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 العليا الدراساتالئحة 

 

 

 -التالية:تتكون الكلية من األقسام 

 
 -التالية: تتكون الكلية من األقسام 

 قسم اللغة العربية وآداهبا -1
 قسم اللغة اإلجنليزية وآداهبا -2
 قسم اللغة الفرنسية وآداهبا -3
 اللغات الشرقية وآداهباقسم  -4
 قسم اجلغرافيا -5
 قسم التاريخ -6
 قسم علم االجتماع -7
 قسم علم النفس -8
 قسم اإلعالم -9

 قسم الفلسفة -11
 قسم ادلكتبات والواثئق وادلعلومات -11
 قسم اآلاثر -12
 قسم الدراسات اإلسالمية -13
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 مرحلة الدراسات العليا

مرحلة  اآلتية يف دتنح جامعة أسيوط بناء على طلب رللس كلية اآلداب الدرجات
 الدراسات العليا:

 الدبلوم يف بعض التخصصات ادلنصوص عليها يف ىذه الالئحة. -أ
 ادلاجستري يف اآلداب.  -ب
 الدكتوراه يف اآلداب. -ج
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 الدراسات العليا

 

 (02)مــادة

 

مدة  يبدأ العـام اجلامعي للدراسات العليـا ابلكليـة خالل شهر أكتوبر من كل عـام، وتكون
أسبوعا وتعقد امتحاانت الدور األول خالل شهر يونيو والدور الثاين خالل  28الدراسة 

 شهر نوفمرب.
 

 (02)مــادة

 

تقدم طلبات االلتحاق ابلدراسات العليا ابلكلية كل عام اعتبارا من أول شهر أغسطس 
 حىت منتصف شهر سبتمرب السابق لبدء الدراسة.

 

 (00)مـــادة

 

جيوز جمللس الكلية بناء على اقًتاح رللس القسم ادلختص جتميد قيد الطالب ابلدراسات 
دكتوراه( بناء على عذر يقبلو رللس الكلية على أال يزيد  –ماجستري  –العليا )دبلوم 

جتميد القيد عن سنتني متصلتني للدبلوم ومخس سنوات متصلة للماجستري ومثيلها 
 .رللس الكليةللدكتوراه من اتريخ موافقة 

 

 (02)مـــادة

 

 -التالية: احلاالت  دكتوراه[ يف –ماجستري  –يلغى قيد الطالب ابلدراسات العليا ]دبلوم 
 إذا تقدم الطالب بطلب إللغاء قيده. -أ
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، 27االمتحاانت ادلقررة وفقا ألحكام ادلواد:  إذا استنفذ الطالب عدد مرات الرسوب يف-ب
 من ىذه الالئحة  33،35، 32، 31

 إذا تغيب الطالب عن ادلقررات الدراسية ادلقررة بدون عذر يقبلو رللس الكلية. -ج
وادلاجستري والدكتوراه  ،إذا مل حيصل الطالب على درجة الدبلوم خالل ثالث سنوات -د

اتريخ القيد إال إذا رأى رللس الكلية فيما  بارًا منخالل مخس سنوات لكل منهما اعت
والدكتوراه اإلبقاء على التسجيل لفًتة حتدد بناًء على طلب ادلشرف أو  يتعلق ابدلاجستري

 سنتني.عن  ةزيد ادلدتادلشرفني وموافقة رللس القسم ادلختص حبيث ال 
رللس الكلية إبلغاء و  إذا تقدم ادلشرف )ادلشرفون( بطلب مسبب يقبلو رللس القسم -ىـ

 القيد.
 

 درجة الدبلوم يف اآلداب . -أوال:
 

 (02)مـــادة 

 

 رللس الكلية الدبلومات اآلتية: طلب بناء على دتنح جامعة أسيوط

 .دبلوم الترجمة اإلنجليزية  -أ 

وتستمر  ،يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس يف اآلداب من قسم اللغة اإلجنليزية
 الدراسة فيو عامني دراسيني.

 .دبلوم اللغويات التطبيقية  -ب 

اآلداب من قسم اللغة اإلجنليزية تقدير عام  يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس يف
 واحدة.جيد على األقل ومدة الدراسة سنو 
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 . دبلوم الترجمة الفرنسية -جـ

وتستمر  يف اآلداب من قسم اللغة الفرنسية،يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس 
 الدراسة فيو عامني دراسيني.

 . دبلوم الترجمة العبرية -د

فرع  –يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس يف اآلداب من قسم اللغات الشرقية 
، ومدة اللغات السامية بتقدير عام جيد وتقدير جيد جدًا يف مادة اللغة العربية احلديثة

 دراسيان.الدراسة عامان 
 .دبلوم التنمية االجتماعية  -هـ

اآلداب من قسم االجتماع أو احلاصلني  يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس يف
 على بكالوريوس اخلدمة االجتماعية بتقدير جيد على األقل ومدة الدراسة عامان دراسيان.

 . ةالتطبيقي الخدمة النفسيةدبلوم  -و

اآلداب من قسم علم النفس بتقدير عام  يقبل الطالب احلاصلني على درجة الليسانس يف
 دراسيان.جيد على األقل واجتياز امتحان القبول ومدة الدارسة عامان 

 . دبلوم المكتبات والمعلومات -ز 

يقبل احلاصلني على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى اجلامعات ادلصرية أو ما 
ومدة  القبول التحريرية والشفوية، تامتحاان بتقدير عام جيد على األقل واجتيازا يعادذل

 دراسيان.الدراسة عامان 
 دبلوم اإلعالم . –ح 

اآلداب من قسم اإلعالم ادلتخصص بتقدير عام  يفيقبل احلاصلني على درجة الليسانس 
رلال  جيد على األقل أو دلن حيمل درجة جامعية معادلة لليسانس، ويفضل العاملون يف

اإلعالم مع توفر سنوات خربة مناسبة حيددىا القسم إىل جانب اجتياز اختبار حتريري 
 وشفوي جيريو القسم، ومده الدراسة عامان دراسيا
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 (52)ادةـــم

الدرس عن  حيرم الطالب من دخول االمتحان إذا قلت نسبة مواظبتو على حضور
 مقررات الدبلومات ثالث ساعات. % يف كل مقرر، ومدة االمتحان يف أي مقرر من65

 (52)ادة ــم

  -اآلتية: يقدر جناح الطالب يف ادلقررات ويف التقدير العام أبحد التقديرات 
 .الدرجات% فأكثر من رلموع 91ممتاز  -أ

 % من رلموع الدرجات.91% إىل أقل من 81جيد جداً من  -ب
 .%من رلموع الدرجات81% إىل أقل من 71جيد من  -ج
 %من رلموع الدرجات.71% إىل أقل من 61مقبول من  -د
 رلموع الدرجات%61ن ميكون الطالب راسباً إذا حصل على اقل  -ىـ

 بعشرين درجة.علماً أبن درجة كل مقرر من ادلقررات تقدر 

 (52)مـــادة

يعقد امتحان دور اثن فيما رسب فيو الطالب حبيث ال يزيد عن مقررين، وإذا مل جيتز 
العام التايل فيما رسب فيو أيضًا ويكون  الطالب دور نوفمرب حيق لو دخول االمتحان يف

 .تلك ادلواد بتقدير مقبول النجاح يف

 (52)مـــادة 

البحث التطبيقي وقاعة البحث والًتمجة الفورية بعقد امتحان جيوز تقييم مقررات 
 شفهي يعلن عنو جبداول االمتحاانت.

 (52) مــادة

دتنحها الكلية وعدد  تبني اجلداول اآلتية ادلقررات الدراسية اخلاصة ابلدبلومات اليت
 .الساعات ادلخصصة أسبوعياً لكل مقرر
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 درجة املاجستري يف اآلداب
 

 (22)مــادة 

 

يشًتط لقيد الطالب لدرجة ادلاجستري أن يكون حاصاًل على درجة الليسانس يف اآلداب 
بتقدير جيد على األقل من إحدى اجلامعات ادلصرية أو على درجة معادلة ذلا من معهد 

 علمي آخر معًتف بو من اجلامعة. 

(22)مــادة               

]أ[ مدة كل امتحان حتريري يف أي مقرر ثالث ساعات، وحيرم الطالب من حضور 
% من 75االمتحان يف أي مقرر ابلسنة التمهيدية للماجستري إذا قلت نسبة انتظامو عن 

رلموع احملاضرات بناء على رأي أستاذ ادلقرر، وموافقة رللس القسم ادلختص ورللس 
 الكلية على ذلك.   
احلاصل على دبلوم اللغوايت التطبيقية التسجيل لدرجة ادلاجستري ىف  ]ب[ جيوز للطالب

الشعبة اللغوية بشرط احلصول على تقدير عام جيد على األقل ىف  قسم اللغة اإلجنليزية يف
 والدبلوم.كل من الليسانس 

 
 (20)مـــادة  

 

شهر يونيو يف كل ادلقررات  تعقد امتحاانت الدراسة ادلقررة لدرجة ادلاجستري مرتني: مرة يف
الدراسية، ومرة يف نوفمرب للراسبني فيما ال يزيد عن مقررين، وخيترب فيما رسب فيو من 

% على األقل يف كل 71مقررات فقط، وال يعترب الطالب انجحا إال إذا حصل على 
دور نوفمرب يؤدى امتحان  مقرر، ودرجة كل مقرر عشرون درجة وإذا مل ينجح الطالب يف

 كل ادلواد ادلقررة.  لعام الدراسي التايل يفا
 جججج
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 (22)مادة  
 

جيوز جمللس الكلية أن يقيل اعتذار الطالب عن عدم دخول امتحاانت هناية العام ىف 
السنة التمهيدية للماجستري إذا تقدم قبل بدء االمتحاانت بعذر يقبلو رللس الكلية على 

 .زاد عن ذلك يعرض على رللس اجلامعة أال يزيد مدة االعتذار عن ثالث سنوات وما

 

 (22)مـــادة 

 

جيوز تقييم مقررات البحث التطبيقي وقاعة البحث بعقد امتحان شفهي يعلن عنو 
 جبداول االمتحاانت. 

 

 

 (23)مــــادة 

 

تسقط أحقية الطالب للتسجيل للماجستري إذا مرت أكثر من مخس سنوات على جناحو 
 السنة التمهيدية للماجستري، ويلزمو للتسجيل اجتياز سنة دتهيدية جديدة. يف

وىف حالة اجتياز الطالب السنة التمهيدية من كلية أخرى جيرى القسم ادلختص مقاصو 
يعفى منها ويعتمد ذلك من رللس  يلزم دراستها أو اليت للمعادلة لتحديد ادلقررات اليت

 الكلية ورللس الدراسات العليا ابجلامعة.
]أ[ أن يتابع الطالب الدراسة ابلسنة التمهيدية للماجستري، واليت حتدد مقرراهتا ىذه 

 الالئحة.
رلال تسجيلو  ]ب[ أن يقوم بعد جناحو يف ادلقررات الدراسية ببحوث يف موضوع يف

معتمدًا من رللس القسم ادلختص وجلنو الدراسات العليا ورللس الكلية دلدة سنة على 
 ادلوضوع.األقل من اتريخ موافقة رللس الكلية على تسجيل 



                                                                                                  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

9 

 

]ج[ أن يقدم نتائج حبوثو إىل جلنة التحكيم، وأن حيصل الطالب على درجة ادلاجستري 
وجمللس الكلية اإلبقاء  التسجيل،وإال يسقط  خالل مخس سنوات من اتريخ قيده للدرجة،

وبعد أخذ رأي رللس القسم  ادلشرف،على التسجيل دلدة أخرى حيددىا بناء على تقرير 
 ادلختص على آال تزيد ادلدة اجلديدة عن سنتني.

احلاسب اآليل من مركز جامعي معًتف بو وذلك  ]د[ أن جيتاز الطالب بنجاح دورة يف
 قبل مناقشو الرسالة.

]ىـ[ أن يقيم يف مجهورية مصر العربية بعد تسجيل الرسالة مدة سنة على األقل، وذلك 
 قبل أن يتقدم برسالتو إىل جلنة التحكيم.

 
 (24) مـــادة

 

يشكل رللس الكلية بناًء على اقًتاح رللس القسم ادلختص جلنة للحكم على رسالة 
أستاذ مساعد( على  –ادلاجستري من ثالثة أعضاء أحدىم ادلشرف أو ادلشرفون )أستاذ 

الرسالة على أن يكون ذلم صوت واحد جبانب عضوين من بني األساتذة ابجلامعات 
اجلامعة، ويرأس اللجنة أقدم األساتذة. ويعتمد ادلصرية بشرط أن يكون أحدمها من خارج 

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وعميد الكلية موعد ادلناقشة بناء على طلب 
 ادلشرف آو ادلشرفني، وتكون مناقشة الرسالة علنية.

 
 (23) مـــادة

 

جتليد مؤقت، ومعها ملخصان أحدمها ابللغة العربية والثاين  تقدم الرسالة للمناقشة يف
أوصت هبا جلنة ادلناقشة مبتابعة وإقرار  ابللغة اإلجنليزية، وجترى عليها التصويبات اليت

 التجليد النهائي. ادلشرف مث تقدم يف
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 (23) مـــادة

لرسالة يبني يف شهادة ادلاجستري اليت دتنح للطالب مادة ختصص الطالب وموضوع ا
 -اآلتية: والتقدير الذي انلو، ودتنح درجة ادلاجستري يف اآلداب أبحد التقديرات 

 ]أ [ ماجستري يف اآلداب بتقدير ممتاز.
 ]ب[ ماجستري يف اآلداب بتقدير جيد جداً.

 ]ج[ ماجستري يف اآلداب بتقدير جيـد.
 ]د[ ماجستري يف اآلداب بتقدير مقبول.

  الدكتوراه.وال جيوز للحاصل على تقدير مقبول التسجيل للحصول على درجة 
 
  (23) مـــادة  

 

 يلغى قيد الطالب في الحاالت اآلتية.
 ]أ[ إذا تكرر رسوب الطالب يف امتحاانت السنة التمهيدية للماجستري سنتني متتاليتني. 

ادلوعد احملدد لذلك هبذه الالئحة دون ]ب[ إذا مل يقم بسداد الرسوم ادلقررة عليو سنوايً يف 
 احلاجة إىل إنذار الطالب.

]ج[ إذا مل يتقدم برسالة تقبلها جلنة احلكم خالل مخس سنوات من اتريخ التسجيل وجيوز 
عدم إلغاء القيد بناء على تقرير مقدم من ادلشرف وموافقة رللس القسم ادلختص ورللس 

 دراسيان.الكلية ابدلد حبد أقصى عامان 
 ]د[ إذا رفضت جلنة احلكم الرسالة رفضاً مطلقاً.

]ىـ[ إذا تقدم ادلشرف بطلب مسبب إبلغاء قيد الطالب، وقبلو رللس القسم ادلختص 
 وجلنة الدراسات العليا ورللس الكلية.
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 (22) مـــادة

  
 

السنة التمهيدية للماجستري ألحد األسباب ادلذكورة يف مادة  إذا مت إلغاء قيد الطالب يف
أ ، ب( جيوز جمللس الكلية بناء على اقًتاح رللس القسم ادلختص إعادة قيده -39)

بشرط مضي سنة دراسية على األقل من اتريخ موافقة رللس الكلية على إلغاء قيده . وأن 
( وإذا مت إعادة قيد الطالب 21اً للمادة )ادلواعيد احملددة طبق يتقدم بطلب إعادة القيد يف

 أخرى.مرة أخرى ورسب يلغى قيده هنائياً، وال جيوز قبول قيده مرة 
ب ، جـ ، د ، ىـ( فعليو أن  39أما الطالب الذي ألغى قيده وتسجيلو طبقا للمادة )

موضوع جديد يوافق عليو رللس القسم ورللس الكلية بشرط  يتقدم بطلب إعادة القيد يف
 مضى سنو على األقل من اتريخ موافقة رللس الكلية على إلغاء تسجيلو.

 
 (22) مـــادة 

 

( جيوز جمللس الكلية بناء 39إذا مت إلغاء قيد الطالب ألحد األسباب ادلذكورة يف مادة )
على اقًتاح رللس القسم ادلختص إعادة قيده بشرط مضي سنة دراسية على األقل من 
اتريخ موافقة رللس الكلية على إلغاء قيده، وعلى الطالب أن يتقدم بطلب إعادة القيد يف 

( وإذا مت إعادة قيد الطالب 21اعيد احملددة لذلك طبقًا للمادة )موضوع جديد وىف ادلو 
 .مرة أخرى ورسب يلغى قيده هنائياً، وال جيوز قبول قيده مرة أخرى
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 درجة الدكتوراه يف اآلداب 
 

 (20)مـــادة 

يشًتط يف قيد الطالب لدرجة الدكتوراه يف اآلداب أن يكون حاصال على درجة ادلاجستري 
على األقل من إحدى اجلامعات ادلصرية آو على درجة معادلة من  بتقدير جيديف اآلداب 

 معهد علمي أحر معًتف بو من اجلامعة. 
  

  (22)مــادة 

 
 -الطالب لنيل درجة الدكتوراه يف اآلداب:يف يشًتط 

سائر  ]أ[ احلصول على شهادة التويفل ابدلستوى الذي حيدده رللس اجلامعة وذلك يف
اللغة الفرنسية  األقسام عدا قسم اللغة الفرنسية الذي يستلزم احلصول على شهادة جناح يف

 الفرنسي.  الثقايف( ساعة معتمدة من ادلركز 71أو ) Bمستوى 
احلاسب اآليل ابدلستوى الذي حيدده رللس الكلية  يف]ب[اجتياز طالب الدكتوراه دورة 

 من مركز جامعي معًتف بو، وذلك قبل مناقشة الرسالة.
]جـ[ أن يقيم يف مجهورية مصر العربية بعد تسجيل الرسالة مدة سنة على األقل، وذلك  

 قبل أن يتقدم برسالتو إىل جلنة احلكم.   
القسم وموافقة جلنو الدراسات العليا موضوع يقره رللس  يف]د[ أن يقوم ببحث مبتكر 

ورللس الكلية دلدة سنتني على األقل من اتريخ موافقة رللس الكلية على تسجيل 
 ادلوضوع. 

]ىـ[ أن يقدم بنتائج حبوثو رسالة تقبلها جلنة احلكم، وأن يؤدى فيها مناقشة علنية، وإذا مل 
يخ تسجيلو يلغى حيصل الطالب على درجة الدكتوراه خالل مخس سنوات من اتر 

التسجيل، وجمللس الكلية اإلبقاء على التسجيل دلدة أخرى حيددىا بناء على تقرير 
  .ادلشرف، وبعد أخذ رأى رللس القسم ادلختص على أال تزيد ادلدة اجلديدة عن سنتني
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 (22)مـــادة 

 

يشكل رللس الكلية بناًء على اقًتاح رللس القسم ادلختص جلنة للحكم على رسالة 
أستاذ مساعد( على  –الدكتوراه من ثالثة أعضاء أحدىم ادلشرف أو ادلشرفون )أستاذ 

الرسالة على أن يكون ذلم صوت واحد جبانب عضوين من بني األساتذة من خارج 
يعتمد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث اجلامعة، ويرأس اللجنة أقدم األساتذة. و 

وعميد الكلية موعد ادلناقشة بناء على طلب ادلشرف آو ادلشرفني، وتكون مناقشة الرسالة 
 علنية.

 
 

 (23)مـــادة 

  

جتليد مؤقت زلتويو ملخصني، أحدمها ابللغة العربية واآلخر  يفتقدم الرسالة للمناقشة  
جتليد  ابللغة اإلجنليزية، وجترى التصويبات على الرسالة مبتابعة وإقرار ادلشرف، مث تقدم يف

 هنائي.
 

 (24)مـــادة 

 يبني يف شهادة الدكتوراه يف اآلداب مادة التخصص وموضوع الرسالة والتقدير الذي انلو،
 الدرجة ابلتقديرات اآلتية:ودتنح ىذه 

 * دكتوراه يف اآلداب مع مرتبة الشرف األوىل 
 * دكتوراه يف اآلداب مع مرتبة الشرف الثانية 

 * دكتوراه يف اآلداب
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 األحكام االنتقالية

 (72)ادة ـــم

 اآليت:تطبيقاً تدرجييا ابتداء من العام الدراسي التايل إلقرارىا على النحو  ةتطبق ىذه الالئح
بداية العام اجلامعي  تطبق أحكام ىذه الالئحة دلرحليت الليسانس والدراسات العليا يف -أ

العام  الذي يلي إقرارىا ويكون تطبيقها تدرجييًا بدءًا من الفرقة األوىل مث الفرقة الثانية يف
 وىكذا.التايل 

الدراسة على نظام الالئحة القددية  ظل الالئحة القددية يف استمرار الطالب ادلقيدين يف -ب
 حىت يتم خترجيهم.

اجلداول على ىذا األساس جلميع  عوتوض تكون الدراسة على نظام الفصلني الدراسيني، -ج
 .الفرق الدراسية دلرحلة الليسانس

الالئحة  احملددة يفقررات يلتزم مجيع الطالب اجلدد والباقون لإلعادة يف الفرقة األوىل ابدل -د 
 سة وامتحاانً.درا

ألغيت يف الفرقة  دال يعفى طالب الفرقة األعلى من االمتحاانت فيما ختلفوا فيو من موا -ىـ
 األدىن.  

اليت مت دراستها  ادلقرراتمن الدراسة واالمتحاانت يف  نالطالب الباقون لإلعادة يعفو -و
لب فيها االط يف حالة جناح –مع االحتفاظ ابحملتوى  –مسبقًا ومت تغيري مسماىا فقط 

وذلك بناء على رأي القسم ادلختص وموافقة جلنة شئون التعليم والطالب وكذلك رللس 
 الكلية على ذلك.

 الدراسات العليا على أساس السنة الدراسية الكاملة. تتم الدراسة يف -ز
 

 (72)ادة ـــم
 

تعرض احلاالت اليت تظهر عند تطبيق ىذه الالئحة، ومل تذكر يف ىذه األحكام على 
رللس الكلية الختاذ قرار بشأهنا بعد أخذ رأي رللس القسم ادلختص ومن مث عرضها على 

   اجلامعة.رللس 


