية املصنفة دوليا و كذلك عن طريق دعم 

 مصاريف نشر االبحاث في الدوريات العاملية.

 مهام املكتب :
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للسادة الباحثين املنتسبين لجامعة االسكندرية الذين  صرف جوائز مالية طبقا لقرارت الجامعة ذات الصلة -1

 يقومون بالنشر في الدوريات العاملية املصنفة دوليا.

دعم نشر االبحاث في الدوريات العاملية عن طريق صرف نفقات النشر للسادة الباحثين املنتسبين لجامعة  -2

 االسكندرية.

 عها على كليات و معاهد الجامعة.تجهيز قوائم املجالت العاملية املصنفة سنويا و توزي -3

بالجامعة او   أستخراج أفادات بترتيب و معامل تأثير مجالت و ذلك لتقديمها الى لجان الترقيات و لجنة الجوائز -4

 السفر ملؤتمرات دولية.

 تحديد الدوريات العاملية في كل تخصص وتعريف الباحثين بها. -5

 

 ثانيا: مكتب أبحاث جامعة األسكندرية:

 الوصف

ي إطار حرص الجامعة على املحافظة على أنتاجها ، يقوم مكتب أبحاث جامعة االسكندرية التابع ملركز للنشر العلمي ف

الدولي لجامعة اإلسكندرية  بجمع و تصنيف جميع أنتاج الجامعة العلمي بغرض أستخدامه األستخدام األمثل  و ذلك 

 من أبحاث منشورة في دوريات أو مؤتمرات أو كتب.

 هامامل

جمع جميع أبحاث جامعة االسكندرية املصنف منها والغير مصنف والكتب واملؤتمرات و الذي ينشر باللغة  -1

العربية أو األنجليزية أو الفرنسية أو أي لغة أخرى بشكل مستمر و ذلك للوقوف على مركز جامعة االسكندرية 

معة على مستوى الجامعة و الكليات و الحقيقي في النشر العلمي القيام بدراسات تحليلية عن أبحاث الجا

 االقسام بأستخدام أدوات التحليل املختلفة.

 على مواقع التواصل االجتماعي ومواقع الشبكات األكاديمية  بهدف  -2
ً
تسويق أبحاث جامعة اإلسكندرية الكترونيا

م القياسات زيادة أستشهادات أبحاث جامعة االسكندرية و رفع نقاط أبحاث جامعة األسكندرية  بأستخدا

البديلة لقياس النشاط العلمي بطريقة أسرع ، وذلك بهدف رفع نقاط أبحاث الجامعة من خالل املقاييس 

 التقليدية  وغير التقليدية. 

 .إنشـــاء قــاعــدة بيانات لألبحاث املنشــورة ألعضــاء هيـئــة التدريـس بالجامعــة -3

 ثالثا : مكتب الدعم الفني للباحثين:

 الوصف

ي إطار دعم الجامعة للنشاط البحثي و تشجيعا للسادة الباحثين على نشر أبحاث علمية في مجالت مفهرسة عامليا مما ف

 و تحسين تصنيف الجامعة عامليا، يقوم مكتب الدعم الفني 
ً
يساهم في رفع مستوى البحث العلمي بالجامعة كما

كندرية بمساعدة السادة الباحثين على كل ما يتعلق بعملية للباحثين التابع ملركز النشر العلمي الدولي لجامعة االس

 النشر الدولي.

 املهام

 ,Google Scholar مراجعة وتحسين صفحات أعضاء هيئة التدريس على املواقع الخاصة بتعريف الهوية مثل -1

Researcher ID, ORCID ID, Scopus 

 علمية على املستوى الوطني والعالمي.توطيد التعاون والشراكة بين الجامعة والناشرين واملؤسسات ال -2
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دعم وتنمية الكفاءات املتميزة من أعضاء هيئة التدريس، لتنمية جيل جديد من الباحثين يهتم بحركة النشر  -3

 العلمي.

التدريب على استخدام أدوات تحليل البيانات البحثية و أدوات تحليل األداء البحثي للجامعات و املؤسسات  -4

عمل مقارنة بأفضل تلك املؤسسات التنافسية، مما يسهم في رفع املكانة العلمية والبحثية البحثية في العالم و 

 للجامعة وتحسين مركزها في التصنيفات العاملية،وكذلك التدريب على قواعد بيانات بنك املعرفة ومايستجد منها.

وقعها في التصنيفات العاملية إقامة ورش عمل للتعريف بواقع النشر العلمي في الجامعات املصرية والعربية وم -5

للجامعات باإلضافة إلى الندوات واملحاضرات  وورش العمل الخاصة بتعريف الباحثين بسليات النشر العملي في 

الدوريات العاملية وطرق النشر فيها وشروط التحكيم، وكذلك كيفية كتابة األبحاث العلمية، مع إقامة دورات 

لتدريب الباحثين وطالب الدراسات العليا على كيفية كتابة املراجع الخاصة تدريبة عن برامج إدارة املراجع 

 بدراساتهم وابحاثهم لتدريبهم على اساسيات البحث العلمي والكتابة العلمية.

دعوة كبار محرري الدوريات العاملية لعقد ورش عمل ولقاءات بالباحثين بالجامعة لتعريفهم بشروط النشر   -6

 هيئات تحرير الدوريات املرموقة ذات معامالت التأثير املرتفعة.وخطواته وطرق مراسلة 

تنظيم دورات عن أخالقيات البحث العلمي  وكذلك دورات عن امللكية الفكرية لطالب الدراسات العليا لتعريفهم  -7

العلمي بخطورة االنتهاكات العلمية املتمثلة في االنتحال العلمي والسرقات العلمية وكذلك الفرق بين االقتباس 

واالنتحال العلمي من أجل تأسيس جيل من الباحثين العلميين على دراية تامة بحقوق امللكية الفكرية واألمانة 

العلمية وكافة الضوابط األخالقية للبحث العلمي، مع إقامة ندوات عن االبتكار لتحفيز قدرة الباحثين على االبتكار 

 التخصص. والتجديد واالبداع والتميز في مختلف مجاالت

 

 ( الهيكل التنظيمي املقترح للمركز: 3مادة )

 يتكون الهيكل التنظيمي املقترح للمركز من:

 عضو هيئة تدريس. –مدير املركز  -1

 كادر عام. –مدير إدارة املركز  -2

 كادر عام. –مدير مكتب النشر العلمي املتميز  -3

 كادر عام. –مدير مكتب أبحاث جامعة االسكندرية  -4

 كادر عام. –الفني للباحثين  مدير مكتب الدعم -5

و يتم ضم موظفين من الكادر العام الى املكاتب التابعة للمركز طبقا لحاجة العمل و يكون هناك عضو هيئة 

 تدريس في كل كلية و معهد كنقطة أتصال مع املركز.

 

 (:4مادة )

 .اليوم التالي لصدورهيعمل بهذا القرار اعتبارا من 
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 23/6/2019ندرية بجلسته املنعقدة في صدر عن مجلس جامعة االسك

 

 

 

 

 

 من فهرس قرارات مجلس الجامعة بالدليل املوحد للدراسات العليا 3تعديل قرار رقم -27

بشأن تعديل قرار مجلس  23/6/2019بجلسته املنعقدة في  2019( لسنة  36قرار مجلس الجامعة رقم )

ي املشترك علي الدراسات العليا بالجامعات بشأن نظام اإلشراف املصر 2009( لسنة 14الجامعة رقم )

 العربية واألجنبية وإشتراك الطالب املقيد بهذا النظام في البرامج واملقررات الدراسية.

 (: 1مادة)

 اإلشراف على األبحاث والرسائل ) ماجستير / دكتوراه(:

إجراء بعض الدراسات العليا في لراغبين يتم استقبال طالب الدراسات العليا املسجلين بجامعاتهم العربية واألجنبية وا -1

 بنظام اإلشراف املشترك.جامعة اإلسكندرية والبحوث بكليات ومعاهد 

الى لجنة جامعة اإلسكندرية يتم إضافة مشرف أو أكثر من السادة أعضاء هيئة التدريس من كليات أو معاهد  -2

 اإلشراف.

توضح مدى تقدم الطالب في تم تبادل هذه التقارير بينهم يقدم املشرفين علي الطالب تقارير دورية )نصف سنوية( وي -3

 الجامعة األجنبية(. – اإلسكندريةالدراسة معتمدة من املجالس املختصة بكال الجامعتين )جامعة 

طوال فترة اإلشراف مرة واحدة على األقل من جامعة اإلسكندرية واألجانب يتم تبادل زيارات األساتذة املشرفين  -4

 ناء على التقرير الدوري.باملشترك وذلك 

ممن  اإلسكندريةجامعة بيراعى أن يكون من بين أعضاء لجنة الحكم أحد املشرفين من السادة أعضاء هيئة التدريس  -5

املسجل بها الطالب بالجامعات العربية أو الجامعة علي أن تناقش الرسالة في ، شاركوا في اإلشراف على الرسالة 

 األجنبية.

 اإلسكندرية.لبحوث في مجلة علمية أو مؤتمر أن يتضمن البحث اسم املشرف والكلية التابع لها بجامعة التأكيد عند نشر ا -6

عن اإلشراف والحكم على الرسالة  اإلسكندريةمن جامعة املوفد عضو هيئة التدريس  تمكأفاتتحمل الجامعة املوفدة  -7

 كالتالي:

 سمائة دوالر أمريكي( للمشرف الواحد.دوالر )خم 500إشراف على رسالة املاجستير بما يعادل  -

 دوالر ) مائتان وخمسون دوالر أمريكي( للمحكم الواحد. 250تحكيم رسالة املاجستير بما يعادل  -

 دوالر ) ألفا دوالر أمريكي( للمشرف الواحد. 1000إشراف على رسالة الدكتوراه بما يعادل  -

 مائة دوالر أمريكي( للمحكم الواحد.دوالر)خمس 500تحكيم رسالة الدكتوراه بما يعادل  -

تتحمل الجامعة املوفدة نفقات دعوة األستاذ املصري سواء لدواعي اإلشراف أو االشتراك في لجنة الحكم متضمنة  -8

 وعودة( واإلقامة الكاملة واالنتقاالت.
ً
 مصاريف السفر )ذهابا

 ة دعوته للسفر لدواعي اإلشراف.إضافة إلى حقه في مكأفاة التحكيم أو حقه في مكافاة تدريسية في حال
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حسب تتحدد ب اإلسكندريةجامعة بواملكتبات الرسوم الدراسية للطالب نظير استخدام املعامل واألجهزة والقياسات  -9

كما  اإلسكندريةجامعة بوالتي يتواجد فيها الطالب وبحد  ادني ثالثة أشهر نسبة الفترة الزمنية املتصلة أو املتقطعة 

 يلي:

  1500  ر أمريكي )ألف وخمسمائة دوالر أمريكي( لكليات الطب البشري وطب األسناندوال 

 1375  دوالر أمريكي )ألف وثالثمائة وخمسة وسبعون دوالر أمريكي(لكليات الهندسة والحاسبات والصيدلة

 والعالج الطبيعي

 1250 ة والعلوم دوالر أمريكي )ألف ومائتنان وخمسون دوالر أمريكي(لكليات الطب البيطري والزراع

 والتمريض

 1125  دوالر أمريكي )ألف ومائة وخمسة وعشرون دوالر امريكي (للكليات واملعاهد األخري 

ضمن حصيلة مصروفات الدراسات العليا بجامعة اإلسكندرية تودع حصيلة هذه الرسوم الدراسية املسددة   -10

 للوافدين  وتوجه على النحو التالي:

يلة مصروفات الدراسات العليا وفق نظام الساعات املعتمدة املودعة في % من حصيلة الرسوم تودع ضمن حص80 - أ

صندوق الخدمة التعليمية بالكلية أو املعهد, ويتم الصرف منها على أية أنشطة أو إمكانيات تخدم الدراسات العليا 

 والبحث العلمي بالكلية أو املعهد.

 .بالجامعة ليا في صندوق الدراسات العللجامعة % من هذه الحصيلة تورد 20 - ب

 (:2مادة )

 -االشتراك في البرامج واملقررات: 

نظام ب اإلسكندريةاملقيد بهذا النظام أن يسجل في أحد املقررات املطروحة باألقسام العلمية جامعة يجوز للطالب  

( للساعة املعتمدةخمسون دوالر)  50الساعات املعتمدة مقابل 
ً
الب دراستها من للمقررات التي يرغب الط دوالر أمريكيا

(دوالر 100و مرحلة الدراسات العليا 
ً
 للمقرر من مرحلة البكالوريوس أو الليسانس . ) مائة دوالر أمريكيا

 ( :3مادة )

 من اليوم التالي لتاريخ صدوره
ً
 يعمل بهذا القرار إعتبارا

 23/6/2019صدر عن مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في  -
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تعديل قرار مجلس الجامعة بجلسته بشأن  23/6/2019معة بجلسته املنعقدة في مجلس الجاقرار -28

بشأن املصروفات اإلدارية لصحة البيانات للشهادات ومقترح تعديل  24/4/2018املنعقدة في 

املصروفات اإلدارية للتحقق من صحة البيانات لشهادات مرحلة البكالوريوس /الليسانس  والدراسات 

 الشهادات الكرتونية-ستيرماج-العليا)دبلوم
ً
 دكتوراه( والسجل الدراس ي وأيضا

تعديل املصروفات اإلدارية للتحقق من صحة البيانات املوافقة علي  23/6/2019قرر مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

 الشهادات دكتوراه( والسجل الدراس ي وأ-ماجستير-لشهادات مرحلة البكالوريوس /الليسانس  والدراسات العليا)دبلوم
ً
يضا

 لتكون علي النحو التالي : الكرتونية

      دوالر لكل خريج وافد.  50مبلغ 

     دوالر أمريكي لكل مصري يعمل بالخارج. 30مبلغ 

     جنية مصري لكل مصري داخل جمهورية مصر العربية . 500مبلغ 

مع حساب الوافدين في حالة السداد  علي أن تتم التسوية 9/86795/450/9وتضاف لحساب /مركز تطوير التعليم رقم 

 بالعملة الحرة.
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 الدراسات العليا والبحوثقررات مجلس 

بشأن مدي جواز تمسك   17/7/2018قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في  1

أخري عندما يقدم أستاذ مقرر دراس ي معين في ظل نظام الساعات املعتمدة بتدريس هذا املقرر مرة 

 في الفصل الصيفي لنفس الطالب الذين رسبوا في هذا املقرر أو يريدون تحسين درجاتهم فيه.

بشأن ضرورة إلتزام  15/8/2018قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في - 2

 الكلية/املعهد بفتح أي مقرر دراس ي لإلعادة .

بشأن إشتراك ذوي الخبرة  15/8/2018والبحوث بجلسته املنعقدة في  قرار مجلس الدراسات العليا- 3

 من املجتمع املدني ورجال الصناعة في لجان اإلشراف علي طالب الدراسات العليا.

بخصوص الطالب الذين  18/12/2018قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في  4

 حتساب تاريخ التسجيل.يتم تحميلهم بدراسة مقررات تكميلية إ

بخصوص ضرورة قيام  18/12/2018قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في  5

جميع كليات ومعاهد الجامعة بحث طالب الدراسات العليا علي قيامهم بإنشاء البريد اإللكتروني 

 الجامعي.

عدم حضور أحد شأن  ب 17/1/2019ي قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة ف- 6

 في حالة غياب الطالب أثناء املناقشة املحكمين علي
ً
 .الرسالة أثناء املناقشة وأيضا

بخصوص ان بعض الطالب  17/1/2019قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في  7

 .فاقد للشهادةو الوافدين من بعض الدول ال يتم إستخراج بدل تالف أ
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مدي جواز تمسك بشأن   17/7/2018في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-1

أستاذ مقرر دراس ي معين في ظل نظام الساعات املعتمدة بتدريس هذا املقرر مرة أخري عندما يقدم في 

 درجاتهم فيه.الفصل الصيفي لنفس الطالب الذين رسبوا في هذا املقرر أو يريدون تحسين 

علي ما جاء بالرأي القانوني والذي   17/7/2018مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في وافق 

 إعتبار بأن نظام الساعات املعتمدة يقوم علي فكرة ديمقراطية التعليم الذي مفاده "ينص علي 
ً
ال يجوز قانونا

 وإال عدا  إختيار الطالب املقرر الدراس ي وأستاذ املقرر في
ً
ذات اآلن ، ومن ثم ال يجوز فرض ذلك عليه جبرا

 إلي النظام التقليدي، وليس نظام الساعات املعتمدة الذي يتأبي 
ً
ذلك إفتئاة علي أصول هذا النظام وإحتكاما

 
ً
علي أن يفرض أستاذ املقرر علي الطالب وإال إجبارهم علي التسجيل في مقرر بعينه وإال غدا ذلك إستالبا

 لهذا النظام من أصوله لحقه
ً
وخروجا  في اإلختيار املزدوج إختيار املقرر وإختيار القائم علي تدريسه، ونزعا

 ."ويعمم ذلك علي جميع كليات ومعاهد الجامعة"علي أحكامه

بشأن ضرورة إلتزام  15/8/2018في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-2

 قرر دراس ي لإلعادة الكلية/املعهد بفتح أي م

علي ضرورة قيام الكلية/املعهد  15/8/2018في  مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدةوافق 

سنوات من تاريخ إجتيازهم املقرر وحتي وقت  5بفتح املقرر املطلوب إعادته للطالب الذين مرت عليهم 

الحصول علي الدكتوراه في أول فصل دراس ي  الحصول علي الدبلومة أو املاجستير أو سبع سنوات حتي وقت

 علي مستقبل الطالب وما تبقي له من فترة زمنية لإلنتهاء من املناقشة تالي حتي وإن كان طال
ً
ب واحد حفاظا

 أو مقررين ويجوز في تلك 
ً
وكذلك التوصية بفتح أي مقررات دراسية في حالة إذا كان املتبقي للطالب مقررا

 ات في فصل الصيف.الحالة فتح تلك املقرر 

بشأن إشتراك ذوي الخبرة من  15/8/2018في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-3

 املجتمع املدني ورجال الصناعة في لجان اإلشراف علي طالب الدراسات العليا

ع الكليات علي أن يتم تشجي 15/8/2018في  مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدةوافق 

واملعاهد علي إشراك السادة ذوي الخبرة من املجتمع املدني ورجال الصناعة في لجان اإلشراف علي طالب 

الدراسات العليا بكليات ومعاهد الجامعة ملا لذلك من فائدة كبيرة في اإلرتقاء بتصنيف الجامعة في 

 التصنيفات الدولية املختلفة.

بخصوص الطالب الذين  18/12/2018في بجلسته املنعقدة حوث لدراسات العليا والبقرار مجلس ا-4

 يتم تحميلهم بدراسة مقررات تكميلية إحتساب تاريخ التسجيل



 

 

 

 

 

 

 2019امللحق األول للدليل املوحد للدراسات العليا 

 

71 

بخصوص الطالب الذين يتم  18/12/2018في  مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدةوافق 

اريخ التسجيل من تاريخ بداية تسجيل تحميلهم مواد تكميلية بكليات ومعاهد الجامعة يجب أن يحتسب لهم ت

هؤالء الطالب للمقررات سواء كانت تكميلية أو مقررات البرنامج وبحيث يتم دراسة املواد التكميلية التي 

يحملون بها مع مقررات البرنامج لدرجتي املاجستير والدكتوراه مع التأكيد علي ضرورة إلتزام جميع كليات 

  22/12/2015دراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في ومعاهد الجامعة بقرار مجلس ال
ً
باإلحاطة علما

بشأن فتح املقررات للطالب مع التأكيد علي ضرورة  24/11/2015بقرار مجلس الجامعة بجلسته املنعقدة في 

واحد إلتزام مجالس األقسام العلمية بفتح املقررات املطلوب إعادتها في أول فصل دراس ي تال حتي ولو لطالب 

 فقط وكذلك للطالب املحملين بمواد تكميلية.

بخصوص ضرورة قيام  18/12/2018في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-5

 جميع كليات ومعاهد الجامعة بحث طالب الدراسات العليا علي قيامهم 

 بإنشاء البريد اإللكتروني الجامعي

بتسجيل بعدم السماح للطالب  18/12/2018في  وث بجلسته املنعقدةمجلس الدراسات العليا والبح أوص ي

 موضوع البحث الخاص برسائلهم إال ملن له بريد إلكتروني جامعي بجانب البريد اإللكتروني الخاص به.
 

عدم حضور أحد بشأن   17/1/2019في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-6

 في حالة غياب الطالب أثناء املناقشة الرسالة املحكمين علي
ً
 أثناء املناقشة وأيضا

عدم حضور أحد املحكمين بشأن  17/1/2019في  مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدةوافق 

 في حالة غياب الطالب أثناء املناقشة كما يلي: علي
ً
 الرسالة أثناء املناقشة وأيضا

 اء املقرر أو عضو لجنة الحكم عن املناقشة التتم املناقشة .في حال غياب املحكم الخارجي سو   -1

في حال تعذر حضور املحكم الخارجي عند مناقشة الرسالة فيسمح بإجراء املناقشة عن طريق  -2

 الفيديو كونفراس وذلك في حال ورود نص بذلك في اللوائح الداخلية للكلية أو املعهد .

و عدم حضور املشرف عن مناقشة الرسالة التتم في حال عدم حضور ممثل عن لجنة اإلشراف أ -3

 املناقشة.

في حال عدم حضور الطالب للمناقشة رغم التأكد من إخطاره فإن لجنة الحكم تقرر تأجيل  -4

 املناقشة مع إبداء األسباب القانونية .

بخصوص ان بعض الطالب  17/1/2019في بجلسته املنعقدة لدراسات العليا والبحوث قرار مجلس ا-7

افدين من بعض الدول ال يتم إستخراج بدل تالف أال  فاقد للشهادة و و
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بخصوص ان بعض الطالب  17/1/2019وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجلسته املنعقدة في 

وأوص ي املجلس باإلطالع علي الشهادة  الوافدين من بعض الدول ال يتم إستخراج بدل تالف أو فاقد للشهادة

 ة طبق األصل وتسليم الشهادة األصلية مع توقيع الطالب علي إقرار بذلك بأنها أصلية.األصلية وأخذ صور 


