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كلمة األستاذ الدكتور/عميد الكلية
تتمثل رسالة كلية الهندسة في تفعيل اإلمكانات المتاحة بها لمساعدة مؤسسات المجتمع فعي التبلعل علعت التحعديات
التععي تهاجههععا هتععهفير المنععاذا الد ارسععية ات ال عععد األكععاديمي المتعمععي بتلفيععة تركععب علععت الجهانععل العلميععة التععي
تحتاجها مؤسسات المجتم

حيث يتم ربط الدراسات األكاديمية المشاكل التي تهاجه المجتم .

هكلية الهندسة ال تأله جهداً في سبيل النههض المستهى العلمعي للد ارسعات العليعا حيعث تحعر

علعت تعهفير اععات

المحاض عرات الما ئمععة لدعععداد المت،دمععة هتتععي الم ارج ع العلميععة الحديثععة م ع تععا مكت ععة الكليععة هك ع ل

مكانيععة

الحصه علت األ حاث المنشهرة فعي العدهرتات مع تعا البها عة اإللكترهنيعة اإلضعافة لعت تعهفير األجهعبة العلميعة
المعامل ال حثية في األ سام هالمراكب المتتصصة.

ه ععد بععدع العمععل ائحععة تقبععي ناععام السععاعات المعتمععدة فععت تععدرتل الد ارسععات العليععا أله م عرة فععت العععام الجععامعت
 2010-2009ه ل تمشياً م الناام المت

فعي العده المت،دمعة ه التعالي يسعهل ن،عل السعاعات المعتمعدة المتنعاارة

ب ععي الجامع ععات .ت ععم مع ع ت ععا ذع ع م الائح ععة تق ععهتر ائم ععة الم ،ععررات الد ارس ععية ب ض ععافة ع ععض الم ،ععررات الحديث ععة

هتحديث ععض الم،عررات األتعرى هتقعهتر ناعام االمتحعا الشعامل لدرجعة دكتعهرام الفلسعفة معا يعتاىم مع المسعتهى
عاى
العلمععي المتميععب لهع م الدرجععة .هذع ا اإلصععدار للعععام  2015-2014يتضععم عععض التعععديات التععت رتأيناذععا بنع ً
علععت التبعرة المكتسع ة فععت تقبيععي الائحععة تععا السععنهات التمععل الماضععية اإلضععافة لععت سععتحداث مجمهعععة مع
الدرجات منها درجات ماجستير بينية.
هتتاماً نتمنت للدارسي في الدراسات العليا التهفيي هالنجاح هاضافة الجديد دائماً للعلم هال حعث العلمعي لمعا فيعه تيعر

الكليعة هالعهق هال شعرتة كمعا نتمنعت للسعادة ععضعاى ذيئععة التعدرتل التهفيعي فعي تهصعيل قعال الد ارسعات العليعا لععت

المنها ال حثي الصحي لتنفي تققهم ال حثية مع تعا الرسعائل العلميعة التعي تكعه دائمعاً ضعافة لمعا نصعبه ليعه
م ت،دم هابدذار ب

هللا.

عميد الكلية

أ.د .شريف أحمد مراد
يونيو 2014
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كلمة األستاذ الدكتور /وكيـل الكليـة
لشئـون الدراسات العليـا والبحوث

تعتبر الئحة للدراسات العليعا بناعام السعاعات المعتمعدة تقعهت اًر لائحعة ععام  2000ه لع ق ،عاً لإقعار المرجععي للعهائ
الدراسات العليا فت ال،قاع الهندسعت .هتهعد
المت

تهد

التقعهتر لعت دفع العمليعة التعليميعة لتتمشعت مع ناعام السعاعات المعتمعدة

فت معام ده العالم ه التالت النههض المحاهر الثاث للدراسات العليا الكلية :العدبلهم هالماجسعتير هالعدكتهرام.

الائحة لت رف الكفاىة العلمية لدبلهمات الدراسات العليا فت المجاالت التقبي،ية للتتصصعات الد ي،عة فعت فعرهع

الهندسععة المتعععددة م ع تععا د ارس ععة م،ععررات تقبي،يععة هعمليععة مت،دمععة هالمش ععاركة فععت فععر عمععل إلعععداد مش ععرهعات
تقبي،ي ععة .كع ع ل ته ععد

الائح ععة ل ععت تنمي ععة ال ،ععدرات ال حثي ععة هالتفكي ععر العلم ععت هالتق ععهتر لقال ععل الماجس ععتير ف ععت الف ععرع

هالمجععا هالمهضععهع ال ع ى يتتععارم القالععل م ع ها ع التقععة ال حثيععة للكليععة ه ل ع

اسععتتدام الت،نيععات هاألسععاليل العلميععة

الحديثة م تا دراسة عدد م الم،ررات االكاديمية المت،دمة هاجراى حث اكاديمت هتقبي،ت م تعا رسعالة علميعة

متكاملة .هتهد

دراسة الدكتهرام لت تنمية التفكير المست،ل هال،درة علت االبتكار هالتقهتر هم ثعم اضعافة الجديعد للعلعم

فت الفرع هالمجا هالمهضهع ال ى يتتارم القالل ه ل ات عاع االصعه العلميعة الت،نيعة هال حثيعة المتتصصعة تتصصعاً
د ي،اً هتعميي ال،درات ال حثية التت تمت تنميتها فت مرحلة الماجستير ع قرتي جراى حث علمت نارى هتقبي،ت.
هتشععتمل الائحععة علععت ال،هاعععد العامععة لتناععيم ال،بععه هال،يععد هالد ارسععة هاالمتحانععات همععن الععدرجات العلميععة .كمععا تشععتمل
الائحععة علععت عهائم الم،ععررات الد ارسععية فععت المسععتهيات  500ه 600ه 700هالمتقل ععات اإلج ارتععة هاالتتيارتععة هالسععا ،ة

الابمععة للحصععه علععت الععدرجات العلميععة هالععدبلهمات فععت اال سععام العلميععة المتتلفععة الكليععة التععت تشععمل  14سععماً علميعاً
ه ل ع اإلضععافة لععت مجمهعععة م ع الععدبلهمات البينيععة .ه ععد صععدر ال ،عرار الععهبارى اعتمععاد الائحععة عععد مهاف،ععة مجلععل
جامعة ال،اذرة هلجنة قاع الد ارسعات الهندسعية عمعا القعال الم،يعدي

بعل اعتمعاد الائحعة فيعتم اسعتكما د ارسعتهم ق ،عاً

للائحععة الداتليععة لعععام  2000هال،هاعععد المت عععة المكملععة لهععا .هت،ععهم دارة الد ارسععات العليععا الكليععة ععاالعا ع ع الت،ععدم
للدبلهم هالماجستير هاستام اه ار الت،دم للدبلهمات هالماجسعتير هالعدكتهرام همتا ععة عمليعات ال،يعد هاالمتحانعات هاعتمادذعا

م ع الجامعععة هحفععم الملفععات االلكترهنيععة التاصععة قل ععة الد ارسععات العليععا .كمععا ت،ععهم األ سععام العلميععة بتحديععد الم،بععهلي
هالمعهاد الد ارسععية ها ت عراح لجععا اإلش ع ار

هلجععا الحكععم علععت رسععائل الماجسععتير هالععدكتهرام هتععتم اعتمععاد لع م ع مجلععل

الكليععة عععد العععرض علععت لجنععة الد ارسععات العليععا الكليععة .كمععا ت،ععهم اال سععام العلميععة متا عععة قععال الماجسععتير هالععدكتهرام
م ع ناحيععة الت،ععدم فععت ال حععث ع ع قرتععي السععادة المشععرفي م ع فععادة دارة الد ارسععات العليععا ب ع ل

صععفة دهرتععة .هتركععب

الد ارس ععة ف ععت دبلهم ععات الد ارس ععات العلي ععا عل ععت الجهان ععل التقبي،ي ععة ف ععت المج ععاالت الهندس ععية المتتلف ععة كم ععا ي،ع عهم قال ععل
العدبلهمات مع تعا المشععرهع بتنفيع عحعد التقبي،عات العلميععة .هيمكع ع يت،عدم قعال مع تتصصعات متتلفعة للد ارسععة
فع ععت الع ععدبلهمات البينيع ععة همثع ععا

ل ع ع دبلع ععهم الهندسع ععة االدارتع ععة ال ع ع ى يضع ععم تتصصع ععات :الهندسع ععة الكهربيعععة الهندسع ععة
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الميكانيكيع ععة الهندسع ععة الكيميائيع ععة الهندسع ععة المدنيع ععة الهندسع ععة الكهربيع ععة هدبلع ععهم ذندسع ععة البع ععاب القبيععععت الع ع ى يضع ععم
تتصصععات ذندسععة المنععاجم هالبتععره هالفل عبات الهندسععة الكيميائيععة الهندسععة الميكانيكيععة الهندسععة الكهربيععة .هتسععم

الئح ععة الد ارس ععات العليع ععا انش ععاى دبلهم ععات جدي ععدة ق  ،ععا لاحتي ععا لتتماش ععت مع ع تق ععهتر مج ععاالت العم ععل هالتقبي ععي ف ععت

ال،قاعات الهندسية المتتلفة.

ه النسع ة لد ارسعة الماجسعتير ف،عد باد عععدد الم،بعهلي الععام الماضعت عع  2000قالععل همع المته ع ابديعاد ذع م االعععداد

فععت السععنهات ال،ادمععة ناع اًر لبتععادة ععععداد التعرتجي هاحتياجععات المجتمع

الم،ععررات  18س ععاعة معتمععدة عل ععت األ ععلج هتلععت لع ع

هتععؤدى قل ععة الماجسععتير امتحانعاً فععت عععدد مع

جع عراى ال حععث هكتا ععة الرس ععالة  18سععاعة معتمععدةج شععر ع

يحصل القالل علت ت،دير ععام B-ج – متهسعط ن،عا  2.7علعت اال عل  -فعت الم،عررات التعت تمعت د ارسعتها .همتهسعط
مدة الحصه علت الماجستير حالياً حهالت  4سنهات .هتبلغ عدد الم،يدي لدرجة الماجستير حاليعا معا يبتعد عع 4000

قالل ه د بلغ عدد الحاصلي علت درجة الماجستير  365قال اً فت عام .2013

هتت ابيععد ععععداد المسععجلي للععدكتهرام كععل عععام معععد  %15ت،رت ععا هي،ابععل ل ع ث ععات ت،رتبععت فععت اعععداد الحاصععلي علععت

الدرجععة نا ع اًر الرتفععاع المعععايير الفنيععة هاالكاديميععة للمععن هتبلععغ عععدد الم،يععدي لدرجععة الععدكتهرام حاليععا مععا يبتععد علععت 600
قالل .هتتقلل الحصه علت درجة الدكتهرام جتياب متحعا تعأذيلت شعامل هععدداً مع الم،عررات الد ارسعية التتصصعية
 18سععاعة معتمععدةج متهسععط ن،ععا  2.7علععت األ ععل اإلضععافة لععت رسععالة تشععتمل علععت ضععافة علميععة  30سععاعة

معتمدةج .هتبلغ فترة الحصه علت درجة الدكتهرام حهالت  5سعنهات فعت المتهسعط .ه عد بلعغ ععدد الحاصعلي علعت درجعة
الععدكتهرام  83قال عاً فععت عععام  .2013هتت ابيععد اإل ععا علععت د ارسععة الععدكتهرام نا ع اًر للث،ععة فععت الكليععة كمركععب علمععت متميععب
عععاهة علععت المي عبات التععت تكسععل الحاصععل علععت الععدكتهرام مرك ع اًب مرمه ععا ف عي المجتم ع  .هت عرت ط عععدد كبيععر م ع رسععائل
الماجستير هالدكتهرام مهضهعات ات صلة مشعاكل المجتمع فعت مصعر هعتعرى مهضعهعات تكنهلهجيعة حديثعة عه فعت
مجاالت حثية كما يتم االستفادة م االمكانيات ال حثية هالمعملية المتعددة الكلية فت تنفي ذ م الرسائل.

ذ ا ه د تضم التعديل األتير ذ ا العام ضافة درجتت الماجستير البينت في ذندسه العمليات التضراى

اإلشت ار م

جامعة رهفي ار فيرجيلت األس انيةج ه في عما الن،ل .ك ل هجل التنهيه لت حصه برناما ماجستير العلهم فت القا ة الجديدة
هالمتجددة
األلمانية.

هذه عحد الماجستيرات البينية التت تمن

اإلشت ار م جامعة كاسل ألمانياج علت اإلعتماد م ذيئة اإلعتماد
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هتتام عاً فععا جهععهد السععادة اعضععاى ذيئععة التععدرتل الكليععة للنهععهض العمليععة التدرتسععية هال حثيععة هالتقبي،يععة تتجععه لععت
التقععهتر المسععتمر لمسععتهى االداى هبتععادة اإلمكانيععات ال حثيععة هالمعمليععة هالمكتبيععة لتح،يععي الفائععدة المرجععهة مع الد ارسععات
العليا هربقها االحتياجات ال حثية للمجتم

كما تعمل دارة الد ارسعات العليعا الكليعة جاذعدة علعت عداى دهرذعا فعت تدمعة

همتا عة شئه همتقل ات الدراسات العليا الكلية.

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

أ.د .عمرو أمين عدلى
يونيو 2014
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مقدمة
ب ععدعت الد ارس ععات العلي ععا ف ععي كلي ععة الهندس ععة جامع ععة ال ،ععاذرة منع ع بداي ععة األربعين ععات حي ععث منح ععت درج ععات الماجس ععتير
هدكتهرام الفلسفة للعديد م الشتصيات النا بة في المجتم  .كع ل شعاركت فعي ععداد الكعهادر العلميعة مع ععضعاى
ذيئة التدرتل كليات الهندسة في مصر هالعالم العربي بل ه عض الجامعات األجنبية .

هتقهرت نام الدراسات العليا من نشائها هكانت تصدر هاعدذا ضم الائحة الداتلية للكليعة هالتعي ععدلت ععدة
مع عرات ف ععي س ععنهات  . 1972 - 1967 - 1956هف ععت ك ععل مع ع ذع ع م التع ععديات كان ععت تض ععا

ع ععض ال ععدبلهمات

عالم،ررات هالرسعالة مععاً ععد ع كانعت الرسعالة ف،عط  0كمععا ت،عرر تعيعي عه هكيعل للكليعة يتعت

شعئه الد ارسععات

التتصص ععية .هف ععت ع ععام  1972ادت ععل تع ععديا عساس ععيا عل ععت الائح ععة حي ععث ت ،ععرر ع تك ععه درج ععة الماجس ععتير
العليا هال حهث عام .1972

هفي عغسقل سنة  1984صدرت الائحة الداتليعة األهلعي للد ارسعات العليعا الكليعة هفيهعا عدتلعت ععض المفعاذيم
الجديدة همنها:
 -1السماح للمهندسي

الت،دم للدراسات العليا أ سام غير التي حصلها منها علت درجة ال كالهرتهل .

 -2استحداث درجتي الماجستير هدكتهرام الفلسفة في الرتاضيات الهندسية هالفيبت،ا الهندسية.
 -3اس ععتحداث دبلهم ععات مش ععتركة ف ععي مج ععاالت الهندس ععة النههي ععة هذندس ععة البيئ ععة هذندس ععة ال ععتحكم هالقا ععة
الجديععدة هالمتجععددة هذندسععة تفكععل الفل عبات هالهندسععة اإلدارتععة .هذ ع م الععدبلهمات ال تت ع
ع سام الكلية بل يشكل لكل منها مجلل م ممثلي األ سام المشتركة في اإلش ار

.

سع ًعما هاحع ًعدا م ع

 -4استحداث االمتحا التأذيلي الشامل لقالل دكتهرام الفلسفة حيعث يلعبم نجاحعه فعي امتحعا تشعكل لعه لجنعة
مع تمسععة عسعات ة يمتحنععه القالععل فعي تتصصععه العععام همعا يتعلععي عه مع ععمععا ذندسعية ه حثيععة ه لع
العتماد تسجيله لدرجة دكتهرام الفلسفة.

هتلت ل الئحة  2000هالتت تمثل تقهت اًر لائحة األهلي م حيث :

 -1تحديد العديد م المهاد المنامة ه التي شملت  51مادة مهبعة علت ستة عجباى.
 -2استحداث عددا م الدبلهمات في مجاالت تقبي،ية ذامة للمهندسي .

 -3تقهتر ائمة الم،ررات الدراسية ب ضافة العديد م الم،ررات الحديثة.
 -4تافي الصعال التي اهرت م تا العمعل الائحعة األهلعي ه تاصعة فعي مجعا التسعجيل هاالمتحانعات
هالمن .

 -5تق ععهتر نا ععام االمتح ععا الش ععامل لق ععال دكت ععهرام الفلس ععفة م ععا ي ععتاىم مع ع المس ععتهى العلم ععي المتمي ععب لهع ع م
الدرجة.
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 -6األت بناام الساعات المعتمدة في الم،ررات الدراسية.
هتعتبر ذ م الائحة استم ار اًر لعملية التقهتر لائحة عام  2000م حيث :

 تنايم الدراسة بناام الساعات المعتمدة بدالً م العام الكامل.


ضافة المهاد المؤذلة للم،ررات التت تتقلل ل .

 اسععتحداث عععددا مع الععدبلهمات فععت التتصصععات المتتلفععة هكع ل الععدبلهمات البينيععة فععي مجععاالت
تقبي،ية ذامة للمهندسي .



ستمرار تقهتر ائمة الم،ررات الدراسية ب ضافة العديد م الم،ررات الحديثة.
ضافة عض الضها ط لمن الرسائل العلمية اشت ار نشر ع حاث منها.

فت ذ ا التحديث تم تعديل عض بنهد ال،هاعد العامة هاضافة درجتت الماجستير البينت فت العمليات التضراى
اإلشت ار م جامعة رهفي ار فيرجيلت األس انيةج ه في عما الن،ل.
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قواعد عامة
مادة ( :)1الدرجات العلمية

يمن مجلل جامعة ال،اذرة بناى علت ا تراح مجلل كلية الهندسة ما يلت:
 دبلهم الدراسات العليا Postgraduate Diploma

 درجة الماجستير فت العلهم الهندسية )Master of Science (M. Sc.
 درجة دكتهرام الفلسفة فت العلهم الهندسية )Doctor of Philosophy (Ph. D.
 درجععة ماجسععتير العلععهم فععت مجععا القا ععة المتجععددة هكفععاىة القا ععة اإلشععت ار بععي كليععة الهندسععة بجامعععة
ال،اذرة هجامعة كاسل ألمانيا بناام الساعات المعتمدة األهرهبية ECTS

 درجة ماجستير العلهم فت التصميم العمرانت :اعادة احياى المناقي التارتتية للمد .

 درجة الماجستير فت العمليات التضراى اإلشت ار م جامعة رهفي ار فيرجيلت األس انية
 درجة ماجستير الهندسة في عما الن،ل

اإلضافة لت درجتت الدبلهم ه الماجستير ل عض البراما المهنيةج

مادة ( :)2تعريف الدرجات العلمية
 .1دبلععهم الد ارسععات العليععا :تهععد

ذ ع م الد ارسععة الععت رف ع الكفععاىة العلميععة فععت المجععاالت التقبي،يععة للتتصصععات

الد ي،ة فت فرهع الهندسة المتعددة م تا دراسة م،عررات تقبي،يعة هعمليعة مت،دمعة هالمشعاركة فعت فعر عمعل
إلعداد مشرهعات تقبي،ية.

 .2درجة الماجستير فت العلهم الهندسية :تهد

ذ م الدراسة الت تنمية ال،درات ال حثيعة هالتفكيعر العلمعت هالتقعهتر

فعت الفععرع هالمجععا هالمهضععهع ال ع ى يتتععارم القالععل مع ها ع التقععة ال حثيععة للكليععة ه لع

اسععتتدام الت،نيععات

هاألسععاليل العلميععة الحديثععة م ع تععا د ارسععة عععدد م ع الم،ععررات األكاديميععة المت،دمععة هاج عراى حععث عكععاديمت
هتقبي،ت م تا رسالة علمية متكاملة.

 .3درجععة دكتععهرام الفلسععفة :تهععد

ذ ع م الد ارسععة الععت تنميععة الفكععر المسععت،ل هال،ععدرة علععت االبتكععار هالتقععهتر هم ع

اضععافة الجديععد للعلععم فععت الفععرع هالمجععا هالمهضععهع الع ى يتتععارم القالععل ه لع ب ت ععاع األصععه العلميععة الت،نيععة
هال حثيععة المتتصصععة تتصصععا د ي،ععا هتعميععي ال،ععدرات ال حثيععة التععت تمععت تنميتهععا فععت مرحلععة الماجسععتير ع ع

قرتي جراى حث علمت نارى هتقبي،ت.
مادة ( :)3نظام الدراسة

الدراسة بناام الساعات المعتمدة هيسم
للمادة 8ج.
مادة ( :)4مواعيد الدراسة والقيد

ال،يد بها ق ،اً لل،هاعد المهضحة المادة 5ج هتتم حسعال الت،عديرات ق ،عاً

ع -ت،سم السنة األكاديمية الت فصلي دراسيي علت النحه التالت:
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الفصل الرئيست األه  :يبدع فت عه األسبهع ال ار م شهر سبتمبر هلمدة  15اسبهع.
الفصل الرئيست الثانت :يبدع م عه األسبهع الثالث م شهر فبراير هلمدة  15اسبهع.

ل -يتم ال،يد ألى مرحلة تا ثاثة اسابي

بل بدى عى فصل دراست عد استيفاى شره ال،يعد هسعداد الرسعهم هال

يسم بدته اإلمتحا لم لم يلتبم التسجيل تا تل الفترة.
مادة ( :)5الشروط العامة للقيد

ع -ع يكه القالل حاصل علت درجة ال كالهرتهل فت الهندسة م احدى كليات الهندسة الجامعات المصرتة
اه ما يعادلها م المجلل األعلت للجامعات المصرتة هيستثنت م

القا ة المتجددة هكفاىة القا ة اإلشت ار

بي

ل درجة الماجستير فت العلهم فت مجا

كلية الهندسة بجامعة ال،اذرة هجامعة كاسل ألمانيا .هك ل

درجتت الماجستير فت العلهم فت التصميم العمرانت :عادة حياى المناقي التارتتية للمد ه الماجستير فت

العمليات التضراى اإلشت ار م جامعة رهفي ار فيرجيلت األس انيةج.

ل -ا يستهفت القالل جمي المستندات المقله ة هالتت تحددذا ادارة الدراسات العليا هال حهث الكلية.
.

-ا يستهفت القالل اى اشتراقات يضعها مجلل ال،سم المتت

د -ا يت،دم القالل مه فه م التجنيد علت ا يكه معفيا اعفاى نهائت م التدمة العسكرتة اه ام أدائها اه
حاصا علت اعفاى مؤ ت علت ا يكه االعفاى صالحا للعمل ه لمدة عامي علت اال ل م تارتخ بدى

الدراسة هال يسرى ذ ا الشر علت المعيدي

الكلية.

ه -مهاف،ة جهة العمل علت الدراسة.

ه -ع يسدد الرسهم الدراسية الم،ررة عليه بداية كل فصل دراست.

مادة ( :)6شروط القيد
ع -الحصه علت مهاف،ة مجلل ال،سم المتت

ل -يجهب لمجلل ال،سم المتعت

هاستكما المستندات المقله ة م

ع يضعيش شعرهقاً عتعرى ي ارذعا ضعرهرتة لل،بعه

دارة الدراسات العليا.

مثعل جعراى متحعا شعفهت عه

تحرترى للقال الجدد هتحديد عدد القال الم،بهلي حسل اإلمكانيات المتاحة ال،سم هالكلية.

 يمك للقالل التسجيل فت الفصل األه عه الثانت فت م،ررات تصل سعاعاتها المعتمعدة العت  12سعاعة شعرت،ديم ما يفيد التفرغ جبئياً للدراسة.

د -مع يرغعل فعت التسععجيل فعت الفصعل األه عه الثعانت فععت م،عررات تبتعد ععدد سععاعاتها المعتمعدة عع  12سععاعة
عليه ت،ديم ما يفيد التفرغ كلياً للدراسة.

ه -الحد األ صت لعدد الساعات المعتمدة التت يسم للقالعل التسعجيل فيهعا الفصعل األه عه الفصعل الثعانت ذعت
 15ساعة.

ه -الم،ععررات المتاح ع ة للقالععل للتسععجيل فيهععا فععت عى فصععل يعتمععد علععت عععدد القععال المسععجلي هععضععاى ذيئععة
التدرتل المتتصصي

ق ،اً لما ي،ررم مجلل ال،سم المتت

.
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مادة ( :)7شروط التعديل واإللغاء

ع -يحي للقالل تبيير م،ررات أترى تا ثاث عسابي م بدى الدراسة.
ا انسحل القالل تا ثاثة عسابي م بدى الد ارسعة ال تسعجل فعي الشعهادة هي،عهم ب ععادة ذع م الم،عررات ا

ل-

كانت ج ارتة.

 يحعي للقالعل االنسععحال مع الم،ععرر هال تعرد لععه الرسعهمج تعا ثمانيععة اسعابي علععت األكثعر مع بدايعة الد ارسععةالفصل الدراست .هيعتبر ت،دير Wج عي منسحل.
د -يحي للقالل عادة التسجيل فعت اى م،عرر لعم يح،عي فيعه الت،عدير المقلعهل هتكعه اإلععادة د ارسعة هامتحانعاً ععد
دف رسهم الدراسة له هيشتر مهاف،ة ال،سم.

مادة ( :)8التقديرات

ع -ت،در ن،ا الت،دير لكل ساعة معتمدة علت النحه التالت:
)A+ (4.00), A (4.00), A (3.70), B+ (3.30), B (3.00), B (2.70), C+ (2.30), C (2.00
)C- (1.70), D+ (1.30) , D (1.00), F (0.00
يلتبم النسل المئهية الم،ابلة للت،ديرات علت النحه التالت:

الت،دير

النس ة المئهية

الت،دير

النس ة المئهية

م  %65ه ع ل م %70

A+

 %97عه عكثر

C+

A

م  %90ه ع ل م %97

C

م  %62ه ع ل م %65

A

م  %85ه ع ل م %90

C-

م  %58ه ع ل م %62

B+

م  %80ه ع ل م %85

D+

م  %54ه ع ل م %58

B

م  %75ه ع ل م %80

D

م  %50ه ع ل م %54

B

م  %70ه ع ل م %75

F

ع ل م %50

ل -يمن القالل شهادة بت،ديرات الم،ررات اللبة العربية عه اللبة اإلنجليبتة هق ،اً لقل ه م كهر فيها اسم
المادة هالت،دير.

 ي،در نجاح القالل في الم،ررات التأذيلية ،سم /الرتاضيات هالفيبت،ا الهندسية كما ذه متللكلية فت مرحلة ال كالهرتهل .
مادة ( :)9متوسط النقاط

ع -الحد األدنت للنجاح فت عى م،رر يكه ق ،اً لما يلت:

الائحة الداتلية
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الدرجة

الت،دير

النس ة المئهية %

دبلهم الدراسات العليا

C

62

ماجستير العلهم

B-

70

ماجستير العلهم الهندسية

B-

70

دكتهرام الفلسفة

B-

70

ل -ال يحصل القالل علت دبلهم الدراسات العليا ال ا ح،ي متهسط ن،ا
 -يجععل ع يح،ععي القالععل فععت م،ععررات الماجسععتير هالععدكتهرام متهسععط ن،ععا

درم  2.00علت األ ل.
ععدرم  2.70هيمكع عععادة عى م،ععرر

ق ،اً للبند  -9كما يحي للقالل تتيار م،رر بديل للم،رر ال ى لم يح،ي فيه المستهى المقلعهل معا لعم يكع

الم،رر ج ارتاً هيشتر مهاف،ة ال،سم.

د -ال تدتل الم،ررات التت درسعها القالعل فعت جامععة عتعرى ه عام معادلتهعا فعت حسعال متهسعط الن،عا

هي،تصعر

حسال المتهسط علت الم،ررات التت درسها فت كلية الهندسة جامعة ال،اذرة.
ه -تحسل ن،ا كل م،رر علت عنها عدد ساعاته المعتمدة مضره ة فت الت،دير لكل ساعة.

ه -يحسل مجمهع الن،ا التاصة القالل فت عى مرحلة علت عنها مجمهع ن،ا كل الم،ررات التت درسها.

ب -يحسععل متهسععط ن،ععا عى مرحلععة علععت انععه نععاتا سععمة مجمععهع الن،ععا التععت حصععل عليهععا فععت المرحلععة م،سععهما
علت مجمهع عدد ساعات الم،ررات.

ح -الم،ععرر ال ع ى يحصععل فيععه القالععل علععت ت،ععدير ع ععل م ع م ع الحععد األدنععت للنجععاح الم ع كهر ل عج ال يعتععد ععه
ضم الساعات المعتمدة الم،ررة فت المرحلة.

 -يجععهب للقالععل عععادة د ارسععة الم،ععررات التععي سععبي لععه د ارسععتها

بععرض تحسععي المعععد التراكمععي عه تح،يععي

متقل ات الحصه علت الدرجة هتكه اإلععادة د ارسعة هامتحانعاً هيحتسعل لعه الت،عدير الع ي حصعل عليعه فعي
المرة األتيرة لدراسة الم،رر ا كا ت،عديرم السعابي عكبعر مع عه يسعاهى ) (B-عمعا ا كعا ت،عديرم السعابي ع عل
مع ع عه يس ععاهى C+ج فيحتس ععل ل ععه الت ،ععدير االتي ععر ح ععد ع ص ععت Bج عن ععد حس ععال المع ععد

هت ارع ععت الس ععماح

التحسي للم،ررات األدنت عهالً.
مادة ( :)10رسوم الدراسة

يتم االلتبام ما جاى ،انه تنايم الجامعات شأ الرسهم الدراسية.
مادة ( :)11المرشد األكاديمى

يعععي مجلععل ال،سععم لكععل قالععل عنععد بععدى الد ارسععة التأذيليععة عه الد ارسععة التمهيديععة مرشععد عكععاديمت يسععتمر معععه حتععت

نهاية دراسة دبلهم الد ارسعات العليعا بينمعا يسعتبد
فت العلهم الهندسية اه دراسة درجة الدكتهرام.

مادة ( :)12مراحل الدراسة

مشعر الرسعالة فعت حالعة ت،عدم القالعل لد ارسعة درجعة الماجسعتير
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يبي الرسم التتقيقت شكل 1ج مراحل الدراسة هعدد الساعات المعتمدة المقله ة لكل مرحلة همستهاذا هتكه
الم،ررات علت المستهى  500ه  600ه  700ه ل للتكامل م المت فت مرحلة ال كالهرتهل م  000الفر ة
اإلعدادية لت  400الفر ة ال ار عة.

شكل 1ج :رسم تتقيقت يهض مراحل الدراسات العليا األكاديمية
مادة ( :)13وقف القيد

يكه ه ش ال،يد هف،ا للضها ط الت ي،ررذا مجلل الدراسات العليا هال حهث الجامعة هيشتر جراؤم بل انتهاى
المدة االصلية لل،يد عه التسجيل هال يكه ع مدة سا ،ة هال يجهب ه ش ال،يد عثناى دراسة عى م م،ررات الساعات
المعتمدة للماجستير عه الدكتهرام.
ع يه ش يد القالل المسجل الدراسات العليا
هتجهب لمجلل الكلية بناى علت ا تراح مجلل ال،سم المتت
ماجستير – دكتهرام ج ه ل فت الحاالت اآلتية :
ع-

ل-

الحاالت المرضية شر ع يت،دم القالل الشهادات المرضية الابمة معتمدة م اإلدارة القبية للجامعة

مراف،ة البه عه البهجة للسفر للتار علت ع يت،دم القالل ما يثبت ل مدعما مهاف،ة جهة العمل علت

اإلعارة للقر األه هالمهاف،ة للقر اآلتر.
-

د-

ه-
ه-

حاالت التجنيد لل،هات المسلحة هت،ديم ما يفيد ل .

جابة رعاية القفل شر ت،ديم شهادة معتمدة م جهة العمل النس ة للعاملي اه شهادة مياد القفل.

المن التدرتبية هالمهمات الرسمية التت يهفد فيها القالل ع قرتي جهة عمله.

يشتر فت جمي الحاالت عال تبتد مدة اله ش ع ث اث سنهات دراسية تا مدة تسجيله فت جمي براما
الدراسات العليا.

مادة ( :)14إلغاء القيد
يتم لباى ال،يد فت الحاالت التالية:
ع-
ل-

عدم استيفاى الحد األدنت م الساعات المعتمدة المقله ة فت المدة المحددة ل ل .
اإلتا

ال،يم األتا ية هاألكاديمية مثل حاالت البش همتالفات األمانة العلمية التت تستهجل لباى ال،يد.
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د-

ه-
ه-

ت،ديم ت،رترت متتا عي علت مدار عام عكاديمت م المشر يفيد عدم جدية القالل فت ال حث.
فت حالة الماجستير عه الدكتهرام ت،ديم ت،رتر م لجنة الحكم علت الرسالة أنها غير صالحة لنيل الدرجة.

فت حا اتتا

المشرفي علت جدية هجدهى استمرار القالل فت ال حث ه/عه صاحية الرسالة يتم

اإلحتكام لت لجنة ي،ترحها مجلل ال،سم ه مهاف،ة لجنة الدراسات العليا همجلل الكلية .

ت،دم القالل قلل إللباى ال،يد هالمهاف،ة علت قل ه عد اعتمادم م ع.د.نائل رئيل الجامعة للدراسات العليا.

مادة ( :)15متطلبات اإلقامة (للوافدين )
يجل علت القال الهافدي ت،ديم معا يثبعت حصعهلهم علعت الحعد األدنعت لإ امعة داتعل جمههرتعة مصعر هذعه سعنتي

دراسيتي .

مادة ( :)16المواظبـة

ال يحي للقالل الت،دم المتحا الم،رر الدراسي ال ي لم يح،ي نس ة حضهر فيه درذا  %75هيكه

ل

بناى

علت ت،رتر عستا المادة م حاقة مجلل ال،سم ه مهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث فمجلل الكلية.
مادة ( :)17النظام الكودي للمقررات

تكهد الم،ررات بهض الرمب الكهدى لل،سم ال،ائم التدرتل كما مهض

الجده ر م 1ج يليه الر م الدا علت

مستهى الم،رر فت تانة المئات كما مهض فت المادة 18ج ثم ر م الم،رر ضم الم،ررات التت ي،هم ال،سم
بتدرتسها فت تانتت اآلحاد هالعشرات

جدول ( )1الرمز الكودى لألقسام المختلفة

القسم

م

الكود
رتض فيب مي

1

سم الرتاضيات هالفيبت،ا الهندسية

2

سم الهندسة المعمارتة

عمر

3

سم الهندسة اإلنشائية

نش

4

سم ذندسة األشبا العامة

عشغ

5

سم ذندسة الري هالهيدرهليكا

رذد

6

سم ذندسة ال،هي الميكانيكية

مكي

7

سم ذندسة التصميم الميكانيكي هاإلنتا

تما

8

سم ذندسة القي ار هالفضاى

قير

9

سم ذندسة اإللكترهنيات هاالتصاالت الكهربية

كهت

10

سم ذندسة ال،هي هاآلالت الكهربية

كهي

11

سم الهندسة الكيميائية

كيم
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منا نفط فلب

12

سم ذندسة المناجم هالبتره هالفلبات

13

سم الهندسة الحيهية القبية هالمناهمات

حيه

14

سم ذندسة الحاس ات

حسل

15

م،ررات عامة همشتركة بي األ سام

عام

مادة ( :)18المقررات الدراسية
ع-

كل م،رر م م،ررات الدراسات العليا مدته فصل دراست  15عسبهعج .هتهض ذ م الائحة الم،ررات

ل-

م،ررات الدراسات العليا م،سمة لت:

الدراسية هالساعات المعتمدة المتصصة لها هاأل سام التت ت،هم بتدرتسها .

 -1م،ررات ات مستهي  500هذت ات قبيعة تقبي،ية تدرل عساساً لقل ة الدبلهم .
 -2م،ررات ات مستهي  600هذت ات قبيعة عكاديمية تدرل عساساً لقل ة الماجستير هدكتهرام الفلسفة
هتجل علت اال سام العلمية هض م،ررات كهد  700ج تدرل اساسا لقل ة دكتهرام الفلسفة.

مادة ( :)19الساعات المعتمدة
ع-

تمثل الساعة المعتمدة ألى م،رر دراسي  50د ي،ة تصا كل عسبهع علت مدار الفصل الدراست الرئيست
تمسة عشر عسبهعج.

ل-
ج-
د-

يتص

لكل م،رر درجات ألعما السنة بنس ة  %30م الدرجة العامت ما لم تحدد نسل عترى

بجده الم،ررات.

يستبد االمتحا التحرتري فت م،رر " المشرهع " عه الم،ررات التقبي،ية عه العملية األتري هالتت تحددذا
ائمة الم،ررات ال،سم المتت

امتحا شفهي.

كل ساعة معتمدة ألى م،رر دراست يناارذا ساعة هاحدة اإلمتحا التحرترى بنهاية الفصل الدراست.

مادة ( :)20المحتوى العلمى للمقررات

يعتمد مجلل الكلية المحتهى العلمي لم،عررات الد ارسعات العليعا ععد تحديعدذا مع مجلعل ال،سعم المتعت
براما الدبلهم عه الماجستير البينية.

عه مجعالل

مادة ( :)21إعـادة القـيد

ا تم لباى يد القالل ألحد األس ال الم كهرة في المهاد 52 39 30 14ج يجهب لمجلل الكلية بناى علت

ا تراح لجنة الدراسات العليا عادة يدم هعلت القالل ع يت،دم قلل عادة ال،يد في المهاعيد المحددة ل ل ق ،اً

للمادة 4ج هالشره العامة لل،يد ق ،اً للمادة 5ج هالشره التاصة ال،يد لكل درجة هالمبينة به م الائحة هتجهب
ا يعفت م

عض م،ررات السنة التمهيدية ا ا لم يمضت علت نجاحه فيها بت،دير جيد اكثر م تمل سنهات

بناى علت مهاف،ة ال،سم المتت
ً

.
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مادة ( :)22الدراسات البينية

يشكل مجلل الكلية كل عام مجلساً علمياً لكل دبلهم م الدبلهمات البينية عه ماجستير م الماجستيرات البينية
علت شئه كل م ذ م الدبلهمات عه الماجستيرات ات

تكه له جمي صاحيات مجلل ال،سم في اإلش ار

القبيعة البينية هتكه العضهية له ا المجلل م األ سام ال،ائمة علت تدرتل الم،ررات الدراسية فت ذ ا التتص

.

هترعل ذ ا المجلل االستا الدكتهر /هكيل الكلية لشئه الدراسات العليا هال حهث هتتم استحداث الدبلهمات البينية
عه الماجستيرات البينية بناى علت ا تراح لجنة الدراسات العليا هال حهث همهاف،ة مجلل الكلية هالعرض علت مجلل
الدراسات العليا هال حهث الجامعة همهاف،ة لجنة قاع الدراسات الهندسية.

مادة ( :)23الرسائل العلمية

 -1عند انتهاى القالل م عداد مسهدة الرسالة هته يعها م المشر الرئيسي ي،هم بتسليم نستتي م مسهدة
الرسالة لت ال،سم المتت

ثم يتم تحديد مهعد المحاضرة العامة ع مهضهع الرسالة.

 -2عد جراى المحاضرة العامة يت،دم المشر
مجلل الكلية اآلتي-:

الرئيسي لي مجلل ال،سم المتت

– تمهيداً للعرض علت

ع -ت،رت ع اًر ع ع صععاحية الرسععالة للمنا شععة مهضععحاً ععه العن عها الععد يي للرسععالة ععاللبتي العربيععة هاإلنجليبتععة
هيحمل ته يعات جمي المشرفي .

ل -قلل تشكيل لجنة الحكم علت الرسالة م بي تمسعة مرشعحي عحعدذم المشعر عه المشعرفه هيكعه
للمشرفي صهتاً هاحداً.

 -عرب نسخ م الرسالة مكته ة ق ،اً لتعليمات كتا ة الرسائل العلمية الكلية لتسليمها لت لجنة الحكم.

 -3عد جابة الرسالة م لجنة الحكم هعمل التعديات الابمة ي،دم القالل تمسة نسخ م الرسالة معتمدة
م لجنة الحكم هالمشرفي

اإلضافة لت ر

مدما  (C Dللرسالة هتمل ملتصات اللبة العربية

هتمل ملتصات اللبة االنجليبتة معتمدة م المشر

القالل هالسادة المشرفي

الرئيسي عاهة علت استمارة البيانات مه عة م

لت دارة الدراسات العليا الكلية.

مادة ( :)24لجنة الحكم على الرسالة
ع -يشععكل مجلععل الكليععة بنععاى علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت

لجنععة للحكععم علععت الرسععالة م ع ثاثععة ععضععاى

عحععدذم المشععر عه المشععرفه علععت ع يكععه لهععم صععهت هاحععد بجانععل عضععهت م ع بععي السععادة األسععات ة عه
األسات ة المساعدي

الجامعات المصرتة عه األجنبية عه مم فعي مسعتهاذم العلمعي مع األتصعائيي

شعر ع

يكه عحدذما علت األ عل مع تعار الكليعة هتعرعل اللجنعة ع عدم األعضعاى مع م ارععاة عنعه ال تمعن الدرجعة علعت
الرسععائل العلميععة للقععال الع ي يضععا

لععيهم مشععر جديععد ال عععد مععرهر سععتة عشععهر علععت األ ععل مع

ضععافة

المشععر م ع م ارعععاة ع تكععه مععدة ال،يععد ال ا يععة للقالععل تس عم ب ع ل  .هيعتمععد نائععل رئععيل الجامعععة للد ارسععات
العليععا هال حععهث تشععكيل لجنععة الحكععم علععت الرسععالة عععد مهاف،ععة مجلععل الكليععة .هال تععتم المنا شععة عه الحكععم علععت
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رسععالة الماجسععتير  /الععدكتهرامج ال عععد ان،ضععاى تمسععة عشععر يهمععا علععت تععارتخ اعتمععاد الجامعععة لتشععكيل لجنععة
الحكم هاعت ار المهاف،ة علت تشكيل لجنة الحكم علت الرسالة مهاف،ة ضمنية علعت معد ال،يعد لمعدة سعتة عشعهرج
ف،ط هذت مدة صاحية لجنة الحكم علت الرسالة علت ا يتم التشكيل بل المدة المصرح بها للقالل.

ل -يشععتر فععت اللجنععة التععت يتتارذععا مجلععل ال،سععم للحكععم علععت الرسععالة ع يكععه ال حععث فععت مجععا تتصصععهم
ال حثت هلهم نتا علمت فت ذ ا المجا .

 يجل ع يكعه عحعد ععضعاى لجنعة الحكعم علعت رسعالة الماجسعتير مع تعار كليعة الهندسعة جامععة ال،عاذرة كمعايجل ع يكه عحد ععضاى لجنة الحكم علت رسالة الدكتهرام م تار جامعة ال،اذرة.

د -ال يجععهب اشععت ار عضععه ذيئععة التععدرتل فععت لجنععة الحكععم علععت الرسععائل العلميععة الم،دمععة م ع احععد ا اربععه حتععت
الدرجة ال ار عة نس اً اه صه اًر.

ه -يعتمد رئيل مجلعل ال،سعم المتعت
قلل المشر

ههكيعل الكليعة لشعئه الد ارسعات العليعا هال حعهث ميععاد المنا شعة بنعاى علعت

عه المشرفه ج.

ه -يج ععهب ع ت ععتم المنا ش ععة حض ععهر العض ععهت مع ع دات ععل الجمههرت ععة ف ،ععط ه ش ععر ع يك ععه مع ع بينهم ععا عح ععد
المشرفي .

ب -ي،دم كل عضه م ععضاى لجنة الحكم ت،رت اًر فردياً ع الرسالة هت،دم اللجنة ت،رت اًر جماعياً علعت النمعا

التعي

تعدذا دارة الدراسات العليا هال حهث له ا البرض ع الرسالة هنتيجعة المنا شعة هتععرض جميعهعا علعت مجلعل

ال،سم المتت

ثم لجنة الدراسات العليا هال حهث الكلية فمجلل الكلية تمهيداً لعرضها علت مجلل الجامعة.

ح -للجنة ع تهصي في ت،رترذا الجماعي أحد التهصيتي التاليتي :
-1

بعه الرسعالة.

رفض الرسالة رفضاً مقل،اً.
-2
هتجهب عادة الرسالة لت القالل الستكما ما ترام اللجنة م ن ،هيعقي القالل فرصة ال تبتد ع سعتة شعههر
م تارتخ المنا شة ه شر عال يتجاهب الحد األ صي لمن الدرجة سهاى للماجستير عه الدكتهرام.
هفت ذ م الحالة تعاد منا شة القالل هت،دم اللجنة ت،رت اًر جماعياً لعت مجلعل ال،سعم المتعت بنتيجعة فحع الرسعالة
هالمنا شة.
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دبلوم الدراسات العليا
مادة ( :)25مجاالت الدراسة

يمععن مجلععل جامعععة ال،ععاذرة بنععاى علععت ا ت عراح مجلععل كليععة الهندسععة دبلععهم الد ارسععات العليععا فععت احععد التتصصععات
المبينععة فععت الجععده ر عم 2ج هتمععن الشععهادة مبين عاً فيهععا اسععم الععدبلهم .هيمك ع قلععل اسععتحداث دبلهمععات جديععدة بنععاى
علت ا ت ارحات مجالل اال سام همهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث همجلل الكلية همهاف،عة لجنعة قعاع الد ارسعات
الهندسععية هتجععهب انشععاى دبلهمععات جديععدة م ع ذيئععات تععار الجامعععة للحصععه علععت دبلععهم فععت مجععا متتص ع عه
ي،هم مجلل ال،سم المتت بهض ال،هاععد المنامعة لهع ا العدبلهم هتعتم
مجاالت بينية .فت حالة الدبلهم المتتص
العرض علت لجنة الدراسات العليا ثم مجلل الكلية هلجنة قعاع الد ارسعات الهندسعية للمهاف،عة هفعت حالعة العدبلهمات
البينيععة تشععكل لجنععة لسععير الععدبلهمات البينيععة برئاسععة ع.د.هكيععل الكليععة لشععئه الد ارسععات العليععا هعضععهية ممثل عي م ع
اال سام المعنية.

م
1

جدول ( – )2دبلومات الدراسات العليا

القسم المشرف
عهالً  :الدبلهمات التتصصية
سم الرتاضيات هالفيبت،ا الهندسية

2

سم الهندسة المعمارتة

3

سم الهندسة اإلنشائية

اسم الدبلومات

 -1األمثلية فت النام الهندسية
 -1الدراسات المعمارتة
 -2علهم هتكنهلهجيا البناى
- 3التصععميم البيئععت هكفععاىة اسععتتدام القا ععة هالقا ععة المتجععددة
فت الم انت
-4التصميم العمراني هتنمية المجتمعات
 -5تتقيط المد
 -1الترسانة المسلحة
 -2تصميم المنشفت المعدنية
 -3ذندسة هتكنهلهجيا المهاد
 -4تحليل المنشفت استتدام الحاسل
 -5ذندسة البالب
 -6ذندسة التشييد
 -7ذندسة نشائية
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تابع :جدول ( – )2دبلومات الدراسات العليا
م

القسم المشرف

4

سم األشبا العامة

5

سم الري هالهيدرهليكا

6

سم ذندسة ال،هى الميكانيكية

7

سم ذندسة التصميم الميكانيكي هاالنتا

8

سم ذندسة القي ار هالفضاى

9

س ععم ذندس ععة اإللكترهني ععات هاالتص ععاالت
الكهربية

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4
-5
-1
-2
-3
-4

اسم الدبلومات
المساحة هنام معلهمات األراضي
ذندسة السك الحديدية
ذندسة تتقيط الن،ل هالمرهر
تصميم القر هالمقارات هالمرهر
الهندسة الصحية هالبيئية
ميكانيكا التربة هاألساسات
ذندسة الري هالصر
ذندسة السهاحل هالمهانئ
ذندسة نام مهارد الميام
تقه االنابيل هالمضتات هالتهربينات
االحت ار هآالت االحت ار الداتلت
التبرتد هتكييش الههاى
محقات ال،هى هالهندسة البتارتة
تقبي،ات التحكم األهتهماتيكي في نام ال،هي الميكانيكية
التصميم الميكانيكي
ذندسة اإلنتا
الهندسة الصناعية
المناهمات الميكانيكية
تحليل اإلجهادات هاالنهيارات الميكانيكية
تصميم القائرات
ذندسة الدف هالصهارتخ
ذندسة الن،ل الجهى
التكنهلهجيات الفضائية هتقبي،اتها

ال يمن دبلهم الدراسات العليا
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تابع :جدول ( – )2دبلومات الدراسات العليا
م

القسم المشرف

10

سم ذندسة ال،هى هاآلالت الكهربية

11

الهندسة الكيميائية

12

سم ذندسة المناجم هالبتره هالفلبات

13

سم الهندسة الحيهية القبية هالمناهمات

14

سم ذندسة الحاس ات

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-1
-2

اسم الدبلومات
نام ال،هى الكهربية
تهليد هاستتدام ال،هى الكهربية ها تصادياتها
ذندسة الجهد العالت
اآلالت الكهربية هنام التحرت
نام التحكم اآللت
الكترهنيات ال،هى الكهربية
اله اية في نام ال،هى الكهربية
األما الكهربي في المنشفت هالمحقات الكهربية
دبلهم الهندسة الكيميائية
تصميم هتكنهلهجيا المناجم
تكنهلهجيا تجهيب التامات
ذندسة استكشا البتره
ذندسة نتا البتره
ذندسة نتا الباب
ذندسة التفكل هحماية الفلبات
ذندسة استتا الفلبات
ذندسة التشكيل هالمعالجات الح اررتة
الهندسة الحيهية القبية
ذندسة المناهمات

 -3المعلهماتية الحيهية القبية
 -4الهندسة اإلكلينيكية

 -5المعلهماتية الحياتية
 -6الميكانيكا الحيهية هالتأذيل

 -1دبلهم ذندسة الحاسل
 -2دبلهم ذندسة ش كات الحاس ات

جامعة القاهرة

الئحة الدراسات العليا
2015/2014

كلية الهندسة

تابع :جدول ( – )2دبلومات الدراسات العليا
القسم المشرف

م

ثالثاً  :براما الدبلهم البينية
المجلل العلمت للدراسات البينية

15

هيحدد فت شهادة التتر اسم ال،سم هاسم الدبلهم هنهعها.

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

اسم الدبلوم

القا ة المتجددة
الهندسة اإلدارتة
ذندسة البيئة
ذندسة الباب القبيعت
ذندسة النسجيات
ذندسة المتاقر
تكنهلهجيا اإلشعاع
المهاد المت،دمة هتكنهلهجياتها
صيانة المنشفت

مادة ( :)26المقررات الدراسية

يتم دراسة الم،ررات الدراسية لدبلهم الدراسات العليا علت مرحلتي :
 -1مرحلة الدراسة التمهيدية


يلتحي بها جمي القال الحاصعلي علعت كعالهرتهل الهندسعة مع الجامععات المصعرتة عه معا يعادلعه



يجتاب القالل فت ذ م المرحلة  12ساعة معتمدة مع المسعتهى  500تعا فصعلي د ارسعيي كحعد



ع يهاف ععي عل ععت ع ي ،ععهم القال ععل بد ارس ععة هاجتي ععاب ع ععض الم ،ععررات

المجلل األعلت للجامعات فت كافة التتصصات.

ع صت ق ،ا لائحة الداتلية للكلية هم الم،ررات المتاح عرضها.
يج ععهب لمجل ععل ال،س ععم المت ععت

الد ارسععية م ع م،ععررات مرحلععة ال كععالهرتهل ات مسععتهى  400عه ع ععلج هال تحسععل ذ ع م السععاعات ضععم
الساعات الم كهرة فت المادة 28ج.
 -2مرحلة م،ررات الدبلهم


يلتحي به م المرحلة القالل ال ى عتم بنجاح الدراسة التمهيدية متهسط ن،ا

درم .2.30



يدرل القالل فت ذ م المرحلة  18ساعة معتمدة م المسعتهى  500هتجعهب د ارسعة ععض الم،عررات



تحدد ذ م الائحة الم،ررات الدراسية هعدد الساعات المعتمدة المتصصة لكل دبلهم.

م مستهى .600


يحصل القالل علت دبلهم الدراسات العليا فت فرع التتص

للدراسة التمهيدية هم،ررات دبلهم الدراسات العليا بنجاح.

ا عتم دراسة جميع الم،عررات المحعددة

جامعة القاهرة

الئحة الدراسات العليا
2015/2014

كلية الهندسة

مادة ( :)27مـدة الدراسة

مععدة الد ارسععة لنيععل عى مع دبلهمععات الد ارسععات العليععا ال تبتععد عع عربعععة فصععه د ارسععية رئيسععية عنععد التفععرغ الجبئععي.
هتجععهب لمجلععل الكليععة بنععاى علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت ع تكععه مععدة الد ارسععة فصععلي د ارسععيي رئيسععيي
عاى عل ععت قل ععل القال ععل همهاف ،ععة لجن ععة
ش ععر ع يتف ععرغ القال ععل فيهم ععا تفرغع عاً ك ععاماً هتج ععهب للمجل ععل المت ععت بن ع ً
الد ارسععات العليععا المهاف،ععة علععت اسععتكما القالععل لعععدد ال يبتععد عع  6سععاعات عععد الفصععل الد ارسععت ال ار ع علععت ع
يتم استكمالهم فت الفصلي الدراسيي التاليي .

مادة ( :)28عدد الساعات المعتمدة
ععدد السععاعات المعتمعدة للحصععه علععت دبلعهم الد ارسععات العليععا ال ت،عل عع  30سععاعة للم،عررات مع المسععتهى 500
عه  600هال تحسل ساعات الم،ررات التأذيلية م،ررات م مرحلة ال كالهرتهلج ضم عدد الساعات المعتمدة.
مادة ( :)29معادلة المقررات

يجهب لمجلل الكلية بنعاى علعت ا تعراح مجلعل ال،سعم المتعت احتسعال م،عررات علعت مسعتهى الد ارسعات العليعا سعبي
للقالععل د ارسععتها الكليععة عه مععا يعادلهععا مع المجلععل األعلععت للجامعععات هالنجععاح فيهععا تععا التمععل سععنهات السععا ،ة
ل،يعدم الععدبلهم شعر عال يتجععاهب عععدد سعاعات ذع م الم،ععررات اثنتعت عشععر سعاعة معتمععدة مع عفائعه مع مسععاذمات
تل الساعات.
مادة ( :)30إلغاء القيد

يلبي يد قالل دبلهم الدراسات العليا فت الحاالت التالية م عدم االتا المادة 14ج:
 -1ا لم ي،م سداد الرسهم الدراسية الم،ررة عليه فت كل فصل فت المهعد المحدد ل ل به م الائحة .
 -2ا ت،دم القالل قلل االنسحال ق ،اً للمادة 14ج .

مادة ( :)31المشروع

 -1ي،هم القالل فت الفصل الدراست األتير ب عداد مشرهع تحت ش ار

ععضاى ذيئة التدرتل .

 -2ت،عهم لجنععة مع الممتحنععي مع ععضعاى ذيئععة التعدرتل يحععددذا مجلععل ال،سعم المتععت

هتعتمعد مع مجلععل

الكلية هال يبتد عددذا ع عربعة منا شة القالل فت المشرهع .
-3

ا رسل القالل فت المشرهع يمن فرصة ثانية فت الفصعل التعالي لامتحعا هتلبعي يعدم فعت حالعة رسعه ه
للمرة الثانية م المشرهع .
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الماجستير في العلوم الهندسية
مادة ( :)32مجاالت الدراسة

يمن مجلل جامعة ال،اذرة بناى علت ا تراح مجلل الكلية درجعة الماجسعتير فعت العلعهم الهندسعية مع تعا الد ارسعة
األ سععام العلميععة المهضععحة فععت الجععده ر ععم 1ج هتهض ع فععت الشععهادة اسععم ال،سععم العلمععي هالتتص ع

الرس ععالة .هيمكع ع

ج هعن عها

ض ععافة درج ععات ماجس ععتير بيني ععة ف ععي العل ععهم الهندس ععية ب ععي التتصص ععات الهندس ععية المتتلف ععة عه

عاى علعت ا تعراح مجلعل
االشت ار م جامعات عجنبية عد مهاف،ة مجلل الجامعة هلجنة قاع الد ارسعات الهندسعية بن ً
الكلية .فت حالة الماجستير البينت ي،هم مجلل الكلية اتتيار لجنة تسيير للماجسعتير برئاسعة هكيعل الكليعة للد ارسعات
األكععاديمت علععت الماجسععتير جععده

العليععا هت،ععهم ذ ع م اللجنععة األعمععا المنهقععة لمجلععل ال،سععم فععت اإلش ع ار

يتضم الماجستيرات التت تمنحها كلية الهندسة جامعة ال،اذرة فت اله ت الحالت.
م

الدرجة

3ج

جدول ( – )3درجات الماجستير

1

ماجستير العلهم فت الرتاضيات الهندسية

2

ماجستير العلهم فت الفيبت،ا الهندسية

3

ماجستير العلهم فت الميكانيكا الهندسية

4

ماجستير العلهم فت الهندسة المعمارتة

5

ماجستير العلهم فت الهندسة اإلنشائية

 6ماجستير العلهم فت ذندسة األشبا العامة

5

ماجستير العلهم فت ذندسة الري هالهيدرهليكا

6

ماجستير العلهم فت ذندسة ال،هى الميكانيكية

التخصص (إن وجد)

 -1الدراسات المعمارتة
 -2علهم هتكنهلهجيا البناى
- 3التصميم البيئت هكفاىة القا ة هالقا ة المتجددة فت الم انت
-4التصميم العمراني هتنمية المجتمعات
 -5التتقيط العمرانت
 -1الهندسة اإلنشائية
 -2ذندسة هادارة التشييد
 -1ذندسة الجيهماتكل
 -2ذندسة السك الحديدية
 -3ذندسة هتتقيط الن،ل هالمرهر
 -4ذندسة القر هالمقارات هالمرهر
 -5الهندسة الصحية هالبيئية
 -6ميكانيكا التربة هاألساسات
 -1ذندسة الري هالصر
 -2الهندسة الهيدرهليكية
 -3ذندسة الشهاقئ هالمهانئ
 -4نام مهارد الميام
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م

7

8

9

تابع جدول ( – )3درجات الماجستير

التخصص(إن وجد)
الدرجة
 -1التصميم الميكانيكي
 -2ذندسة اإلنتا هالمهاد
ماجسع ع ععتير العلع ع ععهم فع ع ععت ذندسع ع ععة التصع ع ععميم
 -3الهندسة الصناعية
الميكانيكي هاالنتا
 -4ديناميكا المناهمات
 -5ميكانيكا الجهامد
 -1الديناميكا الههائية
 -2تحليل هتصميم الهياكل
ماجسع ع ععتير العلع ع ععهم فع ع ععت ذندسع ع ععة القي ع ع ع ار  -3ميكانيكا القي ار هالتحكم
 -4الدف
هالفضاى
 -5الن،ل الجهى
 -6تكنهلهجيا الفضاى هتقبي،اتها
 -1الكترهنيات
 -2اتصاالت
ماجسععتير العلععهم فععت ذندسععة اإللكترهنيععات
 -3مهجات د ي،ة ه صرتات
هاالتصاالت الكهربية
 -4تحكم
 -5الكترهنيات هاتصاالت الحاسل
 -1نام ال،هى الكهربية

 -2تهليد هاستتدام ال،هى الكهربية ها تصادياتها

10

ماجستير العلهم فت ذندسعة ال،عهى هاآلالت  -3ذندسة الجهد العالي هنام اله اية
الكهربية
 -4اآلالت الكهربية هنام التحرت الكهربي
 -5نام التحكم اآللي
 -6لكترهنيات ال،هى

11

ماجستير العلهم فت الهندسة الكيميائية

12

ماجستير العلهم فت ذندسة المناجم

13
14

ماجستير العلهم فت ذندسة البتره
ماجستير العلهم فت ذندسة الفلبات
ماجس ع ععتير العل ع ععهم ف ع ععت الهندس ع ععة الحيهي ع ععة
القبية هالمناهمات
ماجستير العلهم فت ذندسة الحاس ات

15
16

 -1تجهيب هتركيب التامات
 -2المهارد القبيعية هالهندسة البيئية
 -1ذندسة نتا الباب

تابع جدول ( – )3درجات الماجستير
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م
17
18
19
20
21
22
23

التخصص(إن وجد)

الدرجة
ماجسععتير العلععهم فععت القا ععة المتجععددة هكفععاىة
القا ة
ماجستير العلهم فت ذندسة المتاقر
ماجستير العلهم الهندسية فعت المعهاد المت،دمعة
هتكنهلهجيا النانه
ماجس ع ععتير العلع ع ععهم الهندس ع ععية فع ع ععت تكنهلهجيع ع ععا
الباب القبيعت
ماجستير العلهم فت التصميم العمرانت :اعادة
احياى المناقي التارتتية للمد
ماجسع ع ع ععتير العلع ع ع ععهم فع ع ع ععت ذندسع ع ع ععه العمليع ع ع ععات
التضراى
ماجستير الهندسة في عما الن،ل

مادة ( :)33شروط القيد

يشتر ل،يد القالل لدرجة الماجستير اإلضافة لت الشره الهاردة في المادة 5ج اآلتي:

ع-

ع يكه حاصاً علت درجعة ال كعالهرتهل فعي الهندسعة بت،عدير ععام جيعد علعت األ عل عه  B-مع حعدى كليعات الهندسعة
الجامعات المصرتة عه عي درجة معادلة لها م عي معهد آتر معتر

ل -ع يتفرغ للدراسة يهمي علت األ ل عسبهعياً.

 -يجهب لمجلل الكلية بناى علت تهصية مجلل ال،سم المتت

ه م المجلل األعلت للجامعات.

به يد القالل لدرجة الماجستير ا كا حاصاً علعت

كععالهرتهل الهندسععة بت،ععدير عععام ع ععل م ع جيععد عه  B-اإلضععافة لععت عحععد دبلهمععات الد ارسععات العليععا م ع حععدى كليععات

الهندسة المعتر بها م المجلل األعلت للجامعات بت،دير عام جيد علت األ ل عه  B-فت نفل التتص

.

د -يجععهب لمجلععل الكليععة المهاف،ععة علععت بععه القععال العراغبي فععت التسععجيل للد ارسععات العليععا لدرجععة الماجسععتير ه
الحاصلي علت ت،دير م،به شر اإلنتهاى م م،ررات تأذيليعة يحعددذا ال،سعم ال ت،عل عع  12سعاعة معتمعدة
م ع مسععتهيات  500ه 600ج يحععددذا المشععر األكععاديمت هتهافععي عليهععا مجلععل ال،سععم المتععت

ه يشععتر

تح،يععي متهسععط ن،ععا  2.7كحععد عدنععت كمععا يشععتر عععدم تسععجيل تل ع الم عهاد م عرة عتععرى عه اإلعفععاى منهععا عنععد
اإللتحا ببرناما الماجستير.

ه -ي،يععد القععال المت،ععدمه لدرجععة الماجسععتير فععت الرتاضععيات هالفيبت،ععا هالميكانيكععا الهندسععية م ع غيععر الحاصععلي
علععت كععالهرتهل العلععهم تمهيععدياً لد ارسععة م،ععررات تأذيليععة ال ت،ععل ع ع  12سععاعة معتمععدة ق  ،عاً لجععداه م،ععررات
التتص

الائحة م مرحلعة ال كعالهرتهل ه ععد نجعاحهم فعت تلع الم،عررات ي،يعده لدرجعة الماجسعتير  .عمعا ا

كععا القالععل حاص عاً علععت كععالهرتهل العلععهم اإلضععافة لععت كععالهرتهل الهندسععة فيجععهب يععدم م اش عرة لدرجععة

الماجستير م مراعاة الف،رات ع ل جعج م ذ م المادة هك ل المادة 3ج في كلتا الحالتي .

ه -يجهب يد القال المت،دمه لدرجة الماجستير هحاصله علت كالهرتهل الهندسة فت غير التتص
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المقلهل شر ع يكه م نفل التتص
التي د يقلبها ال،سم المتت

العام لن،ا ة المهندسي ج عد عدائهم امتحا الم،ررات التأذيلية

هال تحتسل ذ م الساعات ضم الساعات الم كهرة في المادة 35ج .

مادة ( :)34مـدة الدراسة

الحد األدنت للحصه علت درجة الماجستير فت العلهم الهندسية ذه عرب فصه دراسية رئيسية م تارتخ ال،يد .

ع-

الحد األ صت للحصه علت درجة الماجستير فت العلهم الهندسية ذه ثما فصه دراسية رئيسية م

ل-

تارتخ ال،يد م مراعاة حاالت ه ش ال،يد هتجهب مد ال،يد حد ع صي فصلي دراسيي رئيسيي بناى علت
قلل المشر الرئيسي همهاف،ة ال،سم المتت

هلجنة الدراسات العليا هال حهث همجلل الكلية .

مادة ( :)35متطلبات الدراسة لماجستير العلوم الهندسية م عدم اإلتا

المهاد السا ،ة الائحةج

ع -يدرل القالل  12ساعة معتمدة م الم،ررات الدراسية مستهيات  600/500يعفت منها القالل الحاصل
علت كالهرتهل بت،دير جيد عه الحاصل علت دبلهم الدراسات العليا بت،دير جيدج ثم يدرل القالل م،ررات

دراسية م الكهد  700/ 600عدد ساعات معتمدة ال ي،ل ع  18اإلضافة لت  3ساعات معتمدة لمادة

عسل الكتا ة الفنية هالنشر العلمت ثم ي،هم ب عداد رسالة ت،يم علت عنها  18ساعة معتمدة.

ل -يتتار القالل الم،ررات الدراسية التي سيت،دم لها تا الفصل الدراسي بل بدى الدراسة ه ل
ائمة الم،ررات الدراسية التت يحددذا مجلل ال،سم المتت

م

ضم

المرف،ة هتعتمد ذ م الم،ررات م هكيل الكلية للدراسات العليا هال حهث.

م بي

الم،ررات المهضحة الجداه

 يجل ع تتضم الم،ررات الدراسية التت يدرسها القالل م،رر عام  3ساعات معتمدةج يتناه عسل الكتا ة الفنيةهالنشر العلمت.

د -يجل ع يبرذ القالل علت كفاىته فت اللبة اإلنجليبتة بل الت،دم قلل عمل المحاضرة العامة هتتم ل ع
قرتي جتياب تت ار اللبة اإلنجليبتة لبير الناق،ي بها TOEFLج حد عدنت  500درجة.

ه -يجهب لمجلل ال،سم المتت

ا يكلش القالل اجتياب عض الم،ررات الدراسية التت يحددذا له المشر

الرئيسي م ضم الم،ررات الدراسية ال،سم م مرحلة ال كالهرتهل عه كهد  500عه التت تدرل فت ع سام

عترى الكلية عه فت حدى كليات اه معاذد جامعة ال،اذرة عه الجامعات االجنبية المعتر بها شر اال
تبتد فت مجمهعها ع ثمانية 8ج ساعات معتمدة  .هال تحتسل للقالل ذ م الساعات ضم الساعات
المعتمدة الم كهرة فت الف،رة عج م ذ م المادة.

ه -يجل علت قالل الماجستير اجتياب  12ساعة معتمدة كحد عدنت حتت يسم له التسجيل الفصل الثالث
هاال يتم شقل يدم تل،ائي ًاج هعليه اإلنتهاى م اجتياب  18ساعة معتمدة مالم يشتر ال،سم المعنت عكثر

م

ل

اإلضافة لت م،رر عسل الكتا ة الفنية – عام 600ج بنهاية  4فصه كحد ع صت هاال يلبت

يدم .كما يسم للقالل التسجيل م مشر للرسالة عند اجتيابم عدد ساعات ال ي،ل ع  12ساعة.
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ب -ي،هم القالل اجراى حث فت مهضهع يحددم له المشر الرئيسي هي،دم القالل رسالة بنتائا ذ ا ال حث ه
ت،يم علت عنها  18ساعة معتمدة.

ح -يجهب لمجلل ال،سم ال متت

ا يهافي علت تعديل مجا ال حث م استيفاى متقل اته بناى علت قلل

المشر الرئيسي هيعتمد ل التعديل م لجنة الدراسات العليا هال حهث همجلل الكلية  .هال يترتل علت
ل اإلتا

المدد البمنية المنصه

عليها فت المادة 34ج .

مادة ( :)36اإلشـراف
ع -يعي مجلل الكلية بناى علت ا تراح مجلل ال،سم المتت

همهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث مشرفًا رئيسيًا

علت القالل م بي األسات ة عه األسات ة المساعدي غير المعارت

اإلش ار .

ل -يجهب مهاف،ة مجلل الكلية ع يشار في اإلش ار

الكلية هتجهب ش ار عحد المدرسي فت

م في مستهى األسات ة عه األسات ة المساعدي م

المتتصصي م تار الكلية هفت جمي الحاالت ال يبتد عدد المشرفي ع ثاثة.
 -يتم تعيي مشرفت الرسالة تا

يام القالل بدراسته للم،ررات الدراسية ه بل البدى فت عداد الرسالة شر

حصه القالل علت متهسط ت،دير ال ي،ل ع  2.7لجمي المهاد التت تمت دراستها هق ،اً للمادة 9ج.

د -فت حالة سفر احد المشرفي الت التار فلمجلل الكلية ا يتر لجنة االش ار
الت لجنة االش ار

اه يرف المشر ال ى سافر الت التار م لجنة االش ار

ا تراح مجلل ال،سم المتت

كما ذت اه يضيش عضها
اه كليهما ه ل بناى علت

همهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث بناى علت الت،رتر ال ي ي،دمه المشر

بل السماح له السفر مدعماً برعي المشر الرئيسي م عدم التعارض م الف،رة عج م ذ م المادة.

ه -لمجلل الكلية ا ي،هم بتعديل لجنة االش ار
الرئيسي همهاف،ة مجلل ال،سم المتت

الرف اه االضافة اه كليهما بناى علت ا تراح المشر

هلجنة الدراسات العليا هال حهث هاعتماد التعديل م نائل رئيل

الجامعة للدراسات العليا هال حهث ه ل م عدم التعارض م الف،رة عج م ذ م المادة.
ه -ي،دم المشر الرئيسي فت نهاية كل عام اكاديمي ت،رت اًر الت مجلل ال،سم المتت

ع مدى ت،دم القالل

في دراسته هللمشر الرئيسي ا يهصي استمرار ال،يد عه لبائه.

مادة ( :)37معادلة المقررات
يجهب لمجلل الكلية بناى علت ا تراح مجلل ال،سم المتت

همهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث الكلية احتسال

م،ررات علت مستهى الدراسات العليا للماجستير علت اال ل كهد  600ه 700ج هفت نفل التتص
للقالل دراستها الكلية اه فت معهد علمي معتر

هسبي

ه م المجلل االعلت للجامعات هالنجاح فيها بت،دير جيد علت

اال ل تا التمل سنهات الميادية السا ،ة ل،يدم الماجستير شر عال يتجاهب عدد ساعات ذ م الم،ررات ع تس
9ج ساعات معتمدة م عفائه م مساذمات تل الساعات.
مادة ( :)38شروط منح الدرجة
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هلجنة الدراسات العليا هال حهث من

يهصي مجلل الكلية بناى علت تهصية مجلل ال،سم المتت

درجة

الماجستير فت العلهم الهندسية فت حالة استيفاى القالل للشره اآلتية:
ع-

مرهر عرب فصه عكاديمية رئيسية علت بدى ال،يد علت اال ل.

ل -نجاح القالل فت امتحانات جمي الم،ررات الدراسية ه متهسط ن،ا ال ي،ل ع .2.7
-

به الرسالة م لجنة الحكم هالتهصية من الدرجة ق ،اً للمادة 24ج الائحة.

مادة ( :)39إلغـاء القـيد
ي،هم مجلل الكلية ب لباى يد القالل لدرجة الماجستير في الحاالت اآلتية:

ع -رسهل القالل فت عى م الم،ررات الدراسية اإلج ارتة ما لم يعيد القالل التسجيل فت نفل الم،رر
ه النجاح فيه تا المدة المسمهحةج.

ل -حصه القالل علت ت،دير عام ا ل م  2.7فت متهسط مجمهع الم،ررات الدراسية عند اإلنتهاى م
تح،يي الحد األدنت للساعات المقله ة.
 -ان،قاع القالل ع ه عدم جديته فت ال حث ه ل

مهاف،ة مجلل ال،سم المتت

هلجنة الدراسات العليا

هال حهث بناى علت ت،رترت متتاليي علت مدار عام عكاديمت م المشر الرئيسي.

د -رفض لجنة الحكم الرسالة هتهصيتها عدم من الدرجة.

ه -عدم من الدرجة تا المدد المنصه

عليها فت المادة  33ه 34ج الائحة م مراعاة حاالت ه ش ال،يد.

ه -ت،دم القالل قلل إللباى ال،يد هالمهاف،ة عليه عد اعتمادم م ع.د .نائل رئيل الجامعة للدراسات
العليا هال حهث .

ب -عدم سداد الرسهم الم،ررة ق ً ،ا لل،هاعد المنامة ل ل

هال يسري ل علت المعيدي

الكلية.

مادة ( :)40تحويل القـيد

ا لععم يح،ععي القالععل ت،ععدير عععام  2.7علععت األ ععل فععي متهسععط مجمععهع الم،ععررات الد ارسععية عنععد االنتهععاى م ع د ارسععة

الم،عررات المقله عة لماجسععتير العلعهم الهندسععية يجعهب لععه الت،عدم قلععل تحهتعل التسععجيل لعت دبلععهم الد ارسعات العليععا

عاى علععت مهاف،ععة ال،سععم المتععت
هيمكع احتسععال الم عهاد التععي اجتابذععا بت،ععدير  2.0عه عكثععر هتععتم التحهتععل بنع ً
الدراسات العليا همجلل الكلية.

هلجنععة
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دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية
مادة ( :)41فروع الدراسة

تمععن جامعععة ال،ععاذرة بنععاى علععت ا ت عراح مجلععل كليععة الهندسععة درجععة دكتععهرام الفلسععفة فععي الهندسععة م ع تععا الد ارسععة
األ سعام العلميعة المهضعحة فععي الجعده ر عم 1ج هتهضع فععي الشعهادة اسعم ال،سعم العلمععي هالتتصع

جده

4ج يتضم براما الدكتهرام التت تمنحها كلية الهندسة جامعة ال،اذرة فت اله ت الحالت.
جدول ( – )4درجات الدكتوراه
م

الدرجة

1

دكتهرام الفلسفة في الرتاضيات الهندسية

2

دكتهرام الفلسفة في الفيبت،ا الهندسية

3

دكتهرام الفلسفة في الميكانيكا الهندسية

4

دكتهرام الفلسفة في الهندسة المعمارتة

5

6

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

دكتهرام الفلسفة في الهندسة اإلنشائية
دكتهرام الفلسفة في ذندسة األشبا العامة
 ذندسة الجيهماتكل
 ذندسة السك الحديدية
 ذندسة هتتقيط الن،ل هالمرهر
 ذندسة القر هالمقارات هالمرهر
 الهندسة الصحية هالبيئية
 ميكانيكا التربة هاألساسات
دكتهرام الفلسفة في ذندسة الري هالهيدرهليكا
دكتهرام الفلسفة في ذندسة ال،هى الميكانيكية
دكتهرام الفلسفة في ذندسة التصميم الميكانيكي هاالنتا
دكتهرام الفلسفة في ذندسة القي ار هالفضاى
دكتهرام الفلسفة في ذندسة اإللكترهنيات هاالتصاالت الكهربية
دكتهرام الفلسفة في ذندسة ال،هى هاآلالت الكهربية
دكتهرام الفلسفة في الهندسة الكيميائية
دكتهرام الفلسفة في ذندسة المناجم هالبتره هالفلبات
دكتهرام الفلسفة في الهندسة الحيهية القبية هالمناهمات
دكتهرام الفلسفة في ذندسة الحاس ات

ج هعنعها الرسععالة.
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مادة ( :)42شروط القيد

يشتر ل،يد قالل الدكتهرام اآلتي :
ع-

الشره العامة الهاردة في المادة 5ج م الائحة.

ل -ع يكه حاصا علت درجتت ال كالهرتهل فعت العلعهم الهندسعية شعر ع يكعه مع نفعل التتصع
لن،ا ععة المهندسععي ج هالماجسععتير فععت العلععهم الهندسععية م ع

الععام

حععدى كليععات الهندسععة الجامعععات المص عرتة عه عى

درجة معادلة لها م المجلل األعلت للجامعات.
د-

ع يجتاب بنجاح امتحا ال،به .
ع يت ،ععدم قل ععل ل ععت دارة الد ارس ععات العلي ععا ل،ي ععدم ع ععد مهاف ،ععة عح ععد األس ععات ة عه األس ععات ة المس ععاعدي عل ععت

اإلشع ار

هيععرض القلعل علعت مجلعل ال،سعم المتعت

العتمعاد اإلشع ار

ه تحديعد مجعا ال حعث ثعم يعععرض

األمر – عد استيفاى جمي المستندات – علت لجنة الدراسات العليا هال حهث ثم مجلل الكلية.
ه -يجهب لمجلل ال،سم اشت ار د ارسعة معهاد ضعافية حعد ع صعت ثاثعة معهاد مع معهاد 600ج ال تحتسعل ضعم
ساعات البرناما ا لم يك حاصاً علت درجة الماجستير م نفل ال،سم العلمت.

مادة ( :)43امتحان القبول

يع،د امتحا ال،به مرتي سنهياً علعت مسعتهى التتصع

هيكعه االمتحعا تحرتعرى مدتعه عربع سعاعات فعت المعهاد

التععي تععم د ارسععتها فععي مرحلتععت ال كععالهرتهل هالماجسععتير هي،ععهم كععل سععم بتشععكيل لجنععة االمتحععا ههض ع الشععره
التاصة االمتحا هتحديد درجة ال،به

حد عدنت  %60للنجاح.

مادة ( :)44متطلبات الدراسة للدكتوراه

ع -يدرل القالل عدد ال ي،ل ع  18ساعة معتمدة م م،ررات الدكتهرام مستهى  600عه 700ج.

ل -يجتاب القالل امتحانا في اتت ار اللبة اإلنجليبتة لبيعر النعاق،ي بهعا International TOEFLج حعد
عدنت ) (520 for paper-based & 75 for internet-basedبل التسجيل لن،قة ال حث.
 يجتاب القالل االمتحا الشامل تا فترة م ستة عشهر هحتت ثمانية عشر شه اًر م بدايعة ال،يعد .ه التحتسل لامتحا الشامل عى ساعات معتمدة ضافية.

د -يحدد المشر الرئيسي للقالل مجاال لل حث هيعتمد م مجلعل ال،سعم المتعت

ههكيعل الكليعة للد ارسعات

العليا هال حعهث هي،عدم القالعل رسعالة بنتعائا ال حعث حيعث تمثعل ضعافة جديعدة فعي فعرع التتصع
م مراعاة المدد البمنية المنصه

ه -يجهب لمجلل ال،سم المتت

ه لع

عليها في المادة 48ج م الائحة .

بناى علت قلل م المشر الرئيسعي ع يهافعي علعت تععديل مجعا ال حعث

هلم عرة هاحععدة ف،ععط تععا د ارسععة الععدكتهرام هتجععهب ع يععتم ل ع م ع عه بععده تبييععر المشععرفي هيعتمععد ل ع
التعديل م لجنة الدراسات العليا هال حهث همجلل الكلية  .هال يترتل علعت لع التععديل اإلتعا

البمنية المنصه

عليها في المادة 48ج م الائحة.

المعدد
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ه -يجل ع ينتهي القالل م الم،عررات الد ارسعية تعا معدة ال تبتعد عع ثاثعة فصعه د ارسعية رئيسعية هتجعهب
بناى علت قلل القالل همهاف،ة مجلل ال،سعم المتعت
لمجلل الكلية ً
استثناى مادتي

هلجنعة الد ارسعات العليعا المهاف،عة علعت

حد ع صت م ذ ا الشر يمك استكمالهما في الفصلي الدراسيي التاليي .

ب -يجل ع يبرذ القالعل للجنعة االمتحعا الشعامل علعت درتعه فعي اسعتتدامات الحاسعل ق ،عاً لل،هاععد التعي
تحددذا الكلية.

ح -يج ععل ع ي ،ععدم القال ععل محاضع عرة عام ععة عع ع مهض ععهع ال ح ععث عم ععام لجن ععة مع ع األس ععات ة المتتصص ععي
عد مدة ال ت،ل ع  12شهر عد جتياب اإلمتحا الشامل.

هالجمههر ه ل

 يعد القالل رسالة علمية ت،يم علت عنها  30ساعة معتمدة.مادة ( :)45مقررات الدكتوراه

ع -يجععل ع ينهععت القالععل د ارسععة  12سععاعة معتمععدة علععت األ ععل م ع م،ععررات الععدكتهرام كععهد  700هتجععهب
اتتيار م،ررات كهد  600لم يسبي دراستهاج بل البدى في الرسالة ه متهسط ال ي،ل ع .2.70
ل -ي،ععهم المشععر

اتتيععار الم،ععررات التععي تععاىم مهضععهع الرسععالة هيعتمععد االتتيععار مع مجلععل ال،سععم هلجنععة

الدراسات العليا.

مادة ( :)46االمتحان الشامل

ع – يعتمد مجلل الكلية لجنة الممتحني لامتحا الشامل لجمي قال الدكتهرام ال،سم بناى علت ا تراح
مجلل ال،سم المتت

همهاف،ة لجنة الدراسات العليا هال حهث هتتكه اللجنة م عدد  5م األسات ة

عه األسات ة المساعدي المتتصصي في المجا العام لل حث

علت ع يكه احد األعضاى علت

األ ل م تار الكلية هعضه آتر م تار ال،سم اإلضافة لت المشر الرئيسي.
ل – يع،د االمتحا الشامل للقالل تا مدة عدناذا  6عشهر ه ع صاذا  18شه ار م تارتخ ال،يد عد سداد
ه شر االنتهاى م  6ساعات معتمدة م م،ررات الدكتهرام علت عال ي،ل

الرسهم التاصة االمتحا

متهسط الن،ا ع .2.70

– ت،هم اللجنة بهض االمتحا الشامل هيشمل جبًى تحرترتاً هجبًى شفهياً.
د – يع،ععد الجععبى التحرتععري م ع االمتحععا الشععامل م عرتي كععل عععام لكععل سععم هيحععدد المهعععد ق  ،عاً ل ،عرار مجلععل
ال،سم المتت

هالهد

م االمتحا الحكم علت التلفية العلمية للقالل.

ذع– ا اجتاب القالل الجبى التحرتري بنجاح  %70علت األ لج يستكمل الجبى الشعفهي هالهعد
علت معلهمات القالل التتصصية همدى درته علت عمل ضافة علمية.

منعه الحكعم

ه – يجتاب القالل االمتحا الشامل ا حصل علت  %70علت األ ل في كل م الجبى التحرتري هالشفهي.
ب – يحي للقالل فرصتا الجتياب االمتحا الشامل.
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مادة ( :)47المحاضرة العامة

ع – ي،ععهم القالععل بت،ععديم محاض عرة عامععة ع ع مهضععهع ال حععث عمععام لجنععة م ع األسععات ة المتتصصععي هالجمهععهر
هل

عد مرهر مدة ال ت،ل ع  12شهر عد اجتياب االمتحا الشامل.

مهععد المحاضعرة العامعة هاإلععا عنعه فعت مكعا هاضع

ل– ي،هم المشر الرئيست ب تقعار المجلعل المتعت

الكلية هتنيل ال،سم منده ا عنه لحضهر المحاضرة ه تدهت الملحهاات المثارة م

بل الحاضرت .

– يحيط المشر الرئيست المجلل علماً أداى القالعل المحاضعرة العامعة مع تعا ت،رتعر علعت ع ي،عهم ال،سعم
ب رسا نستة منه لت دارة الدراسات العليا مهضحاً ه تارتخ عتماد مجلل ال،سم للت،رتر ه الملحهاات.

مادة ( :)48مدة الدراسة

ع -الحععد األدنععي للحصععه علععت درجععة الععدكتهرام ذععه عربع فصععه د ارسععية رئيسععية مع تععارتخ جتيععاب اإلمتحععا الشععامل
علت عال ت،ل المدة البمنية بي المحاضرة العامة همنا شة الرسالة ع  12شهرج.
ل -الحععد األ صععي للحصععه علععت درجععة الععدكتهرام ذععه عشععر فصععه د ارسععية رئيسععية م ع تععارتخ ال،يععد م ع م ارعععاة
عاى علععت قلععل المشععر الرئيسععي
حعاالت ه ععش ال،يععد .هتجععهب مععد ال،يععد حععد ا صععي فصععلي د ارسععيي رئيسععيي بنع ً
همهاف،ة مجلل ال،سم المتت هلجنة الدراسات العليا هال حهث همجلل الكلية.

مادة ( :)49اإلشـراف

ع – يعي مجلل الكلية بنعاى علعت ا تعراح مجلعل ال،سعم المتعت
القالل م بي األسات ة عه األسات ة المساعدي

همهاف،عة لجنعة الد ارسعات العليعا هال حعهث مشعرفاً رئيسعياً علعت

الكلية غير المعارت هتجهب ش ار عحد المدرسي فت اإلش ار .

ل -يجععهب مهاف،ععة مجلععل الكليععة ع يشععار فععي اإلش ع ار

م ع فععي مسععتهى األسععات ة عه األسععات ة المسععاعدي م ع

المتتصصي م تار الكلية هفت جمي الحاالت ال يبتد عدد المشرفي ع عربعة.

 -يجهب ا يكه اإلش ار

علت قالل الدكتهرام مشتركاً بي ععضاى لجنة االش ار

المحعددة مع جامععة ال،عاذرة

همشرفاً اتر م احدى الجامعات اه المعاذد االجنبية المعتر بها م المجلل االعلت للجامعات .

د -هفت حالة سفر احد المشرفي الت التار فلمجلل الكليعة ا يتعر لجنعة االشع ار

كمعا ذعت اه يضعيش عضعها

اه يرف ع المشععر ال ع ى سععافر الععت التععار مع لجنععة االش ع ار

اه كليهمععا ه لع بنععاى علععت

الععت لجنععة االش ع ار

ا تراح مجلل ال،سعم المتعت

همهاف،عة لجنعة الد ارسعات العليعا هال حعهث بنعاى علعت الت،رتعر الع ي ي،دمعه المشعر

بل السماح له السفر مدعماً برعي المشر الرئيسي م عدم التعارض م الف،رة عج م ذ م المادة .

ه -لمجلععل الكلي ععة ع ي،ععهم بتع ععديل لجن ععة اإلش ع ار
الرئيسي همهاف،ة مجلل ال،سم المتت
عج م ذ م المادة .

ععالرف عه اإلضععافة عه كليهم ععا بن ععاى علععت ا تع عراح المشععر

هلجنة الد ارسعات العليعا هال حعهث ه لع مع ععدم التععارض مع الف،عرة
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ه -ي،دم المشر الرئيسعي فعت نهايعة كعل ععام د ارسعت ت،رتع اًر لعت مجلعل ال،سعم المتعت

عع معدى ت،عدم القالعل

في دراسته هللمشر الرئيسي ع يهصي استمرار ال،يد عه لبائه .

مادة ( :)50معادلة المقررات

يجععهب لمجلععل الكليععة بنععاىاً علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت
ل،هاعد ال،سم المتت

احتسععال م،ععررات ات كععهد  600عه  700ق  ،عاً

سبي للقالل دراستها الكلية عهم معهعد علمعت معتعر

عه مع المجلعل االعلعت للجامععات

هالنجعاح فيهعا بت،عدير جيعد علعت اال عل تعا التمعل سعنهات مياديعة السعا ،ة لل،يعد التمهيعدي شعر عال تتجعاهب ععدد

ساعات ذ م الم،ررات ع  6سعاعات معتمعدة ه أال يكـون قـد مـنح بموجـ هـذه المقـررات درجـة سـابقة .ه يمكع

عفعاى قععال الععدكتهرام الع ي منحعها درجععة الماجسععتير مع الكليععة مع م،ععررات ات كععهد  600عه  700ق ،ععا ل،هاعععد

ال،سععم ه علععت ع يكععه القالععل ععد سععبي لععه د ارسععتها الماجسععتير ضععم م،ععررات تتعععدى  18سععاعة ه ال تتضععم
م،رر عسل الكتا ة الفنية عام 600ج.
مادة ( :)51شروط منح الدرجة

يهصي مجلل الكلية بناى علعت تهصعية مجلعل ال،سعم المتعت

هلجنعة الد ارسعات العليعا هال حعهث الكليعة معن درجعة

دكتهرام الفلسفة فت حالة استيفاى القالل للشره اآلتية :
 -1ستيفاى الحد األدنت لمدة الدراسة ق ،اً للمادة 48ج.
 -2النجاح فت م،ررات الدكتهرام هاإلمتحا الشامل.
 -3ت،ديم المحاضرة العامة.

 -4به الرسالة م لجنة الحكم هالتهصية من الدرجة.
 -5بعه النشععر لهر ععة علميععة علععت األ ععل مع الرسععالة فععت مجلععة متتصصععة همحكمععة علععت ع تكععه
المجلة هاردة يالفهارل العالمية )(Thomson Reuters d-base plus impact factor

مادة ( :)52إلغاء القيد

ي،هم مجلل الكلية ب لباى يد القالل لدرجة الدكتهرام فت الحاالت اآلتية م عدم اإلتا
ع-

ان،قاعععه ع ع الد ارسععة عه عععدم جديتععه فععت ال حععث ه ل ع

العليا هال حهث هبناى علت ت،رتر م المشر الرئيسي .

البنهد السا ،ة الائحة:

مهاف،ععة مجلععل ال،سععم المتععت

هلجنععة الد ارسععات

ل -ا ا رسل القالل مرتي فت االمتحا الشامل.
 -ا ا لم يمن الدرجة تا المدة المنصه

عليها الائحة .

د -يهافي علت لباى يعد القالعل ععد اعتمعادم مع ع.د.نائعل رئعيل الجامععة للد ارسعات العليعا هال حعهث ا ت،عدم
قلل ب ل .

ه -ا ا لم ي،م سداد الرسهم الدراسية الم،ررة عليه فت المهعد المحدد.

جامعة القاهرة

الئحة الدراسات العليا
2015/2014

كلية الهندسة

التعليم المستمر
مادة ( :)53نظام الدراسة بالتجزيء

هلجن ععة الد ارس ععات العلي ععا هال ح ععهث ب ععه

عاى عل ععت ا تع عراح مجل ععل ال،س ععم المت ععت
ع -يج ععهب لمجل ععل الكلي ععة بن ع ً
القععال الع ي تنقبععي علععيهم شععره ال،يععد للد ارسععات العليععا المبينععة بهع م الائحععة لحضععهر م،ععرر عه عكثععرج
مع م،ععررات الد ارسععات العليععا الكليععة هالت،ععدم المتحاناتهععا نايععر رسععهم د ارسععية محععددم لكععل م،ععرر هفععي حالععة
نجععاح القالععل فععي الم،ععرر يمععن شععهادة تفيععد لع

عععد سععداد الرسععهم الم،ععررة هلكع ال يمععن دبلععهم عه درجععة

جامعية ماجستير – دكتهرامج.

عاى علععت
ل -عنععد ت،ععدم مثععل ذع ا القالععل مسععت ،اً لل،يععد فععي عحععد بعراما الد ارسععات العليععا يجععهب لمجلععل الكليععة بنع ً
ا ت ع عراح مجلع ععل ال،سع ععم المتع ععت هلجنع ععة الد ارسع ععات العليع ععا هال حع ععهث المهاف،ع ععة علع ععت احتسع ععال الم،ع ععرر عه
الم،رراتج التي سعبي للقالعل نجاحعه فيهعا بت،عدير جيعد علعت األ عل ضعم متقل عات المعن  .ه حيعث ال يبتعد
عدد الساعات المعتمدة المحتس ة ع اثنت عشر 12ج ساعة معتمدة ه شر عدم معرهر عكثعر مع تمعل

سنهات علت دراسة الم،ررات التي يتم المهاف،ة علت احتسابها.
مادة ( :)54البرامج التبادلية
ع-

هلجنععة الد ارسععات العليععا هال حععهث السععماح لقععال

عاى علععت ا ت عراح ال،سععم المتععت
يجععهب لمجلععل الكليععة بنع ً
الد ارسععات العليععا بد ارسععة عععض م،ععررات الد ارسععات العليععا الجامعععات األجنبيععة المرت قععة م ع جامعععة ال،ععاذرة
اتفا يات ث،افية .هتتم احتسال ذ م الم،ررات ضم متقل ات من الدرجة.

هلجنععة الد ارسععات العليععا هال حععهث السععماح

عاى علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت
ل -يجععهب لمجلععل الكليععة بنع ً
للقععال األجانععل الم،يععدي بجامعععات عجنبيععة مرت قععة اتفا يععات ث،افيععة م ع جامعععة ال،ععاذرة بد ارسععة عععض
م،ررات الدراسات العليا الكلية هيمنحه شهادة معتمدة م الكلية بنتيجة امتحانهم.

عاى علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت
 -يجععهب لمجلععل الكليععة بنع ً

هلجنععة الد ارسععات العليععا هال حععهث السععماح لدسععات ة

م جامعات عجنبية مرت قة اتفا يات ث،افية م جامعة ال،اذرة بتدرتل عض م،ررات الدراسات العليا الكلية.

مادة ( :)55الدراسات التخصصية
ع-

ع تع،ععد دهرات تدرتبيععة عه حل،ععات د ارسععية

عاى علععت ا ت عراح مجلععل ال،سععم المتععت
يجععهب لمجلععل الكليععة بنع ً
علععت مسععتهى الد ارسععات العليععا هال حععهث تسععتهد تحععديث المسععتهى العلمععي هكع ل تنشععيط هاسععتم اررتة تعلععيم

المهندسي عه المتتصصي الحاصلي علت الدرجات الجامعية هالمعتر بها.
ل -يجعهب مشععاركة الجمعيععات العلميععة ال،هميعة هاألجنبيععة هالمؤسسععات هالهيئععات المعنيعة فععي تناععيم ذع م الععدهرات
هالحل،ات الدراسية.

 -يجهب من المشاركي في ذ م العدهرات عه الحل،عات شعهادة تفيعد لع ده الحصعه علعت درجعة علميعة ععد
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سداد الرسهم الم،ررة همهاف،ة مجلل الدراسات العليا.

األحكام االنتقالية
مادة ( :)57سريان الالئحة
تقبي ذ م الائحة علت القال الم،يدي

الد ارسعات العليعا بدايعة مع الفصعل الد ارسعت المهافعي لتعارتخ صعدهر ال،عرار

العهباري اعتمعاد ذع م الائحععة .عمعا القعال الم،يععدي
 2009ه تعدياتها هال،هاعد المت عة المكملة لها.

بعل ذع ا الفصععل الد ارسعت فتسعرى علععيهم الائحعة الداتليعة لعععام

