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كلية الزراعة – جامعة طنطا

اإلطار العام لتطوير الالئحة الداخلية للدراسات العليا لكلية الزراعة – جامعة طنطا

مقدمة Introduction :

مما ال شك فيه أن التقدم العلمى السريع الذى تفرزه التغييرات المتالحقة فى منظومة التعليم العالى يفرض

بالضرررورع ىلررى القررائمين ىليرره مسررايرع تلرك التغييررات فررى ظرل ت ازيررد الطلر

ىلررى التعلرريم العررالى محليرا ودوليررا فررى

مختلررع ىلرروم الحيرراع اذمررر الررذى يش ر ع ىلررى ادبررداال واالبتوررار والتميررز مررن خ رالل اختيررار م رراالت متعررددع
ومتميزع توا ه المنافسة المحتملة ىلى الصعيدين العربى والعالمى  .وانطالقا مرن ورون االسرترمار فرت التعلريم رو
أفضررل أن رواال االسررترمار وأن البح ر

بتطوير منظومة التعليم العالت والبح

العلمررت ررو السرربيل الحقيقررت لن ضررة الشررعو وتقرردم اذمررم ا تمررت الدولررة
العلمت والعمل ىلت إىادع يولت ا و دع قومت يتواو

مع العصر وذلك

من خالل اختيار م االت متعددع ومتميزع توا ه المنافسة المحتملة ىلت الصعيدين العربت والعالمت.
وتسعت ولية الزراىة امعة طنطرا للتطروير والبحر

ىرن اذفضرل اوايمانرا بق ميرة قطراال الد ارسرات العليرا

والبحو وتعاظم دوره فت القطاال الزراىت ومردود ذلك ىلت االقتصاد الوطنت فقد رأت الولية أن تقوم بتطروير
قطاال الدراسات العليا وقحد روائز البح

العلمت بما يحقق أ داع المرحلة المقبلة ويوا ه تحديات ا.

ومن نا وان البد من وضع برامج الدراسات العليا بالولية فى إطار المعايير العالمية للن وض بالمؤسسرة

التعليميررة اواي رراد مورران ل ررا ب ررين مريالت ررا مررن ال امعررات المتقدمررة وذل ررك بتقررديم النظ ررع المسررتقبلية ى رن ادنت ررا
(
المعرفررى للد ارسررات العليررا بوليررة الز ارىررة  -امعررة طنطررا والتررت تعتمررد ىلررى نظررام السرراىات المعتمرردع
)  Credit Hour System CHSوبمقرررات د ارسرية تتناسر

مرع تلرك التحرديات وظرروع المنطقرة مرن ناحيرة

ومواوبة التغيرات العالمية المتطورع من خالل منظومة متواملة لإلبداال واالبتوار من ناحية أخرى .
أوال  :نشأة الكلية

أنشررئت وليررة الز ارىررة امعررة طنطررا بررالقرار ال م ررور رقررم  908لسررنة 5891م فررت ضرروع العمررل بالالئحررة

التنفيذية للقرانون رقرم  98لسرنة 5891م فرت شرقن تنظريم ال امعرات باسرم وليرة الز ارىرة  -امعرة طنطرا .وبردأت

الد ارسررة بوليررة الز ارىررة فررت العررام ال ررامعت 5889/89م بالفرقررة اذولررت لمرحلررة البوررالوريو
حينئذ ىشرع أقسام ىلمية وىددا محدودا من أىضاع يئة التدري

فقرط حير

ضررمت

ومن الطال .

فت إبريرل ىرام 1055م صردر القررار الروزار رقرم  399بتراري 1055/9/9م فرت شرقن إصردار الالئحرة

الداخليررة لطررال

مرحلررة البوررالوريو

فقررط للحصررول ىلررت در ررة البوررالوريو

الزراىت) وفقا لنظام الساىات المعتمدع.
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فررت العلرروم الزراىيررة (شررعبة ادنتررا

تطوير لوائح الدراسات العليا بالكلية:

صرردر الق ررار الرروزار رقررم  919بترراري 5888/9/59م بإصرردار الالئحررة الداخليررة لوليررة الز ارىررة امعررة

طنطا وتضمنت الالئحة الداخلية مرحلة البوالوريو

والدراسات العليا معا وبردأت مرحلرة الد ارسرات العليرا بالوليرة

لدر ررة الما سررتير والرردوتوراه فررت العررام ال ررامعت 5888/89م وفقررا لقواىررد ونظررم الالئحررة الداخليررة لوليررة الز ارىررة
بوفر الشي والتت وانت تتبع امعة طنطا آنذاك..
وافررق م لر

امعررة طنطررا ىلررت قيررام الوليررة بإىررداد الئحررة الد ارسررات العليررا وفقررا لنظررام السرراىات المعتمرردع

الم تمع من شبا

مسلح بالعلم والمعرفة ليفت احتيا ات سوق العمل ويسا م فت تطوير ميع م االت القطاال

وذلك لمسايرع الن ضة العلمية والبحرية العالمية ولوت تلبت الخطة ادستراتي ية للبح
الزراىت.

العلمرت بالوليرة احتيا رات

ثانيا  :رسالة ورؤية وأهداف الكلية College's Vision, Mission and Objectives
الرؤية Vision :

أن توررون نموذ ررا متمير از بررين الوليررات المنرراظرع محليررا ودوليررا وان تصرربح منررارع للعلررم و المعررارع الزراىيررة

وتوظيف ررا وتنمي ررة الم تم ررع والحف رراظ ىل ررى البيئ ررة واس ررتخدام مص ررادر ا االس ررتخدام اذمر ررل للمس ررا مة ف ررت التنمي ررة
المستدامة .
رسالة الكلية College's Mission :

" تس ررعى ولي ررة الز ارى ررة إل ررى تحقي ررق ال ررودع بتطبي ررق المع ررايير اذواديمي ررة ف ررت العل رروم الزراىي ررة بمرحلت ررت

البوالوريو

و الدراسات العليا ب دع تخريج وتق يل متخصصين فت العلوم الزراىيرة اواوسرا

الم رارات المختلفرة

للعمل وزراىيين م نيين وباحرين متميزين لتلبية احتيا ات سوق العمل قادرين ىلى المنافسة محليا اواقليميا ".
أهداف الكلية اإلساراتييية College's Objectives Strategic :

 -5االرتقاع بالقدرع المؤسسية للولية وبمستو أداع العاملين.

 -1العمرل ىلررت زيررادع قردرع الوليررة دىررداد وروادر مررن الخرري ين ذات مسرتو فنررت وم ررارى يفرت باحتيا ررات سرروق
العمل المحلت وادقليمت من خالل تقديم مستو تعليمت متميز.
 -9تطوير البرامج الدراسية للن وض بالتعليم الزراىت.
 -9زيادع القدرع المؤسسية للولية من خالل تطوير منظومة قواىد البيانات.
 -1نشر رقافة ال ودع والمسؤولية اال تماىية والوىت البيئت بين أىضاع يئة التدري
1

وادداريين والطال .

 -3دىم التعاون العلمت بين الولية والمؤسسات التعليمية والبحرية المحلية وادقليمية والدولية لمواوبرة التطرور فرت
نظم التعليم والبح

العلمت.

 -9تنمية قدرات أىضاع يئة التدري

وال يئة المعاونة وال از اددار والفنت.

 -9استخدام الت يزات الحديرة والمناسبة لالرتقاع بمستو التدري

والتعليم.

 -8االلترزام بمعررايير المصررداقية واذخررالق وتطبيررق الممارسررات العادلررة وىرردم التمييررز وااللترزام بالمعررايير الحاومررة
ذخالقيات الم نة والحرية اذواديمية والبحرية.
 -50تنمية الموارد الذاتية للولية من خالل اذنشطة ادرشادية وادنتا ية وتسويق البحو التطبيقية.
 -55تطرروير خدمررة الم تمررع وتنميررة البيئررة وذلررك بزيررادع الرردىم ادرشرراد والترردريبت وحررل المشرراول باذسررلو
العلمت.
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ثالثا:األقسام العلمية للكلية وختصصاتها

تشمل الولية ىلت ىشرع أقسام ىلمية ويتوون بعض ا من ىدد من الفروال ذات ويان تخصصت متميز و ى مبينة
بال دول والتالى:
جدول رقم ( )1األقسام العلمية بالكلية وفروع التخصص الرئيسية
القسم العلمت Scientific Department

الرمز Code

اذراضت والمياه
Soil and Water

أرم
SOW
أقت
AGE

االقتصاد الزراىت
Agricultural Economic
ادنتا الحيوانت
Animal Production
البساتين
Horticulture
المحاصيل
Agronomy
النبات الزراىت
Agricultural Botany
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اذراضت والمياه
 -5االقتصاد الزراىت
 -1ادرشاد الزراىت
 -9الم تمع الريفت

أنح
ANP

 -5ادنتا الحيوانت
 -1إنتا الدوا ن

 -9إنتا اذسماك
أ
HOR

 -5الخضر
 -1الفاو ة

 -9الز ور ونباتات الزينة
محص
AGR
أن
ABT

المحاصيل
 -5النبات الزراىت
 -1أمراض النبات

 -9الميوروبيولو يا الزراىية

الورارة
Genetics
ال ندسة الزراىية
Agricultural Engineering

ور
GEN
هنز
AEG
وقأ
PLP

ىلوم وتونولو يا اذغذية
Food Science and Technology

ال ت أ
FST

وقاية النبات
Plant Protection

فروال التخصص

الورارة
ال ندسة الزراىية
 -5الحشرات االقتصادية
 -1ويمياع وسمية المبيدات
 -9الحيوان الزراىت

 -5الصناىات الغذائية
 -1اذلبان

القواعد العامة لالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات املعتمدة
لكلية الزراعة – جامعة طنطا
الباب األول  :القواعد األساسية

مادة (:)1

تمنح امعة طنطا بناع ىلى طل

باذقسام وفروى ا ىلى النحو التالت:

م ل

ولية الزراىة الدر ات العلميرة العليرا فرت التخصصرات العلميرة

.1

دبلوم الدراسات العليا.

.2

در ة الما ستير الم نت فت العلوم الزراىية

.3

در ة الما ستير البحرت فت العلوم الزراىية.

.4

در ة دوتوراه الفلسفة فت العلوم الزراىية.

ويوضح دول رقم ( ) التخصصات المختلفرة لردبلوم الد ارسرات العليرا فرت العلروم الزراىيرة ومرا يوضرح

رردول رق ررم ( ) تخصص ررات در ررة الما س ررتير الم ن ررت ف ررت العل رروم الزراىي ررة

ويوض ررح رردول رق ررم ( )

تخصصات در ة الما ستير البحرت فت العلوم الزراىية ويوضح دول رقرم ( ) تخصصرات در رة دوتروراه

الفلسفة فت العلوم الزراىية فت التخصصات العلمية ذقسام

الولية.

مادة (:)2

مواىيد الدراسة:
 .5فصل الخريع  :يبدأ السبت الرال من سبتمبر ولمدع  51أسبوال دراست غير شامل االمتحانات.
 .1فصل الربيع  :يبدأ السبت الرانت من فبراير ولمدع  51أسبوال دراست غير شامل االمتحانات.

 .9فصل الصيع(اختيار )  :يبدأ السبت اذول من يوليو ولمدع  9أسابيع دراسية غير شاملة االمتحانات.
مادة ()3

مواىيد التقدم للتس يل:
يتقرردم الطررال

للقيررد والتسر يل مررتين فررت وررل ىررام ررامعت ل ميررع الرردر ات العلميررة حير

تقرردم طلبررات

التس ر يل ددارع الد ارسررات العليررا بالوليررة لفصررل الخريررع (سرربتمبر) مررن ( 9/5حتررى  ) 9/11ولفصررل الربيررع

(فبراير) من ( 51/5حتى  )51/11وذلك بعد إىالن الولية ىن التس يل بوسرائل ادىرالن المناسربة  ,مرع مرد
فترع االىالن ىن ايام العطالت الرسمية سواع لألىياد الدينية او القومية خالل الفترع الزمنية لإلىالن .
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مادة (:)4

نظام الدراسة:
بالتسر يل فرت فصرلت الخريرع والربيرع فرت ىردد مرن السراىات المعتمردع ال يزيرد ىرن 53

ُيسرمح للطالر
ساىة معتمدع لول فصل دراست ومرا يسرمح للطالر

التسر يل فرت فصرل الصريع فرت ىردد مرن السراىات ال

يزيد ىن  8ساىات معتمدع .
مادة (:)5

الساىات المعتمدع:

الساىة المعتمدع ت وحدع قيا

لتحديد وزن ول مقرر فت الفصل الدراست الواحد و ت تعادل:

* ساىة دراسية نظرية واحدع فت اذسبوال.

* أو ساىتين تطبيقيتين من التدريبات المعملية فت اذسبوال.
* أو أربع ساىات من التدريبات الميدانية فت اذسبوال.
مادة (:)6

أ -المرشد اذواديمت:
يحدد القسم استرشادا برغبة الطال مرشدا أواديميا من بين أىضاع يئة التدري فت نف التخصرص
وذلررك لتقررديم النصررح واالرشرراد خررالل فت ررع د ارسررته ولمسرراىدته فررى اختيررار المقررررات الد ارسررية اذساسررية والتوميليررة
الالزمة لم ال تخصصه  .ويوون رأى المرشد اذواديمت استشاريا حتت ن اية دراسة الطال للمقررات.
 المشرع الرئيست:يحرردد القسررم العلمررت بنرراعا ىلررت رغبررة الطال ر مش ررفا رئيسرريا وبمررا ال يتعررارض مررع ىدالررة توزيررع أىبرراع
ادش رراع ىلررت أىضرراع يئررة الترردري بالقسررم العلمررت وبمررا يحقررق نصررا وررل ىضررو يئررة ترردري مررن االش رراع
العلمت ىلت الرسائل العلمية.
يوون المشرع الرئيست من بين اذسراتذع أو اذسراتذع المسراىدين فرت التخصرص الردقيق لموضروال بحر
مع اموانيرة اختيرار المشررع الرئيسرت مرن برين اذسراتذع أو االسراتذع المسراىدين مرن خرار ال امعرة فرت
الطال
حاالت الضرورع وبمبررات يقبل ا م ل الدراسات العليا بال امعة.
*** م ام المشرع الرئيست
 -5اقتراح موضوال وخطة العمل البحرية.
 -1المسا مة فت توفير ادموانيات البحرية سواع داخل او خار القسم العلمت.
 -9متابعة سير الت ار العملية ومناقشة النتائج.
 -9المساىدع فت وتابة وم ار عة الرسائل العلمية.
 -1متابعة طال الدراسات العليا ووتابة التقارير الدورية.
 -3اقتراح تشويل ل ان المناقشة والحوم.
 -9اقتراح تشويل ل ان االمتحان التق يلت.
 -9يمون ان يقوم بدور المرشد االواديمت.
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مادة (:)7

الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا :
م ل

تحدد قيمة تس يل الساىة المعتمدع لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئي

ال امعة ووذلك أ رسوم إضافية يقر ا م ل

ال امعة والم ل

ال امعة بناع ىلى موافقة

اذىلت لل امعات

مادة (:)8

تحويل الساىات المعتمدع :
 -5بعد موافقة م ل
سبق للطال

الولية وبناع ىلى اقتراح م ل

القسم يسمح بتحويل ىدد محدد من الساىات المعتمدع

وأ ن درس ا فى امعة اخرى ىلى ان توون من بين متطلبات الحصول ىلى الدر ة وان يوون قد

ن ح في ا بتقدير ال يقل ىن  Cاو ما يعادله بشرط :

(أ) أال يزيد م موال الساىات المحولة ىن  % 90من م موال الساىات الدراسية الالزمة للحصول ىلى الدر ة .
( ) أال توون قد احتسبت له وحصل بمو
 -1يسمح للطال

دراست ا ىلى ش ادع او در ة ىلمية أخرى .

المس ل فى أحد برامج الدراسات العليا ب امعة طنطا ان يحول أى ىدد من الساىات

المعتمدع التى ن ح في ا بتقدير  Cىلى اذقل أو ما يعادله من مقررات سبق وأن درس ا فى امعة طنطا فى

برنامج التعليم المستمر أو المفتوح أو أ

يرغ

برنامج لم يستومل وتحول إلى اى من برامج الدراسات العليا التى

ف ى االلتحاق ب ا إذا وانت ذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل ذه الساىات فى حسا

التراومى للدر ات  . GPAبشرط أال يوون قد مر أورر من خم

المتوسط

سنوات من تاري ا تيازع المقرر إذا وان

مس ال لدر ة الدبلوم او الما ستير وسبع سنوات لدر ة الدوتوراه.
مادة (:)9

الشروط العامة للقبول والتس يل:
 .5يقبررل الطال ر
الم ل

الحاصررل ىلررت در ررة البوررالوريو

االىلت لل امعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفت شروط القبول بول برنامج.

 .1أن يحصل الطال
من ال امعة.
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أو الليسرران

مررن احررد ال امعررات المعترررع ب ررا مررن

ىلت موافقة م ل

القسم المختص ول نة الدراسات العليا وم ل

الولية ررم االىتمراد

 .9ان يتفرغ الطال للدراسة يومين ىلى اذقل فى اذسبوال.
 .9أن يستوفت الطال المستندات والنماذ المطلوبة من إدارع الدراسات العليا و ى واالتى :
 الس ل الدراست لمرحلة البوالوريو أو الليسان ش ادع البوالوريو أو الليسان الموقع من الت نيد بالنسبة للطلبه الذوور ش ادع الميالد موافقة ة العمل (إذا وان الطال يعمل)  3صور شخصية -ش ادع الما ستير فت حالة التس يل للدوتوراه  -الس ل الد ارست لمرحلة الما ستير

 .1يراىى قيد الطال
لل امعات .

 .3يخت ررار الطالر ر

غير المصريين وفقرا د رراعات قبرول الطرال

المق ررررات المناس رربة تح ررت إشر رراع المرش ررد اذو رراديمت ر ررم يم ررأل نم رروذ تسر ر يل المق ررررات

ويعتمده من المرشد اذواديمت رم من رئي

 .9ال يعتبر الطال
 .9الطال ر

الوافردين الترى يحردد ا الم لر

اذىلرى

القسم.

مس ال فت أ مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية.

الررذ ال يقرروم بالتس ر يل فررت موىررد غايترره ن ايررة اذسرربوال الرررانت مررن فصررلت الخريررع والربيررع أو

اذسبوال اذول من الفصل الصيفت يقوم بدفع غرامة ماليرة طبقرا لمرا رو موضرح بالالئحرة الماليرة المرفقرة

ب ذه الالئحة اواال ال يحق له حضور المحاضرات.
مادة (9مكرر):

القواىد المنظمة لقيد وتس يل الطال
 .5يستشررير الطالر

الوافدين:

المرشررد االورراديمت ىنررد ا تيررازه المقررررات واالمتحانررات ووافررة المتطلبررات للحصررول ىلررى

الدر ة مع م ارىراع ميرع القواىرد المنظمرة فرى رذا الشرقن ومرا يسرت د ىلي را مرن تغيررات وتطروير وتطبرق

ىلى الطال

الوافدين القوانين والقواىد المنظمة لقبول الطال

 .1تقدم أوراق الطال

الوافدين ب امعة طنطا.

الراغبين فت القيد ببرامج الدراسات العليا الى الوليات فت موىد مبور وذلرك للحصرول

ىلررت الموافقررة المبدئيررة بالقيررد والتس ر يل وال يحررق للطال ر

حضررور الد ارسررة واالنتظررام في ررا إال بعررد ورود

موافقة الو ازرع وأيضا موافقة م لست الولية وال امعة ىلت القيد الن ائت.

 .9يسدد الطال

الرسوم المقررع بعد استيفاع وافة شروط التس يل .

مادة (:)11

المقررات الدراسية:
 -5يتبع النظام الوود  Coding systemفت تسمية المقررات الدراسية ىلت أن يتبع وود المقرر برالرمز
الوود للقسم القائم بتدري

ذلك المقرر.

 -1يخصررص وررود  100لمقررررات در ررات الرردبلومات ووررود  300لمقررررات در تررت الما سررتير والرردوتوراه
ىلت أن تعبر أرقام اآلحاد والعشرات ىن رقم المقرر الوود .

 -9تخصص اذرقام من  50-5للمقررات العامة والتت تدر بالفصلين الدراسيين.
 -9اذرقام من  88-55للمقررات اد بارية واالختيارية التت تدر فت أ فصل دراست.
 -1مدع االمتحان التحرير الن ائت ذ مقرر ساىتان.

 -3إذا تضمن االمتحان فت أحد المقررات امتحانا تحريريا وآخرر شرفويا أو ىمليرا فيعتبرر الطالر
االمتحان التحرير غائ
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فت امتحان المقرر وال ترصد در ات بشقنه.

الغائر

فرت

قواىد دراسة مقرر:
 .5يقررر م لر القسرم بعرد استشرارع المرشردين االوراديمين الحرد اذدنرى لعردد الطرال لفرتح مقرررات الد ارسرة
حس ظروع اواموانيات القسم وىرض ا ىلى ل نة الدراسات العليا رم اىتماد ا من م ل الولية .
 .1يحق للطال قبل ن اية اذسبوال الرانت من بداية ول من فصلت الخريع و الربيرع أو ن ايرة اذسربوال اذول
من فصل الصيع أن يحذع أو يضيع أ مقرر بعد تعبئة نموذ الحذع وادضافة واىتمراده مرن المرشرد
اذواديمت ورئي القسم دون أن يظ ر المقرر الذ تم حذفه فت س له الدراست.
 .9يسرمح للطالر باالنسرحا مرن المقررر الد ارسرت قبرل ن ايرة اذسربوال الررانت ىشرر مرن بدايرة فصرلت الربيرع
والخريرع أو اذسربوال السراد مرن الفصرل الصريفت بعرد تعبئرة نمروذ االنسرحا واىتمراده مرن المرشرد
اذواديمت وفت ذه الحالة ال تحس للطال ساىات ذا المقرر ويرصد للطال تقدير منسرح ( )Wفرت
س له الدراست ىن الفصل الدراست.
 .9ال يسمح للطال بدخول االمتحان الن ائت إال إذا حضر  % 91ىلى اذقل من الساىات التدريسية للمقرر
سواع وان حضو ار الوترونيا او حضو ار فعليرا .فرإذا ت راوزت نسربة غيرا الطالر  % 11مرن م مروال ىردد
السرراىات التدريسررية للمقرررر يقرروم اسررتاذ المررادع بقخطررار المرشررد االورراديمى الررذى يخطررر القسررم بت رراوز
الطالر نسربة الغيرا المقرررع ويقروم القسرم بالتوصرية بحرمران الطالر مرن دخرول امتحران ن ايرة الفصرل
وذلك فت اذسبوال الرانت ىشر بموافقة ىميد الولية وتبلغ ادارع الدراسات العليا لعمل الالزم ويرصد له فت
س له الدراست منسحبا انسحابا إ باريا من المقرر (.)FW
 .1يحصل الطال ىلى تقدير غير موتمل ( )Iإذا تعذر ىليه دخول االمتحران الن رائت لمقررر أو إتمرام بعرض
متطلباته ذسبا ق رية يقبل ا م ل القسم وتقر ا ل نة الدراسات العليا وم ل الولية شريطة أن يوون قد
حضر  % 91ىلى اذقل من متطلبرات المقررر سرواع وران حضرو ار الوترونيرا او حضرو ار فعليرا وىليره أداع
االمتحان خالل أسبوىين من بدع الفصل الدراست التالت و إال حصل ىلى تقدير منسح إ برار ()FW
خالل فترع الدراسة للدر ة العلمية المس ل ل ا.
 .3المقررات التت يحصل في ا الطال ىلى تقردير ) (I, W, FW or MWال تحسر لره وسراىات د ارسرية
وال تدخل فت حسا المتوسط التراومت للدر ات.
 .9يحرق للطالر إىرادع التسر يل فرت أ مقررر سربق لره الن راح أو الرسرو فيره بغررض تحسرين تقرديره فرت رذا
المقرر( مع دفع المبالغ المالية المستحقة لذلك ).
 .9يرص ررد ف ررت سر ر ل الطالر ر الد ارس ررت  Transcriptأخ ررر تق رردير يحص ررل ىلي ررة للم ررادع (بع ررد تقدم ررة بطلر ر
دسرقاط التقردير السرابق لرنف المرادع اذا وران لديرة محاولرة سرابقة ) وتردخل ميع را فرت حسرا المتوسرط
التراومت للدر ات فت ميع الفصول الدراسية .(Cumulative Grade Point Average) CGPA
 .8ي وز للطال التس يل فت مقررات دراسية من خار القسم أو الولية أو ال امعة أو اى امعة اخرى تعمرل
وفقررا لنظررام السرراىات المعتمرردع ضررمن برنام رره الد ارسررت فيمررا ال يزيررد ىررن  ٪90مررن م مررل المقررررات
الد ارسرية وبنراع ىلرت اقترراح المرشرد االوراديمت وموافقرة م لر القسرم وتردخل رذه المقرررات فرت حسرا
المتوسط الت ارومت للدر ات. GPA
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.50ال يحس للطالر المقررر ضرمن السراىات المطلوبرة للحصرول ىلرى الدر رة إذا حصرل فيره ىلرى تقردير أقرل
مرن ( )Cوي ر

ىليره إىرادع د ارسرة المقررر إذا وران إ باريرا ويحرق للطالر

د ارسرة مقررر برديل إذا وران

اختياريا وتدخل الدر ات الحاصل ىلي ا فت أخر محاولة فت حسا المتوسط التراومت للدر ات فت ميع

الفصول الدراسية .CGPA
 .55يسقط قيد الطال إذا حصل ىلت تقردير أقرل مرن  Cررال مررات فرت أحرد مقرررات البرنرامج الد ارسرت بمرا
فت ذلك المقررات المعادع والمضافة.
 .51ال يحس للطالر المقررر الرذ درسره ومرر ىليره أوررر مرن خمر سرنوات مرن تراري ا تيرازه المقررر وحترى
وقت الحصول ىلى الدبلوم أو الما ستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول ىلى الدوتوراه.
 .59حسا المتوسط التراومت للدر ات:
أ( نقاط تقدير المقرر = ىدد الساىات المعتمدع للمقرر × نقاط المقرر.
) المتوسط التراكمي للدرجات  GPAلكل فصل دراسي (ألقرب ثالثة أرقام عشرية) وفقا للمعادلة :
(نقاط تقدير المقرر ( + )1نقاط تقدير المقرر .................. + )2

=CGPA
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي

) يتم حسا

إ مالت المتوسط التراومت للدر ات  CGPAوفقا للمعادلة التالية:

مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب
= CGPA
مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية
Sum of points of credit hours in all courses
= CGPA
Sum of number of credit hours in all courses

.59يمون للطال التس يل فت مقرر د ارسرت ومسرتمع دون دخرول االمتحران وفرت حرال حضرور الطالر
من الساىات التدريسية للمقرر أو أورر يرصد للطال

تقدير مستمع (.)Listener – L

.51ال يسمح للطال بالتس يل فت مقرر د ارسرت إذا وران لره متطلر سرابق إال بعرد أن ي تراز المتطلر
أوال.

٪91
السرابق

.53يسمح للطال باالنسحا من المقرر الدراست بعد التس يل ىند استدىائه ذداع الخدمرة العسرورية ويرصرد
لره تقردير منسرح ذداع الخدمرة العسرورية ) (Military Withdrawal - MWفرت سر له الد ارسرت وال
تحس

ذه الفترع ضمن مدع صالحية المقررات.

مادة (:)11

قواىد تقييم المقرر:
 .1يتم تقييم طال
أسا

50

الدراسات العليا فت ول مقررر مرن المقرررات الد ارسرية وفقرا لنظرام السراىات المعتمردع ىلرت

أن ول سراىة د ارسرية تورافر أربعرة نقراط مرع االسترشراد بالتقرديرات اللفظيرة وفقرا لمرا راع بالمرادع

 83من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال امعات رقم  98لسنة 5891م.

 .2يخصص ٪ 10ىلت اذقل من الدر ة لالمتحان الن ائت و  ٪ 10واآلتت ( ٪50لالختبارات الدوريرة ٪50
االمتحانرات الشرف ية و  ٪1الوا بررات و  ٪1التقرارير و  ٪10االمتحرران العملرت إن و ررد) ىلرت أن تشررول
ل نة بموافقة م ل

 1طال

 .3يحتس

القسم د راع االمتحان الشفو من  9أىضاع من يئة التدري

ىلت اذورر.

تقدير مقرر (دراسات خاصة) ضمن تقدير الطال

 .4ال يحتس ر

تقرردير مقررررات (اللغررة ادن ليزيررة) و (الحاس ر

التقدير العام.

 .1يعتبررر الطالر

ىند حسا

بالقسم العلمرت لورل

المتوسط التراومت.

اآللررت) ضررمن تقررديرات الطال ر

م تررا از لمقرررر (المناقشررات) بعررد إلقائرره  9حلقررات نقررا

يقرردم ا الطالر

أمررام أىضرراع القسررم

خ ررالل فتر ررع د ارس ررته للدر ررة  ,ويق رريم مق رررر المناقش ررات بر ر ر  500در ررة تبع ررا لمس ررتوى الطالر ر
والمناقشات وتفاىله فى حلقات المناقشات داخل القسم المس ل به ويتم تقييم الطال

خررالل المش ررفين ويخصررص ل ررم  ٪30مررن الدر ررة وبرراقت أىضرراع يئررة الترردري
 ٪90من الدر ة واىتماد م ل

 .3ي

ىلرى الطالر

القسم المختص.

ف ررى ادلق رراع

فى ذا المقرر مرن

بالقسررم ويخصررص ل ررم

أن يلقرى سريمنار ىرن الرسرالة قبرل تشرويل ل نرة المناقشرة والحورم ىلرى الرسرالة وتقرديم

إفادع من القسم إلت إدارع الدراسات العليا تفيد ا تيازه .

 .9يوون نظام احتسا النقاط لول ساىة دراسية معتمدع بقحد التقديرات المشار إلي ا وما يلت:
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ىنررد حسررا

جدول رقم ( )2نظام احتساب النقاط للساعات المعتمدة
Points Grade
الحالة Description
A

4.000

100-95

A-

3.666

90->95

B+

3.333

85->90

B

3.000

80->85

B-

2.666

75->80

C+

2.333

70->75

C

2.000

65->70

C-

1.666

60->65

D+

1.333

55->60

D

1.000

50->55

Fail

F

0.000

>50

Withdrawal

W

--

Forced Withdrawal

FW

--

I

--

MW

--

Listener

L

---

ترصد ذه التقديرات للطلبة الذين أظ روا أداع ىالت
Very high graduate caliber

ترصد ذه التقديرات للطلبة الذين أظ روا أداع مرضيا
Satisfactory Performance
ترصد ذه التقديرات للطلبة الذين أظ روا أداع أقل من المتوقع من م
The Performance of the student is less than expected
ترصد ذه التقديرات للطلبة الذين أظ روا أداع غير مرض
Unsatisfactory Performance
ترصد للطال راس
ترصد للطال

المنسح

من مقرر

ترصد للطال

المنسح

إ باريا من مقرر

ترصد للطال

الذ لم يومل متطلبات المقرر

Incomplete

ترصد للطال

المنسح

ترصد للطال

المس ل مستمع

ترصد للطال

المس ل لساىات الرسالة العلمية ولم توتمل بعد In Progress

IP

ترصد للطال

ىند مناقشة الرسالة العلمية بن اح

Satisfactory

S

--

يرصد للطال

ىند رسوبه فت مناقشة الرسالة العلمية

Unsatisfactory

U

--

Satisfactory Progress

SP

تقدم مرضت
تقدم غير مرضت
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ذداع الخدمة العسورية

Marks

Military Withdrawal

Unsatisfactory Progress

UP

الباب الثاني  :قواعد وأحكام دبلومات الدراسات العليا

أ -الدبلوم التكميلى :
 -1دبلوم تكميلي للحاصلين علي بكالوريوس العلوم الزراعية

ت دبلومه لدراسة مواد توميلية لمده فصلين دراسيين ىلت اذقل ,ويتقدم إلي ا الطال

تقدير " مقبول " ,او يريد الطال

شعبة ىامة وذلك لتؤ ل الطال

الحاصل ىلى

التس يل فت تخصص غير تخصصه أو الحاصل ىلت بوالوريو

لاللتحاق بالدراسات العليا.

مادة (:)12

يمنح الطال

در ة الدبلوم التوميلت فت التخصص الرئيست للقسم العلمت المعنت بالتدري

مقررات الدبلوم التوميلت بتقدير ىام اليقل ىن  Cويحس

التقدير العام ىلى اسا

حسا

متوسط نقاط التقدير

 GPAويرصد التقدير والمعدل التراومى فى بيان التقديرات .
جدول رقم (  ) 3مقررات الدبلوم التكميلى

القسم العلمت

المقررات اال بارية

بعد ا تيازه

المقررات االختيارية

59
مادة (:)13

شروط التس يل:

يشترط ما يلت فت تس يل الطال لنيل در ة الدبلوم التوميلت بادضافة للشرروط الرواردع فرت المرادع (8 8

مورر):

 .1أن يوون حاصال ىلى در ة البورالوريو فرت العلروم الزراىيرة أو مرا يعادل را مرن التخصصرات فرت الوليرات
اذخرى من إحدى ال امعات أو المعا د المعترع ب ا من الم ل

اذىلى لل امعات.

مادة (:)14

الساىات الدراسية للبرنامج:
لورت يحصرل الطالر

ىلرى الردبلوم التوميلرى ي ر

أن يردر  59سراىة معتمردع من را  51سراىة معتمردع مرن

المقررات الدراسية اال بارية المحددع لول دبلوم و  3ساىات معتمدع من المقررات الدراسية االختيارية الموضرحة
بال داول المرفقة .

-2دبلوم تكميلي للحاصلين علي مؤهل عالي من تخصص غير العلوم الزراعية(تحويل مسار):
و دبلوم لمده (  9فصول دراسية ىلت اذقل ) تؤ ل الحاصل ىلى مؤ ل ىالت فت أ تخصص آخر

غير العلوم الزراىية الى اومال الدراسات العليا فى م ال التعليم الزراىت.
جدول رقم ( )5مقررات الدبلوم التكميلي للحاصلين علي مؤهل عالي من تخصص غير العلوم الزراعية

القسم العلمت
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المقررات اال بارية

المقررات االختيارية

مادة (:)15

شروط التس يل:
 .5يشرترط مرا يلرت فرت تسر يل الطالر لنيرل الردبلوم التوميلرت للحاصرلين ىلرت مؤ رل ىرالت فرت تخصرص

غير العلوم الزراىية بادضافة للشروط الواردع فت المادع ( 8 8مورر):

.1أن يوون حاصال ىلى مؤ ل امعى غير مرتبط بمسمى بوالوريو فت العلوم الزراىية
.9ي وز للطال

ان يوون حاصال ىلى تقدير " مقبول " للتقدم لدراسة الدبلوم.

مادة (:)16

الساىات الدراسية للبرنامج:
 -5لوت يحصل الطالر ىلرى دبلروم تحويرل المسرار ي ر أن يردر  99سراىة معتمردع من را  90سراىة معتمردع مرن
المقررات الدراسية اد بارية المحددع لول دبلوم و  59ساىات معتمدع من المقررات الدراسية االختيارية .

 -1وأن ي تاز الطال
حسرا

مقررات دبلوم تحويل المسار بتقدير ىام ال يقل ىن  Cويحس التقردير العرام ىلرت أسرا

متوسرط نقراط التقردير  GPAويرصررد التقردير والمعردل التراومررت للردر ات فرت شر ادع الردبلوم ويوررون

مسمت ش ادع الدبلوم و نف

إيقاع القيد:

يحق للطال

خم

إيقاع قيده إذا تقدم بطل

سنوات دراسية.

اذىذار

يحرق للطالر

مسمت التخصص الرئيست للقسم العلمت المعنت بالتدري .
بذلك فت بداية ول فصل دراست وبعرد موافقرة م لر

الوليرة وبحرد أقصرت

أن يتقرردم بعرذر ىررن ىردم دخررول االمتحران فرت مررادع وبحرد أقصررت نصرع المقررررات الد ارسرية المقررررع

ىليه خالل الفصل الدراست الواحد وبحد أقصت مرتين خالل د ارسرته للردبلوم وذلرك قبرل بدايرة االمتحانرات بمردع ال

تقل ىن  9أسابيع.

 -3دبلوم تكميلي  -متقدم
و دبلوم لدراسة مواد توميلية لمده فصلين دراسيين ىلت اذقل ,وتؤ ل الطال

للتس يل لدر ة الدوتوراه فت

تخصص غير التخصص الحاصل منه ىلت در ة الما ستير.
مادة (:)17

ي

ىلى الطال

العام ىلى أسا
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حسا

ا تياز مقررات الدبلوم التوميلت  -متقدم بتقدير ىام ال يقل ىن  Cويحس

التقدير

متوسط نقاط التقدير  GPAويرصد التقدير والمعدل التراومت فت بيان التقديرات .

جدول رقم (  ) 4مقررات الدبلوم التكميلى  -متقدم

القسم العلمت

53

المقررات اال بارية

المقررات االختيارية

مادة (:)18

شروط التس يل:
يشرترط مرا يلرت فرت تسر يل الطالر

المادع ( 8 8مورر):

لنيرل در رة الردبلوم التوميلرت – متقردم بادضرافة للشرروط الرواردع فرت

 .2أن يورون حاصرال ىلرى در رة الما سرتير البحررت فرت العلروم الزراىيرة أو مرا يعادل را مرن التخصصرات فرت
الوليات اذخرى من إحدى ال امعات أو المعا د المعترع ب ا من الم ل

اذىلى لل امعات.

مادة (:)19

الساىات الدراسية للبرنامج:
لوت يحصل الطال ىلى الدبلوم التوميلى – متقدم ي

أن يدر  19ساىة معتمدع من ا  53ساىة معتمدع

مرن المقرررات اال باريرة المحرددع لورل دبلروم و  9سراىات معتمردع مرن المقرررات االختياريرة الموضرحة بال رداول

المرفقة .

ب-الدبلوم االكاديمى:
ى دبلومة فى التخصص لمده فصلين دراسيين ىلت اذقل.
جدول رقم ( )4تخصصات الدبلوم االكاديمى

القسم العلمت
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التخصص االواديمى

مادة (:)21

شروط التس يل:
 .5يشترط ما يلت فت تس يل الطال لنيل در ة الدبلوم االواديمت بادضافة للشروط الواردع فرت المرادع (8

 8مورر):

 .3أن يوون حاصال ىلى در ة البورالوريو فرت العلروم الزراىيرة أو مرا يعادل را مرن التخصصرات فرت الوليرات
اذخررى مرن إحردى ال امعرات أو المعا رد المعتررع ب را مرن الم لر
در ة الدبلوم التوميلت فت العلوم الزراىية.

 .4ي

ىلرى الطالر

اذا ورران الطال ر
الطال

اذىلرى لل امعرات أو الحاصرل ىلرت

ان يورون حاصرال ىلرى تقردير "  " Cىلرت اذقرل للتقردم لد ارسرة الردبلوم االوراديمى امرا

حاصررل ىلررى تقرردير " مقبررول " ي ر

د ارسررة م رواد توميليررة ( الرردبلوم التوميلررى ) ليؤ ررل

لدراسة الدبلوم االواديمى التخصصى .

مادة (:)21

الساىات الدراسية للبرنامج:

 -5لورت يحصرل الطالر

ىلرى الردبلوم اذوراديمت ي ر أن يردر  90سراىة معتمردع من را  19سراىة معتمردع مرن

المقررات الدراسية اد بارية المحددع لول دبلوم و  3ساىات معتمدع من المقررات االختيارية .

 -1ويحسر

التقردير العرام ىلرت أسرا

للدر ات فت ش ادع الدبلوم.
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حسرا

متوسرط نقراط التقردير  GPAويرصرد التقردير والمعردل التراومرت

الباب الثالث  :قواعد وأحكام الماجستير المهني
مادة (:)22

طبيعة الدراسة:
 .5ت دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية والتدري

فت أحد مراوز سوق العمل ىلى الم ارات

الم نية التطبيقية والتت تغطت انبا فت احتيا ات سوق العمل و تنت ت تلك الدراسة بإىداد مشروال

(ورقة مر عية) تقبله ل نة االمتحان الن ائت .و ى ت دع إلى زيادع المعرفة والخلفية العلمية وتنمية
القدرات للخري ين فت تخصص معين يدخل فت نطاق ا تمام م أو نشاط م أو ىمل م .وال يؤ ل

الما ستير الم نت الحاصلين ىليه للتقدم للحصول ىلى الدوتوراه مباشرع.

 .1مدع الدراسة لدر ة الما ستير الم نت ال تزيد ىن  9فصول دراسية وتتضمن مقررات دراسية دون إىداد
ىلى الما ستير خالل الفترع القانونية المسموح ب ا و ى  9فصول

رسالة .اواذا لم يحصل الطال
دراسية من تاري القيد يلغى قيده إال إذا رأى م ل

الولية ادبقاع ىلى القيد لفترع أخرى ال تت اوز

فصلين دراسين بناع ىلى اقتراح المشرع اذواديمت و موافقة م ل

القسم المختص.

مادة (:)23

تمنح امعة طنطا بعد موافقة م ل

ولية الزراىة الما ستير الم نت (ما ستير بدون رسالة) فت العلوم

الزراىية فت التخصصات الرئيسية بالولية  Majorsوفروى ا الواردع بال دول رقم (. )3
جدول رقم ( )6مجاالت تخصص الماجستير المهني في العلوم الزراعية
القسم العلمت
اذراضت والمياه
االقتصاد الزراىت
البساتين
المحاصيل
الورارة
وقاية النبات
النبات الزراىت
ال ندسة الزراىية
ىلوم وتونولو يا اذغذية
ادنتا الحيوانت
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التخصصات

مادة (:)24

شروط اوا راعات ومواىيد واذوراق المطلوبة القيد:
للما ستير الم نت فت العلوم الزراىية أن يوون حاصال ىلى در ة البوالوريو

 .5يشترط لقيد الطال

فت

العلوم الزراىية من إحدى ال امعات المصرية أو در ة معادلة ل ا من مع د ىلمت آخر معترع به من

الم ل

اذىلى لل امعات أو أن يوون من خري ت الوليات ذات التخصصات المرتبطة بولية الزراىة .

 .1يقيررد الطال ر

فررت ذات التخصررص فررت در ررة البوررالوريو
ىلررى الطال ر

تقررديرع " مقبررول " ي ر

الم نى.

 .9يمون قبول الطال

اذا ورران حاصررل ىلررى " يررد " أمررا اذا ورران

د ارسررة م رواد توميليررة ( الرردبلوم التوميلررى ) قبررل ان يقيررد فررى الما سررتير

الحاصلين ىلى در ة دبلوم الدراسات العليا (دبلروم أوراديمت) فرى التخصرص للتسر يل

لدر ة الما ستير الم نت.
 .4يتم فتح با

التقدم للقيد حس

المواىيد المحددع لمواىيد الدراسة .

 .5المستندات المطلوبه طبقا للماده ()8
مادة (:)25

نظام الدراسة واالمتحانات:
 .5يقوم الطال

المقيد للما ستير الم نت بدراسة مقررات دراسية بواقع  91ساىة معتمدع ىلى اذقل بناع

ىلى اقتراح م ل

القسم العلمت المختص وموافقة م ل

الولية شاملة  19ساىة معتمدع من المقررات

اد بارية المحددع لول تخصص و 51ساىة معتمدع من المقررات االختيارية التت يختار ا الطال
وبمعرفة القسم العلمت المختص لول ما ستير م نت وبموافقة م ل

صيفيا لمدع أسبوىين ىق

الولية  .ويؤدى الطال

تدريبا

العام اذول بمعامل الولية ومزارى ا ووذلك الم ازرال اذخرى ووذلك التدري

فت أحد مراوز سوق العمل لمدع تحدد بواسطة المرشد اذواديمت والقسم المختص ,وين ى الطال
الما ستير بتقديم ورقة مر عية وتقيم بواسطة ل نة من القسم مع تقديم إفادع من ال ات التت تم التدري
ب ا.

 .1يسر ىلى الما ستير الم نت ما يتعلق بقواىد استبدال أو حذع المقررات

الدراسية.

مادة (:)26

قواىد تقييم المقرر:
 .5يحس المقرر الدراست بعدد ساىات تدريسية أسبوىيا
برال ساىات معتمدع.
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ويحدد وزن مقرر الما ستير الم نت الواحد

 .1فيما يتعلق بتق ييم ن اح الطال
أحوام المادع (.)55

وطريقة حسا

تقدير الطال

فت أ

مقرر والتقدير العام له تسر

مادة (:)27

مع مراىاع أحوام المادع (

) – بند رقم ( ) يقوم بادشراع ىلى الطال

أحد اذساتذع او اذساتذع المساىدين ومرشد أواديمت

المر عية المقدمه من الطال

فى نف

المقيد لدر ة الما ستير الم نت

التخصص .وأن تشول ل نة مناقشة الورقة

من ل نة رالرية من اذساتذع او اذساتذع المساىدين سواع من الداخل او الخار

يوون من بين م المرشد اذواديمت يتم اىتماد ا من م لست القسم والولية بناع ىلى اقتراح المرشد اذواديمت.
مادة (:)28

إ راعات المنح:
ويحس

لنيل الما ستير الم نت ىلى الطال

أن ي تاز المقررات المقيدع له بتقدير ىام ال يقل ىن يد ()C

التقدير العام للما ستير الم نت ىلى أسا

حسا

متوسط نقاط التقدير ( )GPAويبين تخصص

الدراسة وتقدير الن اح فت الش ادع .
مادة (:)29

يتم مناقشة الورقة المر عية المقدمة من الطال بطريقة ىالنية اواخطار وويل الولية للدراسات العليا
والبحو ووتابة تقرير ىلمت لل نة المناقشة والواردع فت ذه الالئحة ويتم وافة اال راعات االدارية الالزمة لمنح

الدر ة .

مادة (:)31

در ة الما ستير الم نت ت در ة تخصصية ال تؤ ل للتس يل لدر ة "دوتوراه الفلسفة" فت العلوم

الزراىية.
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الباب الرابع  :قواعد وأحكام الماجستير البحثي

مادة (:)31

يمنح الطال

در ة الما ستير فت التخصصات الرئيسية أو الفرىية من اذقسام العلمية بالولية الموضحة

بال دول رقم (.)9

دول رقم (  ) 9م االت تخصص در ة الما ستير فت العلوم الزراىية
التخصصات

القسم العلمت
اذراضت والمياه

اذراضت والمياه

االقتصاد الزراىت

االقتصاد الزراىت ادرشاد الزراىت الم تمع الريفت

ال ندسة الزراىية

ال ندسة الزراىية

البساتين

الخضر الفاو ة نباتات الزينة وتنسيق الحدائق

المحاصيل

محاصيل الحقل

الورارة

الورارة.

النبات الزراىت

أمراض النبات النبات الزراىت الميوروبيولو يا النباتية

وقاية النبات

الويمياع وسمية المبيدات الحشرات االقتصادية الحيوان الزراىت

ادنتا الحيوانت والدوا ن

ادنتا الحيوانت إنتا الدوا ن إنتا اذسماك

ىلوم وتونولو يا اذغذية

ىلوم اذغذية اذلبان

مادة (:)32

يشترط فت قيد الطال

لدر ة الما ستير البحرت فت العلوم الزراىية:

 -1أن يو ررون حاص ررال ىل ررى در ررة البو ررالوريو

ف ررت العل رروم الزراىي ررة (فر ررال التخص ررص) م ررن إح رردى ال امع ررات

المصرية أو ىلى در ة معادلة ل ا من مع د ىلمت معترع به من الم ل

االىلت لل امعات بتقدير ىام

يررد ) (Cىلررى اذقررل فررت متوسررط تقدي ارترره خررالل سررنوات الد ارسررة وتقرردير يررد رردا ) (B-ىلررى اذقررل فررت

متوسط مقررات فرال التخصص وي وز إىفاع الطال
 -1ان يوررون الطال ر

حاصررل ىلررى دبلرروم توميلررى ( فصررلين د ارسررين ) فررى ف ررال التخصررص اذا ورران الطال ر

حاصررل ىلررى در ررة البوررالوريو
تخصصه .

11

الوافدين من شرط التقدير ىند التس يل.

بتقرردير ىررام " مقبررول "  ,او اذا اراد التس ر يل فررى تخصررص اخررر غيررر

بطلبه للتس يل واستيفاع المستندات المطلوبة (المذوورع فت ن اية البند) واالستمارات الالزمة

 -9أن يتقدم الطال

إلررى إدارع الد ارسررات العليررا بالوليررة للعرررض ىلررى وويررل الوليررة للد ارسررات العليررا والبحررو الررذ يحررول الطل ر

والمسررتندات إلررى القسررم العلمررت المخررتص دبررداع ال ر أر  -وتعيررين ل نررة ادش رراع ىلررى أن يقرروم أحررد أىضرراع

الل نة بعمل المرشد اذواديمت للطال .

 -9بعررد ا تيرراز الطال ر
م ل

مقررررات فصررل د ارسررى وامررل يحرردد للطال ر

موض روال البح ر

ول نررة االش رراع مررن قبررل

القسم ويمون أن يوون المرشد االواديمى و المشرع الرئيست أو احد أىضاع ل نة االشراع .

 -1المستندات المطلوبة للتس يل فى الما ستير البحرى طبقا للماده ()8
مادة (:)33

نظام الدراسة تبعا لنظام الساىات المعتمدع :
بدراسة مقررات يوافق ىلي ا م ل

يقوم الطال

ىلى اقتراح ل نة ادشراع وموافقة م ل
 -5يقوم الطال
موضوال البح

القسم رم ل نة الدراسات العليا رم م ل

الولية بناع

القسم المختص من مقررات الدراسات العليا موزىة واآلتى :

بدراسة مقررات بواقع  99ساىة معتمدع ىلى اذقل من مقررات الدراسات العليا التى تخدم

 ,شاملة المقررات اال بارية ( 15ساىة معتمدع ) والمقررات االختيارية (  51ساىة معتمدع )

من داخل أو خار التخصص أو القسم من ا مقر ارن ىلت اذقل من خار القسم أو من مقررات العلوم

اذساسية التت ترتبط بموضوال الدراسة من خار الولية أو ال امعة  .الساىة المعتمدع تعادل ساىة نظرى أو
ساىتين ىملى .

 -1يحس

إىداد الرسالة بواقع  9ساىات معتمدع باالضافة الى الساىات المعتمدع للمقررات الدراسية (99

ساىة معتمدع ) وبذلك يوون ا مالى الساىات المعتمدع لدر ة الما ستير  90ساىة معتمدع.
 -9يقوم الطال

المس ل لدر ة الما ستير البحرت بدراسة مقررات تتبع إدارع الولية ومتطلبات ىامرة للحصرول

ىلت الدر ة العلمية و ى والتالى :

 .مقرر /الحاس

 .مقرر /اللغة ادن ليزية .

 .مقرر /المحاسبة اوادارع اذىمال الزراىية -متقدم.
 .مقرر /م ارات التنمية البشرية الزراىية.

 -1يقيد الطال

وحدات مقررر البحر

اآللى .

 .مقرر /م ارات استخدام الموتبات

 .مقرر /طرق إىداد ووتابة البح

العلمت

) In Progress ( IPموزىرة فرى أربعرة فصرول (د ارسرية وي روز أن تورون

غير متتالية ويتم تقييم وحدات مقرر البح

ىلى أسا

تقدم مررض (  ) SPأو تقردم غيرر مررض () UP

طبقررا لتقريررر المتابعررة المعتمررد مررن ىضرروين مررن ل نررة ادشرراع ىلرى اذقررل ىلررت أن يوررون المشرررع الرئيسررت
أحد ما والذى يشمل ىلى أ م النتائج التى توصل إلي ا الطال

لم يحصل الطال

ىلى الدر ة العلمية المسر ل ل را يسرتمر فرى القيرد لوحردات مقررر البحر

ىلي ا ليحصل ىلى تقدير ( )Sوتعتبر موافقة م ل

ول المقررات المقيدع للطال
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و ذلك لورل فصرل د ارسرى ىلرى حردع و إذا

فى استمارع التس يل.

الولية ىلى تس يل الطالر

و حترى حصروله

رى موافقرة ضرمنية ىلرى

 -1تقييم المقررات الدراسية يتم وفقا لما و مبين فى المادع (  ) 55من ذه الالئحة
 -3ينرذر الطالر

فررت حالررة ىرردم حصروله ىلررى متوسرط تقرردير يررد ردا (  ) B-ىلررى اذقررل فررى المتوسررط العررام

لمقررات الد ارسات العليا التى ولع بدراست ا و يقوم بدراسة مقررات د ارسرية أخررى إضرافية حترى يحصرل ىلرى
التقرردير المطلررو  ,ويوررون ذلررك بن راع ىلررى طل ر
والبحو وم ل

ل نررة ادش رراع وموافقررة م ل ر

الولية لتحسين المتوسط ورفعه إلى يد دا ( . )B-

 -9بعد موافقة م ل

الولية وبناع ىلى اقتراح م ل

دراست ا فى امعة أخرى بحي

القسرم يسرمح للطالر

القسررم ول نررة الد ارسررات العليررا

باحتسرا

مقرررات د ارسرية سربق لره

ال يقرل تقردير ا ىرن يرد ردا (  ) B-أو مرا يعادل را وىلرى أال يزيرد م مروال

ساىات ذه المقررات ىن  % 90من م موال ساىات المقررات الالزمة للحصول ىلى الدر ة وىلى أن تورون
فررى اسررتمارع التسر يل وبشرررط أال توررون قررد احتسرربت للحصررول ىلررى در ررة

ضررمن المقرررات التررى قيرردت للطالر

ىلمية أخرى وأال يوون قد مضى ىلى امتحان ا أورر من خم

سنوات.

مادة (:)34

مدع الدراسة

ال ي رروز أن تقررل مرردع الد ارسررة لنيررل در ررة الما سررتير البحرررى فررى العلرروم الزراىيررة ىررن  1فصررول د ارسررية

( قبل تشويل ل نه الحوم ىلى الرسالة ) وبحد أقصى  9فصول د ارسرية وفرى حراالت الضررورع يمورن الموافقرة
ىلى المد الدراست (ول فصلين دراسين ) لفترع أقصرا ا حترى الفصرل الد ارسرت الررانت ىشرر يلغرى بعرد ا تسر يل

الطالر

تلقائيرا إذا لرم يورن قررد أترم د ارسرته و ترتم إ رراعات المرد بنراع ىلرى تقريررر المشررفين وموافقرة م لر

وم ل

الدراسات العليا بال امعة .

الولية وىرض اذمر ىلى م ل

القسرم

مادة (:)35

شروط منح در ة الما ستير البحرى فى العلوم الزراىية -:
يشترط فى حصول الطال

 – 5أن يتابع الدراسة والبح
 – 1أن يقوم بإ راع البح

لم ل

.

ىلى در ة الما ستير البحرى فى العلوم الزراىية ما يلى - :

فرى موضروال يقرره م لر

الولية بناع ىلى توصية م ل

ببحره فى مع د ىلمى آخر أو أ

 - 9أن يقرروم الطال ر

الوليرة بنراع ىلرى اقترراح م لر

القسم العلمى المختص أن يسمح للطال

بإ راع بعرض النقراط الخاصرة

ة أخرى معترع ب ا تحقق المتطلبات الخاصة بالبح .

بتقررديم نتررائج البح ر

فررى رسررالة تقبل ررا ل نررة الحوررم والمناقشررة وبعررد ا تيررازع بن رراح وافررة

المقررات الدراسية بتقدير ىام ( يد دا )  B-ىلت اذقل.
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القسرم المخرتص وي روز

الباب الخامس  :قواعد وأحكام درجة الدكتوراه
مادة (:)36

طبيعة الدراسة :

تقوم أساسا ىلى البح

المبتور ومتابعة التقدم العلمى ودراسة مقررات متقدمة فت م راالت التخصرص

بادضررافة إلررى ىقررد امتحرران تررق يلى للطال ر

الطالر

بعررد ن احرره فررى تل رك المقررررات وال تقررل الفت ررع الالزمررة لحصررول

ىلررى در ررة دوترروراه الفلسررفة فررى العلروم الزراىيررة ىررن  9فصررول د ارسررية اىتبررا ار مررن ترراري تسر يله ل ررذه

الدر ة مع مراىام احوام المادع (.)99
مادة (:)37

شروط التس يل لدر ة دوتوراه الفلسفة فى العلوم الزراىية :
يشترط فى تس يل الطال

ىلى در ة دوتوراه الفلسفة فى العلوم الزراىية ما يلى :

ا  -أن يوررون حاصررال ىلررى در ررة الما سررتير أو الما سررتير البحرررى فررى العلرروم الزراىيرة مررن إحرردى ال امعررات

المصررية أو ىلررى در ررة معادلرة ل ررا مررن اى امعررة مررن الررداخل او الخررار وذلررك طبقررا للشررروط التررى يضررع ا

الم ل

اذىلى لل امعات ( ل نة قطاال الدراسات الزراىية ) بعد موافقة م ل

ال امعة بشرط أال يقل تقديره

العام فى المقررات الدراسية لدر ة الما ستير أو الما ستير البحرى ىن يد ردا ) (B-وي روز إىفراع الطرال
الوافدين من شرط التقدير.

 - 1أن يوررون التخصررص المتقرردم للتس ر يل فيرره ررو نف ر

الما ستير البحرى .

التخصررص الحاصررل منرره ىلررت در ررة الما سررتير أو

 - 9اذا ور رران التخصر ررص المتقر رردم للتس ر ر يل فير رره غير ررر التخصر ررص الحاصر ررل ىلي ر ره فر ررى در ر ررة الما سر ررتير أو

الما سررتير البحرررى ي ر
الدوتوراه .

 -3اذا وان الطال

ىلررى الطال ر

ا تيرراز دبلرروم توميلررى متقرردم ( فصررلين د ارسررين) لتؤ ررل الطال ر

حاصل ىلى در ة الما ستير فى اى م ال غير مرتبط بالم االت الزراىية يمورن التسر يل

للحصررول ىلررى در ررة دوترروراه الفلسررفة فررى العلرروم الزراىيررة وذلررك بعررد ا تيرراز الطال ر

(تحويل المسار) لمدع  3فصول دراسية ىلت اذقل.
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لد ارسررة

دبلرروم توميلررت متقرردم

مادة (:)38

إ راعات التس يل لدر ة دوتوراه الفلسفة فى العلوم الزراىية:
التس يل لدر ة دوتوراه الفلسفة فى المواىيد المبينة فى ذه الالئحة.

(  ) 5يفتح با

(  ) 1يتقرردم الطال ر

بطلبررة للتس ر يل و اسررتيفاع المسررتندات المطلوبررة ال روارد ذور ررا بمررادع ( )8و االسررتمارات

الالزمررة إلررى قسررم الد ارسررات العلي را الررذى يحررول ملررع الطالر

المرشد اذواديمى للطال

( )9بعررد ا تيرراز الطالر
الرئيست من قبل م ل

فى حالة ىدم اختيار الطال

إلررى القسررم العلمررى المخررتص دبررداع ال ررأى وتحديررد

مرشد اواديمى فى استمارع البيانات .
موضروال البحر

مقررررات فصررل د ارسررى وامررل يحرردد للطالر

القسم ويمون ان يوون المرشد االواديمى احد اىضاع ل نة االشراع .

(  ) 9تقوم ل نة ادشراع والطال

تمرل تلك الخطة إضافة ىلميرة مسرتحدرة

بإىداد خطة دراسية مبتورع بحي

تطبيقرا للمررادع (  99أ) مررن قررانون تنظرريم ال امعررات ويعتبررر ترراري موافقررة م لر
وذلك بعد اىتماد نائ

ول نررة االشرراع والمشرررع

رئي

ال امعة للدراسات العليا والبحو ل ا .

الوليررة ررو ترراري التسر يل

مادة (:)39

نظام الدراسة تبعا لنظام الساىات المعتمدع:
( ا ) تبررين القر روائم بررالملحق رق ررم (  ) 1بصررفة ىام ررة المق ررررات الد ارسررية االختياري ررة ووررذلك محتوا ررا العلم ررى
( ال ررزع الرررانى) لمختلررع التخصصررات لرردر تى الما سررتير البحرررى ودوترروراه الفلسررفة فررى العلرروم الزراىي رة وفقررا
لألقسام العلمية والتى تتبع وود الولية ووود القسم العلمى المختص .

(  ) 1يقرروم الطال ر

بدرسررة مقررررات د ارسررية يوافررق ىلي ررا م ل ر
ا

المرشد اذواديمى وموافقة م ل

اوال :يقوم الطال
موضروال البحر

الوليررة بنرراع ىلررى اقت رراح ل نررة ادش رراع أو

القسم المختص من مقررات الدراسات العليا موزىة واآلتى :

بدراسة مقررات بواقع  91ساىة معتمردع ىلرى االقرل مرن مقرررات الد ارسرات العليرا الترى تخردم
شرراملة المقررررات اال باريررة ( 15سرراىة معتمرردع ) والمقررررات االختياريررة (19سرراىة معتمرردع )

من داخل او خار فرال التخصص من را  3سراىات معتمردع ىلرى االقرل مرن خرار القسرم أو مرن مقرررات العلروم
االساسية التى ترتبط بموضوال الدراسة من خار الولية او ال امعة  .الساىة النظرى تعادل ساىتين ىملى .

ثانياً :تحس

الرسالة بواقع  51ساىة معتمدع وبذلك يوون ا مالى الساىات المعتمدع لدر رة دوتروراه الفلسرفة

فى العلوم الزراىية  11ساىة.

ثالثاًً:

ذا بادضافة إلى أن يقوم الطال

المس ل لدر ة دوتوراه الفلسفة بدراسة مقررات تتبرع إدارع الوليرة و رى

 .مقرر /اللغة ادن ليزية ( والمتخصصة فى الم ال الزراىى )  .مقرر /الحاس

.

مقرر /المحاسبة الزراىية  -متقدم

 .مقرر /تونولو يا المعلومات وتطبيقات ا
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االلى

 .مقرر /حوومة الشروات الزراىية
 .مقرر /طرق إىداد ووتابة البح

العلمت

للطال

وتعتبررر موافقررة م ل ر

الوليررة ىلررى التس ر يل فررى بدايترره ررى موافقررة ضررمنية ىلررى وررل المقررررات المقيرردع

فى استمارات التس يل.

(  ) 9يقيرد الطالر وحردات مقررر البحر ) In Progress (IPموزىرة فرى أربعرة فصرول ىلرى اذقرل ويرتم
تقيرريم وحرردات مق ررر البح ر ىلررى أسررا تقرردم مرررض ( )SPأو تقرردم غيررر مرررض ( )UPطبقررا لتقريررر المتابعررة
المعتمررد مررن ىضرروين مررن ل نررة ادشرراع ىلرى اذقررل أحررد ما المشرررع الرئيسررت والررذى يشررمل ىلررى أ ررم النتررائج
التررى توصرل إلي ررا الطالر و ذلررك لوررل فصررل د ارسررى ىلررى حرردع و يسررتمر فررى قيررد البحر وحتررى االنت رراع مررن
إىداد الرسالة وتشويل ل نة الحوم والموافقة ىلى منح الدر ة ليحصل ىلى تقدير (. )S
(  ) 9تقييم المقررات الدراسية يتم وفقا لما و مبين فى المادع ( )55من ذه الالئحة .
(  ) 1ينذر الطال

فى حالة ىدم حصوله ىلى تقدير يد ردا ) (B-ىلرى اذقرل فرى المتوسرط العرام لمقرررات

الدراسات العليا الترى ولرع بد ارسرت ا أو يقروم بد ارسرة مقرررات د ارسرية أخررى إضرافية حترى يحصرل ىلرى التقردير
المطلررو ويوررون ذلررك بنرراع ىلررى طل ر
وم ل

ل نررة ادش رراع وموافقررة م ل ر

الولية لتحسين المتوسط ورفعه إلى متوسط يد دا )(B-

(  ) 3بعد موافقة م ل

الولية وبنراع ىلرى اقترراح م لر

لرره د ارسررت ا فررى امعررة أخرررى بحير

القسررم ول نررة الد ارسررات العليررا والبحررو

القسرم يسرمح للطالر

باحتسرا

مقرررات د ارسرية سربق

ال يقررل تقرردير ا ىررن يررد رردا وىلرى أال يزيررد م مروال رذه السرراىات رذه

المقررررات ىررن  % 90مررن م مروال سرراىات المقررررات الالزمررة للحصررول ىلررى الدر ررة وىلررى أن توررون ضررمن

المقرررات التررى قيرردت للطالر

فررى اسررتمارع التسر يل وبشرررط أال توررون قررد احتسرربت للحصررول ىلررى در ررة ىلميررة

أخرى وأال يوون قد مضى ىلى امتحان ا أورر من خم

سنوات.

مادة (:)41

االمتحان التق يلى التحريرى و الشفوى الشامل:
( )5ي ر

أن يرؤدى الطالر

بعررد ن احرره فررى المقرررات الد ارسررية وحصرروله ىلررى تقرردير يررد رردا ) (B-ىلررى

اذقل فى المتوسط العام ل ميع المقررات الدراسية التى ولع بدراست ا خالل مرحلة الدوتوراه وبعد اىتماد نتي رة

آخر مقرر دراسى من قبل م ل

الولية امتحانا تق يليا الختبار قدراته العلميرة فرى م رال تخصصره والم راالت

المرتبطة به ومقدرته ىلى معال ة المشاول العلمية ويتبع فت االمتحان التق يلت ما يلت:

(أ) تقوم ل نة ادش ارع باقتراح تشويل ل نرة االمتحران الترق يلى الترى يرتم ىرضر ا ىلرى م لر القسرم المخرتص
رم ىلت ل نة الدراسات العليرا والبحرو ررم م لر الوليرة وتصربح ن ائيرة بعرد اىتماد را مرن السريد اذسرتاذ
الدوتور  /نائ رئي ال امعة للدراسات العليا والبحو بال امعة.
( ) ي رررى امتحرران تررق يلت تحريرررى ( قبررل التررق يلى الشررف ى الشررامل ) وذلررك فررى م ررال التخصررص خررالل 9
شر ور مررن ترراري اىتمرراد نائر رئرري ال امعررة لتشررويل الل نررة ويشررترط أن يحصررل الطالر ىلرى متوسرط
تقرردير يررد رردا ) (B-ىلررى اذقررل ال تيرراز االمتحرران التررق يلى التحريرررى اواذا لررم يحصررل الطال ر ىلررى
متوسط در ة الن اح المطلوبة يد دا ) (B-يمنح فترع  9ش ور اخررى دىرادع االمتحران وفرت رذه الحالرة
تمد صالحية الل نة تلقائيا اواذا لم يحقق الطال المستوى المطلو ) (B-فى المرع الرانية يتم فصل الطال
من الدراسات العليا.
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( ) تشررول ل نررة االمتحرران التررق يلى الشررامل مررن سرربعة أىضرراع مررن االسرراتذع أو االسرراتذع المسرراىدين أحررد م

المشرررع الرئيسررت ( مررن م ارنررين للمرواد المرتبطررة بالتخصرص مررن خررار القسرم العلمررت  ,وواحررد ىلررت اذقررل مررن
خررار الوليررة فررى ذات التخصررص ) وتقرردم الل نررة بعررد امتحرران الطال ر

شررف يا تقري ر ار برأي ررا فررت أ ليررة الطال ر

لمتابعة بحره للحصول ىلت در ة دوتوراه الفلسفة فت العلوم الزراىية ويوون حوم الل نة بقغلبية اذىضاع .
إذا لرم يرؤدى االمتحران التررق يلى خرالل سرنتين مرن تراري اىتمراد م لر

(  ) 9يرتم الغراع تسر يل الطالر

نتي ة ا تيازه ذخر مقرر دراست .

(  ) 9يتم إقرار نتي ة الطال

فم ل

الولية .

فى االمتحان التق يلى الشامل من م لر

(  ) 1ي وز تشويل ل نة الحوم ىلى رسالة الطالر
استوفى الطال

ميع الشروط .

بعرد ا تيراز الطالر

الوليررة

القسرم فل نرة الد ارسرات العليرا والبحرو
االمتحران الترق يلى الشرامل وذلرك مترى

مادة (:)41

مدع الدراسة:
ال ي وز أن تقل مدع الدراسة لنيل در ة دوتوراه الفلسفة فى العلروم الزراىيرة ىرن  9فصرول د ارسرية ( قبرل

تشويل ل نة الحوم ىلى الرسالة ) وبحد أقصى  51فصرل د ارسرت وفرى حراالت الضررورع يمورن الموافقرة ىلرى
المد (ول فصلين دراسين ) لفترع أقصا ا حتى الفصرل ال اربرع ىشرر يلغرى بعرد ا تسر يل الطالر
د ارسررته وذلررك بنرراع ىلررى تقريررر ل نررة االش رراع وموافقررة م ل ر
وىرض اذمر ىلى م ل

الدراسات العليا بال امعة .

إذا لرم يورن أترم

القسررم ول نررة الد ارسررات العليررا وم ل ر

الوليررة

مادة (:)42

شروط منح الطال

در ة دوتوراه الفلسفة فى العلوم الزراىية:

رجةًدكتوراهًًالف لسفةًفىًالعلومًالزراعيةًماًيلىًً:
ً
يشترطًفىًالطالبًلنيلًد

ا  -أن يتابع الطال

 - 1أن يقوم الطال

الدراسة والبح
بإ ارع بحر

لمدع ال تقل ىن  9فصول دراسية من تاري التس يل .

فرى موضروال مبتورر الرذى أقرره م لر

العلمى المختص ول نة الدراسات العليا والبحو .

 - 9أن يتق ردم الطال ر

الوليرة بنراع ىلرى اقترراح م لر

القسرم

بعررد ن احرره فررى المقررررات الد ارسررية بتق ردير يررد رردا ) (B-ىلررى اذقررل ون احرره فررى

االمتحرران الترق يلى الشرامل بنتررائج بحرره فررت "رسررالة " تقبل ررا ل نررة الحوررم بعررد مناقشررته في ررا وأن يسرربق ذلررك
نشره لبح

واحد ىلى اذقل مستخلص من الرسالة أو تقديم ما يفيد أن البح

المستخلص مقبوال للنشر بإحردى

الم ررالت العلميررة الدوليررة المتخصصررة وذلررك ضررمن المسررتندات المطلوبررة لتشررويل ل نررة المناقشررة والحو رم ىلررت
الرسالة العلمية
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 -9إذا لم يحصل الطال

ىلى در ه دوتوراه الفلسفة خالل  59فصرل د ارسرت مرن تراري تسر يله يسرتمر الطالر

فى دراسته من خرالل د ارسرة مقرررات إضرافية (بحرد أقصرت  53سراىة معتمردع فرت فصرلين د ارسريين ىلرت اذوررر)

لزيادع قدراته العلمية وتحدير ا وبعد ا يسقط قيده إذا لم يتقدم برسالته لمناقشت ا والحوم ىلي ا وذلك بعرد موافقرة
م ل

18

الولية بناع ىلى اقتراح ل نه ادشراع وموافقة م ل

القسم .

الباب السادس  :قواعد وأحكام مشتركة لدرجتى الماجستير البحثى ودكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية

مادة (:)43

فى الشروط العامة اوا راعات التس يل لدر تى الما ستير البحرى ودوتوراه الفلسفة :
 – 5يعتبر الطال

مقيدا لدر ة الما ستير او الدوتوراه من تاري موافقة م ل

الولية ىلى قيده للدر ة .

 -1يحدد المشرع الرئيست ىلى رسائل الما ستير والدوتوراه من بين لألساتذع أو اذساتذع المسراىدين ومرا ورد
بنص المادع ( )89من الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم ال امعات .

 -9ي وز ان ينفرد بادشراع ىلى رسائل الما ستير والدوتوراه اذساتذع أو االساتذع المساىدين.
 -9ي

طر رال

أال يزيد ىدد أىضاع ل نة ادشراع ىن رالرة مرن أىضراع يئرة التردري

الما س ررتير البحر ررت وأربع ررة مصر رريين بالنس رربة لطالر ر

المصرريين بالنسربة لل ران

در ررة دوت رروراه الفلس ررفة بش رررط ان ال يزي ررد ى رردد

المدرسررين فررى ل نررة االشرراع ىررن واحررد فررى وررل مررن ل رران الما سررتير والرردوتوراه ويموررن أن يضرراع مشرررع أو
ارنين أ نبيين إلت ل نة ادشراع.

أال يقررل ىرردد المش ررفين فررى ل نررة االش رراع مررن امعررة طنطررا ىررن  %10مررن ىرردد أىضرراع ل نررة

 -1ي ر

االشراع .

 -3ىدم فتح با

القيد او التسر يل باذقسرام الترى اليو رد ب را أىضراع يئرة التردري

مرن اذسراتذع أو اذسراتذع

المساىدين  ,ويسترنت من ذلك المعيدين والمدرسين المساىدين وفت ذه الحالة يتم االستعانة بقساتذع أو اساتذع
مساىدين من خار الولية او ال امعة ويشترك مع م فى ذه الحالة مدر من داخل القسم إن و د .

 -9اليتم تس يل معيدين أو مدرسين مساىدين فت وليات غير وليات م العاملين ب را داخرل ال امعرة إال بموافقرة
القسم المختص واىتماد م ل

 -9ال يستبعد الطال

الولية وذلك فى التخصصات الغير متوفرع بالولية .

الموقوع قيد م من النصا

المقرر لإلشراع .

 - 8يحدد فى استمارع التس يل المشرع الرئيست من بين ل نة ادشراع .
 - 50يلررزم أن يوررون موض روال الد ارسررة متمشرريا مررع الخطررة العلميررة للقسررم مررع إرفرراق خطررة الد ارسررة مررع أوراق

الطال

.

 – 55يقوم الطال

بتقديم مقتررح بحررى لد ارسرته ويقروم بعرضره أمرام القسرم المخرتص بشررط رودع اذداع وترتم

مناقشته وا ازته من قبل ل نة االشراع ,ويضاع ىلى ذلك للطال

المتقردم للتسر يل لدر رة دوتروراه الفلسرفة أن

يعد ورقة مر عية )  ( Review Articleىن دراسته المقترحة ويؤدى ذلك بشول مرضى .
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مادة (:)44

فى نظام ادشراع وتعديل ل نة ادشراع :

المس لين مع ول ىضو بل ان ادشراع ( أنصبة ادشراع ) وما يلى :

(  ) 5ال يزيد ىدد الطال

الوظيفة

النصاب اإلشرافى على كل من درجىت املاجستري البحثى ودكتور الفلسفة

أستاذًمساعدً

ً1ً+51معيدينًاوًمدرسينًمساعدينً

مدرسً

ً1ً+51معيدينًاوًمدرسينًمساعدينً

ً1ً+ً51معيدينًاوًمدرسينًمساعدينً

أستاذً

(  ) 1ىدم إسناد اى إشراع للسادع أىضاع يئة التدري
ببح

(  ) 9فت حالة قيام الطال

الذين بلغوا النصا

خار ال امعة في وز بعد موافقة م ل

المقرر لإلشراع.

الولية أن يشترك فرت ادشرراع أحرد

المتخصصين من حملة الدوتوراه فت م ال التخصص من ال ة التت ي ر ب ا البح .

(  ) 9ف ررت حال ررة اش ررتراك ىض ررو بل ن ررة ادشر رراع م ررن

ررة ىم ررل الطالر ر

وم ررن غي ررر أىض رراع يئ ررة الت رردري

بال امعررات المصررية  -يلررزم أال تقررل وظيفترره ىمررا يعررادل در ررة مرردر بشرررط أال يوررون بل نررة االشرراع مرردر

اخر – وينبغى توضيح مسا مة رذا العضرو وتوضريح الردور الرذى سريقوم بره فرى م رال ادشرراع ىلرى الرسرالة
ويعرض ذلك ىلى م ل

القسم المختص رم ل نة الدراسات العليا والبحو رم م ل

(  ) 1تقردم ل نرة ادشرراع والطالر

الولية .

الخطرة البحريرة التفصريلية بعرد ىرضر ا ومناقشرت ا بالقسرم العلمرى المخررتص

ويحرر المشرفون ىلت الرسالة تقري ار دوريا ىن مد تقدم الطال

ول  3ش ور من تراري تسر يل خطرة البحر

ويتم التوقيع ىليه من قبل ل نة ادشراع م تمعة .

القسررم ول نررة الد ارسررات العليررا بالوليررة ويررتم اخطررار الطال ر

(  ) 3تعتمررد التقررارير مررن م ل ر

الدراسات العليا بالولية ب أر ل نة االشراع ىن مد تقدمة فت الرسالة

(  ) 9لم ل

الدراسات العليا والبحو بناع ىلى اقتراح م ل

ل نرة ادشرراع وموافقرة م لر

الولية إلغاع تسر يل الطالر

القسرم ىلي ررا فرى حالررة ىردم تقردم الطالر

ىلرى ضروع اقترراح

فررى د ارسرته وىرردم انتظامره إذا حرررر لرره

رالرة تقارير دورية تفيد بقن أداؤه غير مرض وذلك بعد تو يه رالرة إنذارات له. .

(  ) 9إذا ح ررد

ىررن طريررق ادارع

خر رالع ف ررى الر ررأى ب ررين أىض رراع ل ن ررة ادشر رراع ف ررى أى ش ررقن يخ ررص س ررير البحر ر

وتشويل ل نة الحورم يرفرع الموضروال إلرى م لر
ادشرراع للبررت فيرره ويعتبررر قررار م لر

لل نة ادشراع بعد موافقة م ل

الولية .

وادشررراع

القسرم المخرتص بنراع ىلرى اقترراح مقردم مرن أحرد أىضراع ل نرة

القسررم العلمررى المخررتص ىلررى مسررتوى اذسرراتذع فررى ررذه الحالررة ملزمررا

(  ) 8فى حالة سفر أحد المشرفين (خالع المشرع الرئيسى) للخار أو إيفاده فى م مة ىلمية يتقردم المشررع
بتقرير واع ىن سير بح
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الطال

حتى تاري سفره ويرفع اسمه من ادشراع بعد انقضاع ىام ىلى سفره.

وفى حالة إىرارع المشررع الرئيسرت للخرار أو إيفراده فرى م مرة ىلميرة يرفرع اسرمه مرن ل نرة ادشرراع بعرد

انقض رراع ى ررام ىل ررى س ررفره ىل ررى أن يق رروم م لر ر

المشرع الرئيست ال ديد .

القس ررم المخ ررتص بإى ررادع النظ ررر ف ررى ل ن ررة ادشر رراع وتحدي ررد

(  ) 50يحفرظ للمشرررع الررذى يترروفى بعررد اشررتراوه فررى ل نررة ادشرراع لفتررع تزيررد ىررن سرنة ميررع حقوقرره الماديررة
واذدبيررة حتررى ينررال الطال ر

الدر ررة العلميررة المس ر ل ل ررا وفررى ررذه الحالررة ي رروز وبعررد موافقررة م ل ر

العلمى المختص تعيين مشرفا إضافيا لل نة السابقة.

(  ) 55إذا توفى المشرع الرئيست ىلى الرسالة أو سافر لمدع أورر من ىرام يسرتو
القسم العلمى المختص للنظر فى تعين مشرع آخر أو ل نة إشراع أخرى للطال

.

القس رم

اذمرر رفرع ذلرك لم لر

(  ) 51ي وز إ راع أى تعديل فى ل نة ادشراع ىلى الرسرالة مترى اسرتدىت الضررورع وبموافقرة أىضراع ل نرة
االشراع وم ل

القسم.

(  ) 59فررى حالررة إضررافة أى مشرررع ديررد ال تشررول ل نررة الحوررم لرسررائل الما سررتير او الرردوتوراه ( أو ل نررة
االمتحان التق يلى لطال

من اداع دوره المحدد له .

دوتوراه الفلسفة ) قبل مضى فترع ال تقل ىن  9ش ور حتى يتمون المشرع المضاع

مادة (:)45

تعديل موضوال الرسالة :

يسمح بإ راع تغيير و رى لموضروال الرسرالة لمررع واحردع فقرط خرالل مردع التسر يل للطالر

حير

يعتبرر

ررذا التسر يل تسر يال ديرردا وتطبررق ىليررة القواىررد و الشررروط .أمررا إذا ورران التغييررر غيررر ررو رى بمعنررى تغييررر
بعض اذلفاظ دون الخلل بموضوال البح

أو ات ا اته بعد ىرضه ىلى م ل

الولية فإنه يسمح بإ رائه حتى قبل تشويل ل نة الحوم .

ً
ً

القسم المختص وموافقة م ل

مادة (:)46

فى صالحية الرسالة للعرض والمناقشة وتشويل ل نة الحوم والمناقشة ىلى الرسالةًًً:
( ا ) يتقدم الطال

بش ادع إتقان اللغره االن ليزيرة وشررط لمناقشرة رسرائل الما سرتير والردوتوراه و يقصرد بشر ادع

إتقان اللغة احدى الخيارات التالية :

أ -ش ادع انستيتوشنال توفل  INSTITUTIONL TOEFLمن االيميدايست
 -ش ادع أيلت

 ELTSمن المروز الرقافت البريطانى

ر -ش ادع اتقان اللغة من مروز متخصص ومعتمد من ال امعة.

(  ) 1ش ادع اتقان اللغه والترى سربق التقردم ب را لدر رة الما سرتير يمورن ان تسرتخدم مررع اخررى لدر رة الردوتوراه
فى حالة الحصول ىلى المعدل المطلو لدر ة الدوتوراه .
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(  ) 9المعدل اللغوى المطلو لمناقشة الرسائل العلمية ( الما ستير والدوتوراه ) والتالى :
 ش ادع التويفل ( 900للما ستير –  910للدوتوراه ) -ش ادع أيلت

(  9للما ستير –  9 1للدوتوراه )

 -ش ادع اتقان اللغة من أ مروز معتمد للغات بال امعة (  30للما ستير –  90للدوتوراه )

(  ) 9ى رردم ى رررض تش ررويل ل رران الحو ررم والمناقش ررة ىل ررت ل ن ررة الد ارس ررات العلي ررا والبح ررو للط ررال
لدر تى الما ستير او الدوتوراه اال بعد احضار م ما يفيد نشر بح

المسر ر لين

أو قبوله للنشر فت إحدى الم الت العلمية
القسرم المخرتص

(  ) 1تقدم ل نرة ادشرراع ىلرى الرسرالة بعرد االنت راع مرن إىرداد ا تقريرر صرالحية إلرى م لر

ىررن صررالحية الرسررالة للمناقشررة واقت رراح تشررويل ل نررة الحوررم والمناقشررة للعرررض ىلررى ل نررة الد ارسررات العليررا رررم
م ل

الولية رم اىتماد نائ

رئي

ال امعة للدراسات العليا والبحو للتشويل ويقدم الطال

نسخة من الرسرالة

فرى الصرورع قبرل الن ائيررة الرى إدارع الد ارسرات العليررا السرتومال اد رراعات .وال يرتم إ رراع المناقشرة إال بعرد مرررور
اسبوىين ىلى اذقرل مرن تراري اىتمراد تشرويل ل نرة الحورم والمناقشرة مرن نائر

والبحو .

رئري

ال امعرة للد ارسرات العليرا

(  ) 3ال تقل وظيفة أى من أىضاع ل نة الحوم ىلى الرسالة ىن أستاذ مساىد أو ما يعادل ا.

(  ) 9يشررول م ل ر

الوليررة ل نررة الحوررم والمناقشررة ىلررى الرسررالة بنرراع ىلررى اقت رراح مررن م ل ر

القسررم العلمررى

المخ ررتص م ررن رالر ررة أىض رراع أح ررد م المش رررع الرئيس ررى ىل ررى الرس ررالة والعضر روان اآلخر رران م ررن ب ررين اذس رراتذع
واذساتذع المساىدين بال امعات أو ما يعادل ذلك من المراوز البحرية ويوون مقررر الل نرة رو اذقردم وي روز
اشتراك ميع المشرفين فى المناقشرة بصروت واحرد ىلرى أال يورون مرن بيرن م المردر المعراون فرى ادشرراع إن

و د.

(  ) 9ىرردم مشرراروة أى أسررتاذ او أسررتاذ مسرراىد خررار ى فررى ل نررة الحوررم والمناقشررة ىلررى رسررائل الما سررتير او
الردوتوراه بالوليررة أورررر مررن مررتين فررى العررام ال ررامعت الواحررد إال فررى حرراالت الضرررورع التررى يقر ررا م لر
ويوافق ىلي ا نائ

رئي

الوليررة

ال امعة للدراسات العليا والبحو .

(  ) 8يشررترط أن يوررون أحررد اذىضرراع ىلررى اذقررل ( ممررتحن خررار ى فررى التخصررص المطلررو للرسررالة ) مررن
خار الولية وي وز ان يوون العضوين من خار الولية .

(  ) 50إىم رراال ل ررنص الم ررادع ( )509م ررن الالئح ررة التنفيذي ررة لق ررانون تنظ رريم ال امع ررات ي ارى ررت توص رريع الس ررادع
الممتحنين فى ل ان الحوم والمناقشة وذلك بوتابة صفة الممتحن امام اسم سيادته ىلى النحو التالى :
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 ممرررل ل نررة االشرراع فررى ل رران الحوررم والمناقشررة يرردون امررام اسررم سرريادته ( ىررن المشررفين ) واذاوان اورر من مشرع ضمن ل نة االشراع توت ىبارع ( ىن المشرفين بصوت واحد ).
 توتر ولمررة ( رئيسررا) امررام اقرردم االسرراتذع فررى ل نررة الحوررم والمناقشررة سرواع ورران مشررفا او ىضروامن الداخل او الخار بعد ذور صفته .
 العضوان اآلخران توت صفة ول من م امام اسم سيادته بمعنرى اذا وران مرن داخرل الوليرة توترىبارع (ممتحن داخلى) والعضو من خار الوليرة او ال امعرة يوتر امرام سريادته ىبرارع ( ممرتحن
خار ى).

( ) 51ضرورع التقدم باىتذار ىن المشاروة بالل نة فت حالة و ود صلة قرابة حتى الدر ة ال اربعرة مرع الطالر

أو احررد المشرراروين االخ ررين بالل نررة وىلررى أن يمررأل نمرروذ صررلة الق اربررة الخرراص بل رران الحوررم والمناقشررة ىلررى

الرسائل العلمية .

(  ) 59توون مدع صالحية تشويل ل ان الحوم والمناقشة اربعة أش ر من تاري اىتماد نائ

للدراسات العليا والبحو للتشويل تتم خالل ا مناقشة الطال

ويحق للمشرع الرئيسى طلر

لمرع واحدع بنف أىضاع ل نة المناقشة والحوم ىلت الرسالة العلمية  ,اواذا لم يناق
اذمر الت ل نة الدراسات العليا بالولية رم ال امعة التخاذ القرار المناس لذلك .

رئي

ال امعة

ت ديرد صرالحيت ا

خالل المدع الرانية يتم رفع

ً
ً

مادة (:)47

مناقشة الرسائل العلمية والتقارير ىن ا :

 - 5يراىى أن تتم مناقشرة الرسرائل ىالنيرة بالوليرة أو داخرل الحررم ال رامعت خرالل أيرام العمرل الرسرمية وأن

يررتم خرالل أوقررات العمررل الرسررمية ويتقرردم وررل ىضررو مررن أىضرراع ل نررة الحوررم منفررردا بتقريررر ىلمررت ىررن إ ررازع
الرسررالة وتقرردم الل نررة م تمعررة تقري ر ار ىلميررا ماىيررا مفصررال ىررن الرسررالة ونتي ررة المناقشررة رررم تعرررض ميررع

التقارير ىلى ل نة الدراسات العليا والبحو والتوصية بالمنح او الرفض رم العرض ىلى م ل

الولية .

 - 1فررى حالررة تق يررل موىررد المناقشررة لظررروع خار ررة ىررن ادرادع يقرروم ممرررل ل نررة ادشرراع فررت ل نررة الحوررم

والمناقشة ىلى الرسالة بإخطار وويل الولية لشئون الدراسات العليا والبحو .
ىلى الطال

 -9ي

القيام ب ميع التعديالت المقترحة من قبل ل نة الحورم والمناقشرة وال تسرتومل ا رراعات

المنح اال بعد التقود من التعديالت الموصت ب ا ىن طريق ل نة ادشراع.

ىدد  3نس من الرسالة معتمدع من ل نة المناقشة والحوم.

 -9يقدم الطال

اسرطوانة مدم رة بالرسرالة واملرة بالشرول الن رائت المعتمرد مرن ل نرة الحورم ىلرت الرسرالة تحفرظ

 -1يقدم الطال
بموتبة الولية.

 -3يقدم ملخص باللغة العربية واالن ليزية يحفظ فت ملع الطال .
مادة (:)48

فى إيقاع التس يل :
يحرق لم لر

تس يل الطال

الوليررة بنراع ىلررى توصررية ل نررة ادشرراع وموافقررة م لر

إذا تقردم بطلر

القسرم العلمررى المخررتص أن يوقررع

برذلك فرى بدايره ورل فصرل د ارسرت وبحرد أقصرى خمسرة سرنوات د ارسرية ىلرت أن

يوررون إيقرراع القيررد ىررن ىررام د ارسررت وامررل (فصررلين د ارسرريين) و يعرررض ررذا الطل ر
ورئي

القسم العلمت ,وتسقط مدع اديقاع من المدع المحددع لمنح الدر ة .

ويدخل فى حاالت إيقاع القيد ما يلى :
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ىلررى المشرررع الرئيسررى

 – 5الت نيد

 - 1مرافقة الزو أو الزو ة للسفر للخار
 - 9المرض الطويل

 - 9رىاية الطفل فى فترع الرضاىة

 - 1السفر للخار فى منحة تدريبية أو ىلمية .
 - 3حرراالت أخرررى تقبل ررا ل نررة الد ارسررات العليررا والبحررو ويعتمررد ا م ل ر

لطال

دوتوراه الفلسفة بعد أدائه االمتحان التق يلى إال لعذر ق رى يقبله م ل

الوليررة وال ي رروز إيقرراع التس ر يل
الولية .

مادة (:)49

اذىذار-:

ي وز للطال

أن يتقدم بعذر ىرن ىردم دخرول مرادع أو أوررر مرن المقرررات الد ارسرية المقرررع ىلرى الطالر

الفصل الدراست الواحرد وبحرد أقصرى ررال
بمدع ال تقل ىن  9أسابيع 0

خرالل

مررات للما سرتير وأربرع مررات للردوتوراه وذلرك قبرل بدايرة االمتحانرات

مادة (:)51

فى إلغاع التس يل:
يتم إلغاع تس يل الطال

ا -إذا لررم يحصررل الطال ر

لدر تى الما ستير البحرى ودوتوراه الفلسفة فى إحدى الحاالت اآلتية:

ىلررى مسررتوى يررد رردا ( )B-فررى المعرردل التراومررى لنقرراط التقرردير للمقررررات الد ارسررية

وت اوز المدع التى تسمح له بدراسة مقررات لتحسين التقدير.

 - 1إذا لم يحصل الطال

ىلى الدر ة المس ل ل ا خالل المدع المحددع ورفضت ل نة ادشراع المد للطال

لفتر ررع زمني ررة أخ رررى م ررع تق ررديم تقري ررر مفص ررل ى ررن حال ررة الطالر ر
الدراسات العليا والبحو ويوافق ىليه م ل

ويقر رره م لر ر

القس ررم العلم ررى المخ ررتص ول ن ررة

الولية .

 - 9إذا رفضت ل نة الحوم والمناقشة الرسالة مرتين متتاليتين .
 - 9إذا حصل الطال

ىلى تقدير ( )Dفى أورر من مقرر واحد .

 - 1إذا تورر رسوبه ( )Fأورر من مرع فى أحد المقررات الدراسية .
 - 3إذا تغي

ىن حضور أورر من مقرر وىدم دخول االمتحانات بدون تقديم ىذر مقبول .

 -9حرمرران الطالر

المتلررب

بررالغ

او الشررروال فيرره مررن برراقى المرواد التررى لررم يررؤدى االمتحرران في ررا ورسرروبه فررى

ميع مواد ذا االمتحان مع أحالته الى م ل

لقانون تنظيم ال امعات .
 -9حرمرران الطال ر

تقدي

وذلرك اىمراال لرنص المرادع ( )511مرن الالئحرة التنفيذيرة

مررن اداع اذمتحرران فررى الرردور الرررانى لررنف

االمتحان يشمل دورى االمتحان .

 -9اذا رسر
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الطالر

العررام وذلررك ىلررى اىتبررار الحرمرران مررن دخررول

فررى االمتحرران التررق يلى لدر ررة دوترروراه الفلسررفة مررتين إال اذا راى م لر

اقتراح المشرع الرئيسى وموافقة م ل

القسم منح الطال

فرصة أخيرع.

الوليررة بنرراعا ىلررى

 - 50ىرردم س ررداد الرس رروم ومقاب ررل الخرردمات التعليمي ررة ودى ررم البح ررو المق ررررع طبقررا للقواى ررد المعم ررول ب ررا ف ررى

ال امعررة بعررد إنررذاره م ررتين ىلررى اذق رل ويسررترنى مررن أداع ررذه الرسرروم المعي ردين والمدرسررين المسرراىدين اواذا لررم
يسدد الطال الرسوم الدراسية سيتم حرمانة من دخول ادمتحانات .
 - 55إذا أخل الطال

بالمرل والتقاليد ال امعية وحسن السير والسلوك وفقا للتحقيق الذى ي رى معه .

 - 51إذا ورران تقريررر المشرررع الرئيسررى أو المرشررد اذورراديمى أو ل نررة ادش رراع يفيررد ىرردم ديررة الطال ر
الد ارسررة وبموافقررة م ل ر

القسررم العلمررى المخ رتص وم ل ر

 - 59إذا حصل الطال

ىلت تقدير أقل من ( )Cرال

الخاصة بالطال

.

فررى

الوليررة ىلررى ذلررك بعررد الر روال إلررى التقررارير السررنوية
مرات خالل البرنامج الدراسى .

 -59فت حالة انقطاال الطال ىن الدراسة فى الدر ة العلمية المس ل في ا اوررر مرن فصرلين د ارسريين يرتم الغراع
تس يلة بناعا ىن تقريرين متتاليين من المرشد االواديمت ويعتمد موافقة م ل

م ل

الولية واىتمادع من ال امعة ال يحق له التس يل لنف

القسم ررم ل نرة الد ارسرات العليرا ررم

البرنامج مرع أخر فت ذات التخصص.

مادة (:)51

فى إىادع التس يل لدر تى الما ستير البحرى ودوتوراه الفلسفة :
 - 5ي وز إىادع تس يل الطال

 - 1ي روز إىرادع تسر يل الطالر

سلووه .

 - 9يحدد م ل

إذا وان إلغاع التس يل السابق بناع ىلى طلبه .
إذا لررم يورن إلغراع التسر يل بسرب

قصررور فرى أدائره أو ىردم انتظامره أو سرروع

الولية أى شروط أخرى دىادع التس يل تبعا لظروع ول حالة .

مادة (:)52

فى ادنذارات :
يتم إنذار الطال المس ل لدر تى الما ستير البحرى ودوتوراه الفلسفة وتابيا فى الحاالت اآلتية-:
 - 5إذا حصل الطال ىلى تقدير أقل من ( )Cفى مقررين فى الفصل الدراسى الواحد .
 - 1ىند الرسو فت االمتحان التق يلى بشقيه (الشفو والتحرير ) للمرع اذولى .
 -9ىند ىدم دفع المصروفات الدراسية 0

ً

مادة (:)53

فى منح الدر ات العلمية :

يعتبررر ترراري مررنح الدر ررة العلميررة ررو ترراري موافقررة م ل ر

العلمية المختلفة الممنوحة فى العلوم الزراىية تخصص الدراسة .

ال امعررة ويبررين ذلررك ف رى ش ر ادع الرردر ات

مادة (:)54

ما لم يرد فى شقنه نص خاص فرى قرانون تنظريم ال امعرات أو ب رذه الالئحرة تطبرق القواىرد المعمرول ب را
الواردع فى ق ار ارت رئي
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ال امعة المنظمة للعمل بالدراسات العليا بال امعة .

التعــليم المستمر

مادة (:)55

التس يل لمقررات دراسية:

 -5يحق للطال أن يس ل فت مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم المسرتمر وذلرك
بعد موافقرة م لسرت القسرم والوليرة وتبلرغ ال امعرة بقسرماع الطلبرة المقبرولين فرت برنرامج التعلريم المسرتمر حترى

اذسبوال الرال من بدع الدراسة وحد أقصى.

 -1فت حالة ا تياز الطال المقرر ومتطلباته بن اح يمنح إفادع بذلك.

 -9ي روز للطالر أن يقروم بتحويرل رذه المقرررات إلرى أحرد بررامج الد ارسرات العليرا إذا مرا اسرتوفى شرروط القبرول

سنوات ىلى دراست ا بالنسبة لبررامج الردبلوم والما سرتير وسربع سرنوات

بالبرنامج ىلى أال يمر أورر من خم

لبرامج الدوتوراه.

مادة (:)56

البرامج المشتروة مع امعات اخر :

ي وز منح ش ادات أو در ات ىلمية مشتروة مع امعات أخر بنظام البرامج الرنائية  Dual Degreeأو

بنظام الدر ة المشتروة .Joint Degree
 -5ي وز لم ل

الولية بناع ىلت اقتراح م ل

القسم المختص واىتماد ال امعة السماح لطال

الدراسات

العليا بدراسة بعض مقررات الدراسات العليا بال امعات اال نبية المرتبطة مع امعة طنطا باتفاقيات و

مذورات تفا م  .ويتم احتسا

ذه المقررات ضمن متطلبات منح الدر ة ويسمح للطال

ىدد من ذ المقررات التت ن ح في ا بتقدير ( )Cىلت االقل أو ما يعادله إلت أ
العليا التت يرغ

فت االلتحاق ب ا إذا وانت ذه المقررات فت حسا

 GPAبشرط ىدم مرور أورر من خم
سنوات لبرامج الدوتوراه.

 -1ي وز لم ل

ان يحول أ

من برامج الدراسات

المتوسط التراومت للدر ات

سنوات ىلت دراست ا بالنسبة لبرامج الدبلوم والما ستير وسبع

الولية بناع ىلت اقتراح م ل

القسم المختص السماح للطال

اذ ان

ب امعات أ نبية دراسة بعض مقررات الدراسات العليا بالولية وفت حالة ا تياز الطال

ومتطلباته بن اح يمنح إفادع بذلك.
 -9ي وز لم ل
بتدري
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الولية بناع ىلت اقتراح م ل

المقيدين
المقرر

القسم المختص السماح لألساتذه من امعات أ نبية متميزع

بعض مقررات الدراسات العليا بالولية.

مادة (:)57

التعليم ىن بعد:
 -5ي وز التحاق المصريين واذ ان

وقحد وسائل وطرق التعليم والتعلم.

 -1ي وز التحاق الطال

ببرامج الدراسات العليا بالولية من خالل منظومة التعليم ىن بعد

المصريين واال ان

ببرامج الدراسات العليا المشتروة مع ال امعات اذ نبية

المرتبطة مع امعة طنطا باتفاقيات رقافية ىن طريق منظومة التعليم ىن بعد و التعليم ادلوترونت.

مادة (:)58

تطبررق أحوررام ررذه الالئحررة ىلررى الطررال

ال امعى التالى دىتماد ذه الالئحة من الم ل

الررذين يتقرردمون للقيررد أو التس ر يل بالد ارسررات العليررا مررن العررام
اذىلى لل امعات .

مادة (:)59

تلغت وافة اللوائح واذنظمة والق اررات التت تتعارض مع أحوام ذه الالئحة.
مادة (:)61

تعتررد ررذه الالئحررة بوافررة الق ر اررات المسررتقبلية الصررادرع مررن م ل ر
والم ل ر

اذىلررى لل امعررات وتصرربح ررذع القررررات قابلررة للتنفيررذ وقحررد بنررود الالئحررة القائمررة برردون الر روال الررى

مصادر أخرى .
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الد ارسررات العليررا بال امعررة وم ل ر

ال امعررة

دول ( ) يوضح التخصصات المختلفة لدبلوم الدراسات العليا فت العلوم الزراىية
م

القسم العلمت

5

اذراضت والمياه

1

االقتصاد الزراىت

9

االنتا الحيوانت

9

البساتين

1

المحاصيل

3

النبات الزراىت

9

الورارة

9

ال ندسة الزراىية

8

وقاية النبات

50

ىلوم وتونولو يا اذغذية

دبلوم الدراسات العليا
-5
-1
-9

دول ( ) يوضح تخصصات در ة الما ستير الم نت فت العلوم الزراىية
م

القسم العلمت

5

اذراضت والمياه

1

االقتصاد الزراىت

9

االنتا الحيوانت

9

البساتين

1

المحاصيل

3

النبات الزراىت

9

الورارة

9

ال ندسة الزراىية

8

وقاية النبات

50

ىلوم وتونولو يا اذغذية

الما ستير الم نت
-5
-1
-9

دول ( ) يوضح تخصصات در ة الما ستير البحرت فت العلوم الزراىية
م

القسم العلمت

5

اذراضت والمياه

1

االقتصاد الزراىت

9

االنتا الحيوانت

9

البساتين

1

المحاصيل

3

النبات الزراىت

9

الورارة

9

ال ندسة الزراىية

8

وقاية النبات

50

ىلوم وتونولو يا اذغذية

الما ستير البحرت
-5
-1
-9

دول ( ) يوضح تخصصات در ة دوتوراه الفلسفة فت العلوم الزراىية
م

القسم العلمت

5

اذراضت والمياه

1

االقتصاد الزراىت

9

االنتا الحيوانت

9

البساتين

1

المحاصيل

3

النبات الزراىت

9

الورارة

9

ال ندسة الزراىية

8

وقاية النبات

50

ىلوم وتونولو يا اذغذية

دوتوراه الفلسفة
-5
-1
-9

