
  جامعة اسيوط –الئحة الدراسات العليا كلية التجارة 

 أوال: القواعد العامة

  ): نظام الدراسة1مادة (

تقوم الدراسات العلیا على نظام الساعات المعتمدة ویسمح بالقید بھا لخریجي كلیات التجارة بالجامعات 
للجامعات . ویسمح بقبول المصریة أو الحاصلین على درجات علمیة تمت معادلتھا من المجلس األعلى 

خریجي الكلیات األخرى لدراسة دبلوم الدراسات المھنیة المتقدمة بعد اجتیاز المرحلة التأھیلیة والماجستیر 
  المھني بعد اجتیاز المرحلتین التأھیلیة والتمھیدیة التي یحدد مقرراتھا القسم المختص.

الدراسي ، في ما عدا  األسبوع طوال الفصل تمثل الساعة المعتمدة ألي مقرر دراسي ساعة تدریسیة في  -  أ
  ساعتین تدریسیتین أسبوعیا . الفصل الصیفي . ففي الفصل الصیفي تمثل الساعة المعتمدة

 تبین الالئحة عدد الساعات التدریسیة و عدد الساعات المعتمدة المكافئة لكل مقرر.    - ب

االمتحان التحریري  یث ال یقل زمنیخصص لكل ساعة معتمدة ساعة على األقل لالمتحان التحریري وبح  - ج
 عن ساعتین وال یزید عن أربع ساعات.

المحاضرات  من درجة كل مقرر ألعمال الفصل ، وتوزع ھذه الدرجة على حضور %25یخصص   - د
یستبدل  -هالمرتبطة بالمقرر .  والمشاركة الفعالة أثناء المحاضرة والقیام بالتكلیفات العلمیة األخرى

عملي أو شفھي حسب طبیعة  أو جزء منھ في المقررات التي بھا شق عملي بامتحاناالمتحان التحریري 
  المقرر .

  ) : مواعيد القيد والدراسة ۲مادة (

و الدراسة تعلن كلیة التجارة بجامعة أسیوط في شھر مارس من كل عام عن الدراسة التأھیلیة  -  أ

المتاحة في العام الدراسي التالي ویكون آخر موعد للتقدم بالطلبات المستوفاة  التمھیدیة والدبلومات

للكلیة السبت األول من شھر سبتمبر، وتبدأ الدراسة في بدایة األسبوع الثاني من بدء الدراسة في 

وذلك للطالب المقبولین والمستوفین لشروط القید الفصل الدراسي األول لمرحلة البكالوریوس
  لرسوم الدراسة. والمسددین

الفصلیین األول  یتم القید لمرحلتي الماجستیر والدكتوراه خالل الشھر السابق لبدء الدراسة في  - ب
  والثاني بعد استیفاء شروط القید ودفع الرسوم المقررة. 

  تقسم السنة األكادیمیة إلى ثالثة فصول دراسیة على النحو التالي : -ج

المرحلة البكالوریوس  ثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي األولالفصل األول : یبدأ من األسبوع ال 
  أسبوعا.  15ولمدة 

الثاني لمرحلة البكالوریوس  الفصل الثاني : یبدأ من األسبوع الثاني من بدء الدراسة في الفصل الدراسي
  أسبوعا. 15ولمدة 



  أسابیع . 8یبدأ من السبت األول من شھر یولیو ولمدة  الفصل الصیفي : 

  .): شروط القيد3مادة (

  الحصول على موافقة القسم المختص.   -  أ

 الحصول على موافقة الجھة التي یعمل بھا الطالب على القید .  -ب  - ب

  استكمال جمیع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العلیا بالكلیة.  -ج

الدراسات العلیا  اسیة المقررة قبل بدء الدراسة وفي المواعید التي تحددھا إدارةد. سداد الرسوم الدر
  بالجامعة.

امتحان قبول (شفوي أو  یجوز لمجلس الجامعة أن یضیف شروطا أخري یراھا ضروریة للقبول مثل إجراء -ه
سب اإلمكانیات تحریري) للطالب الجدد وطلب دراسة مقررات استدراكیة وتحدید عدد الطالب المقبولین ح

المتاحة بالقسم والكلیة ، وتكون إضافة ھذه الشروط بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس 
  الكلیة.

  ) : إيقاف القيد4مادة (

  یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات العلیا بالكلیة إیقاف

  شھرا وذلك في الحاالت التالیة: ٢4قید الطالب المقید للدراسات العلیا لمدد ال تزید في مجموعھاعن 

التجنید: على الطالب أن یتقدم بطلب إلیقاف قیده طوال مدة تجنیده خالل األشھر الثالثة األولي من تاریخ - أ
  تجنیده مدعوما بالمستندات الدالة على ذلك.

  لي الطالب أن یتقدم بطلب إلیقاف قیده قبل س فره (أو خاللالسفر إلى الخارج: ع -ب

الشھر األول من سفره) في مھمة أو أجازة مدعوما بالمستندات الدالة علي ضرورة سفره لمدة تزید عن شھر 
  , ویقدم الطالب المستندات الدالة على قیامھ بالمھمة أو

  اإلجازة خالل شھر من عودتھ. 

  تقدم بطلب عند مرضھ مدعوما بشھادة مرضیة معتمدة منالمرض: على الطالب أن ی -ج

  اإلدارة الطبیة بالجامعة ومحددا فیھا فترة مرضھ علي أن ال تقل عن شھر.

  د. الوضع ورعایة الطفل: علي الطالبة أن تتقدم بطلب وقف القید لرعایة الطفل مدعوما 

  بشھادة میالده . 

  .والبحوث بالكلیة ویعتمدھا مجلس الكلیةحاالت أخري تقبلھا لجنة الدراسات العلیا  -ه

   



  ): شروط التسجيل5مادة (

ساعة دون أن  ١٢ یمكن للطالب التسجیل في الفصل األول أو الثاني في مقررات عدد ساعاتھا المعتمدة - أ 
  یطلب منھ تفرغ للدراسة وذلك في برامج الدبلوم والماجستیر المھنیة .

عدد ساعاتھا المعتمدة عن  ول أو الفصل الثاني في مقررات تزیدمن یرغب في التسجیل في الفصل األ -ب
  على األقل.  ساعة علیھ أن یتفرغ للدراسة لمدة یوم واحد أسبوعیا ١٢

أو الفصل الثاني ھو ل الحد األقصى لعدد الساعات المعتمدة التي یسمح للطالب التسجیل فیھا بالفصل األو -ج
  . مقررات 6ساعة ، وبما ال یزید عن  ١٨

ساعات وال یشترط  6 د. یمكن للطالب التسجیل في الفصل الصیفي في مقررات ال تزید ساعاتھا المعتمدة عن
  التفرغ للدراسة.

  ): شروط التعديل واإللغاء6مادة (

  ).5مع المادة ( یحق للطالب استبدال مقررات بأخرى خالل أسبوعین من بدء الدراسة بما ال یتعارض - أ

بالفصلین األول  للطالب االنسحاب من المقرر خالل ثمانیة أسابیع على األكثر من بدایة الدراسة یحق-ب
للطالب استرداد الرسوم الدراسیة في حالة  والثاني وأربعة أسابیع على األكثر في الفصل الصیفي. وال یجوز

  االنسحاب. 

  الدراسة المقررة. علي الطالب إعادة التسجیل في أي مقرر رسب فیھ مع دفع رسوم -ج

  ) : مواعيد االمتحانات۷مادة (

بدایة الدراسة في  تعقد امتحانات نھایة الفصلین األول والثاني عقب نھایة األسبوع الخامس عشر من - أ
  موعد یحدده مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة.

موعد یحدده مجلس  بدایة الفصل في تعقد امتحانات نھایة الفصل الصیفي عقب نھایة األسبوع الثامن من-ب
  الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة.

  ): املواظبة8مادة ( 

علي األقل ویكون ذلك  ٧۵%یحرم الطالب من التقدم المتحان أي مقرر دراسي إذا لم یحقق فیھ نسبة حضور 
دراسات العلیا والبحوث بناء على تقریر القائم بالتدریس مع إحاطة مجلس القسم المختص وموافقة لجنة ال

  ومجلس الكلیة وفي ھذه الحالة یعتبر الطالب راسبا في المقرر وال یحصل على أیة نقاط في ھذا المقرر.

   



 ) : النظام الكودي للمقررات الدراسية۹مادة (

رقم المئات یدل على  یعطى لكل مقرر رقم كودي یبدأ برقم عشرات اآلالف واآلالف للقسم المختص ویلیھ - أ

  مستوى المقرر ورقما العشرات واألحاد یدالن على رقم المقرر.

, و 03ولقسم االقتصاد والمالیة العامة برقم . ٢برقم  . و لقسم إدارة األعمال1یرمز لقسم المحاسبة برقم  -ب
  . ولقسم العلوم السیاسیة واإلدارة العامة برقم ه.4لقسم اإلحصاء والریاضة والتامین برقم 

تدرس  500 تدرس المرحلة الدراسة التأھیلیة، ومستوى 400رات إلى مقررات مستوي تقسم المقر -ج
تدرس لطلبة الماجستیر ، ومقررات  600لطلبة الدبلوم وكذلك مرحلة الدراسة التمھیدیة، ومقررات مستوي 

  تدرس لطلبة الدكتوراه. ٧٠٠مستوي 

أو أقل  6٠٠مستوي  تدرس لطلبة الدبلوم ومقررات ۵٠٠د. یجوز لألقسام بالكلیة استحداث مقررات مستوي 
الدكتوراه , وفي ھذه الحالة یجب أخذ  لطلبةأو أقل تدرس  ٧٠٠تدرس لطلبة الماجستیر ومقررات مستوي 

موافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة قبل بدایة الفصل الدراسي الذي یدرس فیھ المقرر مع 
  للمقرر. تقدیم توصیف واف

  ) : احملتوى العلمي للمقررات الدراسية  ۱۰مادة ( 

اختصاصھا قبل  تلتزم األقسام العلمیة بتقدیم المحتوى العلمي لمقررات الدراسات العلیا التي تقع في - 1
  بدء الدراسة مع تحدید قائمة المراجع لكل مقرر . 

في بدایة  ن بھذا التوزیعتوزع موضوعات كل مقرر على أسابیع الدراسة ویخطر الطالب المعنیو -2
 الدراسة . 

بھدف التطویر   تقوم األقسام العلمیة بمراجعة المحتوى العلمي للمقررات المرتبطة بھا سنویا ، وذلك -٣
من مجالس  یعتمد مجلس الكلیة المحتوى العلمي لمقررات الدراسات العلیا بعد تحدیدھا واعتمادھا - 4

  األقسام المختلفة .

  التقديرات ) :  ۱۱مادة (  

  تقدر نقاط كل ساعة معتمدة على النحو التالي:   -  أ
  

  
            

   

  عدد النقاط  الرمز
C  

C- 
D+ 

D 
F 
  

2.00  
1.70  
1.30  
1.00  
0.00  

  عدد النقاط  الرمز
A+ 

A 
B+ 

B 
B- 

C+ 

4.00  
3.70  
3.30  
3.00  
2.70  
2.30  



درسھا الطالب بأحد  التقدیر العام للطالب على أساس المتوسط الحسابي لمجموع نقاط المقررات التي یحدد -ب
  التقدیرات التالیة:

  فأكثر من مجموع النقاط. ٣٫٧٠ممتاز : من• 

  من مجموع النقاط.  ٣٫٧٠ إلى أقل من ٣٫٣٠جید جدا : من| •  

  من مجموع النقاط.  ٣٫٣٠ إلى أقل من ٣٫٠٠ جید : من •

  من مجموع النقاط. ٣٫٠٠ إلى أقل من ٢٫٠٠مقبول : من • 

  من مجموع النقاط. ٢٫00 ویكون راسبا من یحصل على أقل من 

  ) : متوسط النقاط ۱۲مادة (  

  على األقل.  C ال یعتبر الطالب ناجحا في أي مقرر إال إذا حصل على تقدیر  -  أ

راسات المھنیة المتقدمة إال إذا حقق متوسط ال یحصل الطالب على دبلوم الدراسات العلیا أو دبلوم الد   - ب
 على األقل.  ٢,٠٠ نقاط قدره

  على األقل.  ٢٫٧٠ یجب أن یحقق الطالب في مقررات الماجستیر متوسط نقاط قدره-ج

  على األقل. ٣٫٠٠ یجب أن یحقق الطالب في مقررات الدكتوراه متوسط نقاط قدره -د

   ساعة.المعتمدة مضروبة في نقاط كل  ھنقاط كل مقرر على أنھا عدد ساعات تحسب -ـھ 

  یحسب مجموع النقاط التي حصل علیھا الطالب في أیة مرحلة على أنھا مجموع نقاط -و 

  كل المقررات التي درسھا.

مقسوما في المرحلة  یحسب متوسط نقاط أیة مرحلة على انھ ناتج قسمة مجموع النقاط التي حصل علیھا -ز 
  على مجموع الساعات المعتمدة للمقررات.

  ) : رسوم الدراسة  ۱۳مادة ( 

معتمدة في أیة مرحلة  تحصل رسوم للقید عند بدء كل مرحلة وكذلك رسوم تسجیل عن كل ساعة دراسیة  -  أ
  من مراحل الدراسة. 

  تحصل رسوم لمناقشة رسائل الماجستیر والدكتوراه, وذلك قبل موعد المناقشة بأسبوع  - ب

  علي األقل. 

  تحصل رسوم للقید في االمتحان الشامل. -ج

   



 ) : املرشد األكادميي14مادة (

 أكادیمیا یستمر معھ یعین مجلس القسم لكل طالب عند بدء الدراسة التأھیلیة أو الدراسة التمھیدیة مرشدا - أ
  حتى نھایة دراسة الدبلوم , ودرجة الماجستیر بالمقررات.

درجة الماجستیر  یقوم المشرف ( لجنة اإلشراف ) بدور المرشد األكادیمي في حالة تقدم الطالب لدراسة -ب
  بالرسالة أو دراسة درجة الدكتوراه.

  ) : اإلشراف العلمي15مادة (

 االعلیا والبحوث مشرف یعین مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة لجنة الدراسات - أ
 على الطالب من بین األساتذة أو األساتذة المساعدین بالكلیة ویجوز إشراك أحد المدرسین في ایسیرئ

اإلشراف . ویجوز بموافقة مجلس الكلیة أن یشارك في اإلشراف من في مستواھم من األساتذة المتخصصین 
  من خارج الكلیة وفي جمیع الحاالت ال یزید عدد المشرفین عن ثالثة.

األقل یقدم تقریرا إلى  سفر أحد المشرفین إلى الخارج أو حصولھ على إجازة خاصة لمدة سنة علىفي حالة  -ب
مجلس القسم عن المدى الذي وصل إلیھ الطالب في إعداد الرسالة وفي ضوء ذلك یعین مجلس الكلیة من یحل 

لجنة الدراسات العلیا محلھ أو من ینضم إلى لجنة اإلشراف بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة 
  علي أال یتعارض ذلك مع الفقرة (أ) من ھذه المادة.

المختص عن مدى تقدم  یقدم المشرف على الرسالة في نھایة كل عام أكادیمي تقریرا إلى مجلس القسم -ت
  الطالب في دراستھ. وللمشرف أن یوصى باستمرار القید أو إلغائھ.

عنوان الرسالة  بإرسالالعلیا والبحوث بعد الحصول على الدرجة یقوم وكیل الكلیة لشئون الدراسات  -د
وملخص باللغتین العربیة واإلنجلیزیة إلى جمیع الكلیات المعنیة بالجامعات المصریة ومراكز البحوث 

  وأكادیمیة البحث العلمي لإلحاطة.

  ) : جلنة احلكم16مادة (

الرسالة باللغة  نقاشیة عن نتائج الرسالة, تكتببعد االنتھاء من متطلبات الدراسة بنجاح وتقدیم حلقة   -  أ
العربیة مع ملخص باللغتین اإلنجلیزیة و العربیة ( أو باللغة اإلنجلیزیة مع ملخص باللغتین العربیة 

عن مدى صالحیة الرسالة للعرض على مجلس  واإلنجلیزیة ) , ویتقدم المشرف ( لجنة اإلشراف ) بتقریر
  القسم. 

الرسالة والحكم علیھا من  لجنة علمیة لفحص المختص,بناء على اقتراح مجلس القسم , یشكل مجلس الكلیة  - ب

ثالثة أعضاء یكون أحدھم المشرف ( أو المشرفین من األساتذة واألساتذة المساعدین بحد أقصى عضوین 

م ویجوز أن یكون أحد أعضاء لجنة الحك الجامعة،بصوت واحد ) . والبد أن یكون أحد األعضاء من خارج 

  األساتذة.، ویكون رئیس اللجنة أقدم ائل دكتوراه الفلسفة من خارج مصرعلى رس

   



باالتفاق مع المشرف (  تحال الرسالة إلى لجنة الفحص والحكم , وبعد تلقى التقاریر الفردیة المفصلة یتم -ج
خالل ثالثة أشھر . ویعلن عن المناقشة قبل الموعد  اتحدید موعد لمناقشة الرسالة علنیلجنة اإلشراف ) على 

بأسبوعین على األقل وتجتمع لجنة الحكم وتطلع على التقاریر الفردیة المفصلة عن فحص الرسالة وتتم 
مناقشة الطالب وتقدم اللجنة تقریرا جماعیا عن الرسالة والمناقشة موضحا بھ مستوى الرسالة ورأی اللجنة 

لھذه اللجنة أن تعید الرسالة إلى الطالب الستكمال ما تراه من نقص وتعطى لھ فرصة  في منح الدرجة ویجوز
  أعضاء اللجنة باإلجماع. بحد أقصى ستة أشھر . ویشترط للمنح موافقة

مجلس الكلیة ثم إلى  تعرض التقاریر الفردیة والتقریر الجماعي على مجلس القسم المختص إلحالتھ إلى -د 
  في منح الدرجة. مجلس الجامعة للنظر 

  ) : تعريف الدرجات العلمية۱۷مادة (

  دبلوم الدراسات المھنیة المتقدمة : - أ 

تھدف ھذه الدراسة إلى رفع الكفاءة المھنیة في مجاالت العمل في كافة التخصصات من خالل دراسة مقررات 
  بیئیة تطبیقیة وتدریبات عملیة . ویمكن أن تكون في تخصصات

  العلیا :دبلوم الدراسات  -ب

تھدف ھذه الدراسیة إلى رفع الكفاءة العلمیة في المجاالت التطبیقیة للتخصصات الدقیقة المتعددة من خالل 
  دراسة مقررات تطبیقیة وعلمیة متقدمة والمشاركة في فریق عمل إلعداد مشروعات تطبیقیة.

  درجة الماجستیر المھني : -ج

ة والتطویر في التخصص والمجال الذي یختاره الطالب , وذلك تھدف ھذه الدراسة إلى تنمیة القدرات العلمی
عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وإجراء  باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة من خالل دراسة

  .بحث تطبیقي

  درجة ماجستیر العلوم : -د 

والتطویر في الفرع والمجال والموضوع الذي تھدف ھذه الدراسة إلى تنمیة القدرات البحثیة والتفكیر العلمي 
یختاره الطالب من واقع الخطة البحثیة للكلیة , وذلك باستخدام التقنیات واألسالیب العلمیة الحدیثة لدراسة 

  عدد من المقررات األكادیمیة المتقدمة وإجراء بحث أكادیمي وتطبیقي من خالل رسالة علمیة متكاملة.

  : درجة دكتوراه الفلسفة -ه

تھدف ھذه الدراسة إلى تنمیة الفكر المستقل والقدرة على االبتكار والتطویر , ومن ثم إضافة الجدید للعلم في 
یة والبحثیة المتخصصة تخصصا الفرع والمجال والموضوع الذي یختاره الطالب وذلك بإتباع األصول العلم

  ء بحث علمي نظري وتطبیقي.وتعمیق القدرات البحثیة التي تمت تنمیتھا عن طریق إجرا ادقیق

   



 ثانيا: الدراسة التأهيلية

  ) : شروط االلتحاق وقواعد املنح۱۸مادة (

المھنیة في أحد  یلتحق بھا الحاصلون على البكالوریوس أو اللیسانس الراغبون في زیادة كفاءتھم  -  أ
  تخصصات الكلیة .

یحددھا القسم المختص , وتكون  400 ساعة معتمدة من المستوى١٢یدرس الطالب في ھذه المرحلة   - ب
 ( أو اللیسانس ) والتي لم یسبق لھ دراستھا.  المقررات في مستوى مرحلة البكالوریوس

  الحد األقصى للدراسة التأھیلیة سنة واحدة.  - ج 

  ثالثا: الدراسة التمهيدية

  ) : شروط االلتحاق وقواعد املنح ۱۹مادة (

المصریة أو ما یعادلھ  البكالوریوس (أو اللیسانس) من الجامعاتیلتحق بھا الطالب الحاصلون على   -  أ
  المجلس األعلى للجامعات في كافة التخصصات .

لالئحة الداخلیة للكلیة  اطبق 500ساعة معتمدة من المستوى  ١٢یدرس الطالب في ھذه المرحلة    - ب
 ومن المقررات المتاح عرضھا ویحددھا القسم المختص. 

  للدراسة التمھیدیة سنة واحدة.الحد األقصى  -ج

  رابعا :الدبلومات

  ) : شروط االلتحاق وقواعد منح دبلوم الدراسات املهنية املتقدمة۲۰مادة (

التأھیلیة بنجاح , وكذلك  یلتحق بھا الحاصلون على البكالوریوس (أو اللیسانس) الذین اجتازوا الدراسة  -  أ
  .ما یعادلھأو  جمیع الطالب الحاصلین على بكالوریوس التجارة

المتقدمة ویحدد في  تمنح جامعة أسیوط بناء على طلب مجلس كلیة التجارة دبلوم الدراسات المھنیة   - ب
  .شھادة التخرج اسم الدبلوم وكذلك فرع التخصص

  معتمدة.  ساعة ٣٠عدد ساعاتھا  ۵٠٠یدرس طالب ھذا الدبلوم مقررات من المستوي   - ج

  الحد األقصى لدراسة دبلوم الدراسات المھنیة المتقدمة سنة واحدة.  -د

  مراحل أخرى. التقدم للدراسة ألیة لخرجیھا, وال تتیح تعتبر ھذه المرحلة مرحلة منتھیة -ه

   



 ) : شروط االلتحاق وقواعد منح دبلوم الدراسات العليا۲۱مادة (

التمھیدیة , وكذلك جمیع الطالب  دراسة جمیع مقررات الدراسةیلتحق بھذه المرحلة الطالب الذي أتم بنجاح  - أ
  الحاصلین على البكالوریوس أو ما یعادلھ في مجال التخصص الدبلوم.

  ساعة معتمدة . ٣٠عدد ساعاتھا  ۵٠٠یدرس الطالب مقررات من المستوي  -ب

التمھیدیة ودراسة  راسةالحد األقصى لمدة الدراسة لدبلوم الدراسات العلیا سنتان , وھي تمثل الد - ج 
  مقررات دبلوم الدراسات العلیا.

التخصصات المبینة الحقا  تمنح جامعة أسیوط بناء على طلب مجلس كلیة التجارة دبلوم الدراسات العلیا في -د

  في برامج الدراسات العلیا ألقسام الكلیة ، ویحدد في شھادة التخرج اسم الدبلوم وكذلك فرع التخصص.

  دبلومات ختصصية أخرى) : ۲۲مادة (

یجوز إنشاء دبلومات دراسات علیا في تخصصات أخرى غیر المذكورة في برامج األقسام الحقا ، على أن 
یتقدم القسم المعني باقتراح الدبلوم والمقررات الدراسیة لھ ومحتواھا العلمي ویوافق علیھا مجلس الكلیة 

عالن عنھا في شھر مارس من عام بدء الدراسة ومجلس الجامعة قبل بدء الدراسة بوقت كاف یسمح باإل
  ولمجلس الكلیة أن یقرر عقد امتحان قبول للطالب وتحدید عدد الطالب لكل دبلوم حسب إمكانیات القسم.

  ) : دبلومات مشرتكة۲۳مادة (

مشتركة وھي التي یشترك فیھا أكثر من قسم وفي ھذه الحالة یشكل  یجوز لمجلس الكلیة إنشاء دبلومات
مجلس الكلیة مجلسا لكل دبلوم مشترك برئاسة وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث وعضویة 
رؤساء األقسام المشتركة في اإلشراف أو من یمثلھم ویكون لھذا المجلس صالحیة مجلس القسم في اإلشراف 

راسة بالدبلومات المشتركة ویحدد مجلس الكلیة في شھر مارس من كل عام دبلومات على شئون الد
الكلیة أن یقرر عقد امتحان قبول الدراسات العلیا التي تفتتح الدراسة بھا في العام الدراسي التالي ولمجلس 

  لطالب وتحدید عدد الطلبة لكل دبلوم حسب إمكانیات األقسام المشتركة في الدبلوم.ل

   



 سا : درجة املاجستريخام

  ) : شروط القيد۲4مادة (

  ) ما یلى : 3یشترط لقید الطالب لدرجة الماجستیر باإلضافة إلى الشروط الواردة في المادة (

في فرع  أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس (أو اللیسانس) بتقدیر عام جید على األقل  -  أ
لھا من أي معھد آخر  أو أیة درجة معادلة التخصص من إحدى كلیات التجارة بالجامعات المصریة

  معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات .

الماجستیر  ویجوز لمجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس القسم المختص قبول قید الطالب لدرجة  - ب
إذا كان حاصال على بكالوریوس التجارة (أو اللیسانس) أو ما یعادلھ بتقدیر عام أقل من جید 

المعترف بھا من المجلس األعلى  ى أحد دبلومات الدراسات العلیا من إحدى كلیات التجارةباإلضافة إل
  .للجامعات بتقدیر عام جید على األقل

المصریین  یجوز لمجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس القسم المختص قبول الطالب غیر - ج 
أو معھد معترف بھ من  في التجارة من أیة كلیة )الحاصلین على درجة البكالوریوس (أو اللیسانس

  المجلس األعلى للجامعات. 

في غیر  )اللیسانس د. الطالب المتقدمون لدرجة الماجستیر المھني الحاصلون على البكالوریوس (أو
التخصص المطلوب یجوز قیدھم بعد أدائھم امتحان المقررات التأھیلیة والتمھیدیة التي قد یطلبھا القسم 

  ).26ختص وال تحتسب ھذه الساعات ضمن الساعات المذكورة في المادة (الم

  ) : مدة الدراسة۲5مادة (

  الحد األدنى للحصول على درجة الماجستیر ھو سنتان من تاریخ القید.  -  أ

مراعاة حاالت  الحد األقصى للحصول على درجة الماجستیر ھو أربع سنوات من تاریخ القید مع   - ب
ویجوز مد القید سنة أخرى بناء على اقتراح المشرف ( لجنة اإلشراف ) وموافقة  وقف القید .

  مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة

  ) : درجة املاجستري املهني26مادة (

 المقررات والبحث تمنح جامعة أسیوط بناء على اقتراح مجلس الكلیة درجة الماجستیر المھني بنظام  -  أ
القسم المختص (والتخصص)  التطبیقي في تخصصات األقسام المختلفة ویوضح في الشھادة اسم

  وعنوان البحث.

من بین  یقوم القسم المختص بتحدید المقررات الدراسیة للطالب والتي تالئم موضوع البحث   - ب
األقل  على 600ساعة معتمدة من الكود  4٢المقررات المعتمدة من مجلس الكلیة بحیث ال تقل عن 

  , ویعتمد وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث ھذه المقررات الدراسیة.

   



یقیم  اأن یعد بحثا تطبیقی ٣٫0 ساعة معتمدة بمعدل ال یقل عن ٢4یجوز للطالب بعد االنتھاء من دراسة -ج
القسم ساعات معتمدة في موضوع یحدده لھ المشرف ( لجنة اإلشراف ) ویعتمد من مجلس  6على أنھ 

  ومجلس الكلیة  المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث

یحصل علیھا البحث  شكلھا القسم المختص, وتحدد في تقییمھا النقاط التيیتقییم البحث من خالل لجنة  یتم -د
  لتدخل ضمن متوسط الدرجات.

ة تقدیم البحث مرة في ساعات البحث علیھ إعاد ٣٫٠ الطالب الذي ال یحقق نقاط تصل على األقل إلى -ه 
  رسوم القید.  أخرى ویعامل معاملة المقررات في حسابھ داخل متوسط النقاط وفي

في اللغة اإلنجلیزیة بمعدل  TOEFLعلى الطالب قبل البدء في إعداد البحث أن یجتاز امتحان شھادة  - و
یحدده مجلس الكلیة ویقبلھ مجلس الجامعة أو ما یعادل ھذا االمتحان من امتحانات اللغة اإلنجلیزیة المعترف 
بھا عالمیا، ویجوز إعفاء الطالب من ھذا االمتحان إذا قدم ما یفید نجاحھ بھذا المعدل خالل السنوات األربع 

  قیده للدرجة. السابقة لتاریخ

  یحصل الطالب على درجة الماجستیر المھني بعد أن یتم بنجاح متطلبات الدراسات وبمعدل ال یقل عن - ز 

  ویجوز لھ إعادة بعض المقررات أو دراسة مقررات أخري التحسین المعدل.  ٣٫0

المشرف ( لجنة اإلشراف  یجوز لمجلس القسم المختص أن یوافق على تعدیل مجال البحث بناء على طلب -ح
, ویعتمد ذلك التعدیل من لجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة ، وال یترتب على ذلك اإلخالل بالمدد  )

  ). ٢5المادة ( الزمنیة المنصوص علیھا في

یحددھا لھ المشرف (  یجوز لمجلس القسم المختص أن یكلف الطالب باجتیاز بعض المقررات الدراسیة التي -ط
أو التي تدرس  500من المقررات الدراسیة بالقسم من مرحلة البكالوریوس أو كود لجنة اإلشراف ) من ض

في أقسام أخرى بالكلیة أو في إحدى كلیات أو معاھد جامعة أسیوط أو الجامعات األجنبیة المعترف بھا بشرط 
عات السا ) ساعات معتمدة . وال تحتسب للطالب ھذه الساعات ضمن8أال تزید في مجموعھا عن ثماني (

  المعتمدة المذكورة في الفقرة (ب) من ھذه المادة.

  الدراسة بھذه الدرجة منتھیة وال تحتاج لتفرغ. -ي 

  ) : درجة ماجستري العلوم يف ختصصات األقسام۲۷مادة (

تمنح جامعة أسیوط بناء على اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلیة درجة ماجستیر العلوم بنظام   -  أ
في الشھادة اسم القسم (والتخصص) وعنوان  األقسام المختلفة بالكلیة ویوضح الرسالة في تخصصات

 الرسالة . 

الرسالة من بین المقررات  یقوم القسم المختص بتحدید المقررات الدراسیة للطالب والتي تالئم موضوع  - ب
كلیة ویعتمد وكیل ال,  600ساعة معتمدة من الكود  ١٨المعتمدة من مجلس الكلیة بحیث ال تقل عن 

  الدراسیة . للدراسات العلیا والبحوث ھذه المقررات



أن یعد رسالة علمیة تقیم  ٣٫٠ ساعة معتمدة بمعدل ال یقل عن ١٢یجوز للطالب بعد االنتھاء من دراسة  -ج
ساعة معتمدة في موضوع یوافق علیھ المشرف ( لجنة اإلشراف ) ویعتمد من مجلس القسم  ١٨على إنھا 

  المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة .

اإلنجلیزیة بمعدل  في اللغة TOEFLد. على الطالب قبل البدء في إعداد الرسالة أن یجتاز امتحان شھادة 
ذا االمتحان من امتحانات اللغة اإلنجلیزیة المعترف بھا عالمیا، ویجوز یقبلھ مجلس الكلیة أو ما یعادل ھ

یفید نجاحھ بھذا المعدل خالل السنوات األربع السابقة لتاریخ قیده  إعفاء الطالب من ھذا االمتحان إذا قدم ما
  للدرجة.

ویجوز لھ  ٣٫٠یقل عن  ال یتقدم الطالب لمناقشة الرسالة قبل اجتیاز جمیع المقررات بنجاح, وبمعدل ال -ـھ 

  إعادة بعض المقررات أو دراسة مقررات أخري لتحسین المعدل.

المشرف ( لجنة  یجوز لمجلس القسم المختص أن یوافق على تعدیل عنوان الرسالة بناء على طلب -و 
ذلك اإلشراف ) , ویعتمد ذلك التعدیل من لجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة . وال یترتب على 

  ). 25المادة ( اإلخالل بالمدد الزمنیة المنصوص علیھا في

یحددھا لھ المشرف (  یجوز لمجلس القسم المختص أن یكلف الطالب باجتیاز بعض المقررات الدراسیة التي - ز

 500(أو اللیسانس) أو كود   لجنة اإلشراف ) من ضمن المقررات الدراسیة بالقسم من مرحلة البكالوریوس
 أو التي تدرس في أقسام أخرى بالكلیة أو في إحدى كلیات أو معاھد جامعة أسیوط أو الجامعات األجنبیة

  ساعات معتمدة . وال تحتسب للطالب ھذه) ٨المعترف بھا بشرط أال تزید في مجموعھا عن ثمان (

  الساعات ضمن الساعات المعتمدة المذكورة في الفقرة (ب) من ھذه المادة 

علمیة متخصصة  یتم قبول النشر لورقة علمیة مستخلصة من محتویات الرسالة في مجلة یجب أن -ح
  القبول للنشر.  ومحكمة أو في مؤتمر علمي متخصص ویقدم ما یفید النشر أو

  الحصول على ھذه الدرجة یؤھل الطالب لدخول االمتحان الشامل المطلوب للقید لدرجة الدكتوراه. -ط

  قررات) : معادلة امل۲۸مادة (

یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص و موافقة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة 

احتساب مقررات على مستوى الدراسات العلیا للماجستیر على األقل و وفي نفس التخصص وسبق للطالب 

عات والنجاح فیھا بتقدیر جید على دراستھا بالكلیة أو في معھد علمي معترف بھ من المجلس األعلى للجام

األقل خالل السنوات الخمس السابقة لقیده بالماجستیر بشرط أال یتجاوز عدد ساعات ھذه المقررات ثمان 

  ساعات معتمدة.

  ) : شروط املنح۲۹مادة (

یوصى مجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث بمنح درجة 
  الماجستیر المھني ودرجة ماجستیر العلوم في التخصص المعین، في حالة استیفاء الطالب للشروط اآلتیة : 

  مرور سنتین على األقل من بدء القید. - أ



  لمقررات الدراسیة وبتقدیر عام جید على األقل. ب نجاح الطالب في امتحانات جمیع ا

  قبول الرسالة (أو البحث من لجنة الحكم والتوصیة بمنح الدرجة.  - ج

  

 ) : إلغاء القيد۳۰مادة (

  یقوم مجلس الكلیة بالغاء قید الطالب لدرجة الماجستیر في الحاالت اآلتیة:

  حصولھ على تقدیر عام أقل من جید في المقررات الدراسیة.  -  أ

ولجنة الدراسات  طاعھ عن الدراسة أو عدم جدیتھ في البحث وذلك بموافقة مجلس القسم المختصانق   - ب
 العلیا والبحوث , بناء على تقریر من المشرف ( لجنة اإلشراف ). 

  رفض لجنة الحكم الرسالة (أو البحث) وتوصیتھا بعدم منح الدرجة.-ج

  حاالت وقف القید. بالالئحة مع مراعاة) ٢5مادة (عدم منح الدرجة خالل المدد المنصوص علیھا في ال -د 

  تقدمھ بطلب إللغاء قیده. -ـھ 

المعیدین وطالب البحث  , وال یسري ھذا البند علىمقررة طبقا للقواعد المنظمة لذلكعدم سداد الرسوم ال -و 
  وطالب المنح الدراسیة.

  درجة الدكتوراه -سادسا 

  ) : فروع الدراسة۳۱مادة (

أسیوط بناء على اقتراح مجلس كلیة التجارة درجة دكتوراه الفلسفة من خالل الدراسة باألقسام تمنح جامعة 
في الشھادة اسم القسم  حسات العلیا ألقسام الكلیة . ویوضالعلمیة والمبین تفصیلھا الحقا في برامج الدرا

  (والتخصص) وعنوان الرسالة.

  ) : شروط القيد۳۲مادة (

  ) من ھذه الالئحة یشترط لقید الطالب للدكتوراه ما یلي :3(مع مراعاة أحكام المادة 

التجارة بالجامعات  أن یكون حاصال على درجة ماجستیر العلوم في نفس التخصص من إحدى كلیات - أ 
  المصریة أو أیة درجة معادلة لھا من معھد علمي آخر معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات.

على اإلشراف  كلیة لقیده بعد موافقة أحد األساتذة أو األساتذة المساعدینأن یتقدم بطلب إلى عمید ال -ب
ویعرض الطلب على مجلس القسم المختص العتماد اإلشراف وتحدید مجال البحث ثم یعرض األمر بعد 

  على لجنة الدراسات العلیا والبحوث ثم مجلس الكلیة. - استیفاء جمیع المستندات 

   



 ) : مدة الدراسة۳۳مادة (

 الحد األدنى للحصول على درجة الدكتوراه ھو ثالث سنوات من تاریخ القید.  -  أ

مراعاة حاالت  الحد األقصى للحصول على درجة الدكتوراه ھو خمس سنوات من تاریخ القید , مع  - ب
وقف القید . ویجوز مد القید سنة أخرى بناء على اقتراح المشرف ( لجنة اإلشراف ) وموافقة 

  ومجلس الكلیة. جنة الدراسات العلیا والبحوثمجلس القسم المختص ول

  ) : اإلشراف املشرتك34مادة ( 

إلشراف على طالب الدكتوراه ) من ھذه الالئحة ، یجوز أن یكون ا15مع مراعاة اإلحكام الواردة في المادة (
بین أعضاء لجنة اإلشراف من جامعة أسیوط ومشرف آخر من إحدى الجامعات أو المعاھد األجنبیة  امشترك

المعترف بھا من المجلس األعلى للجامعات. وفي ھذه الحالة یجوز أن تكون لجنة اإلشراف من أربعة أعضاء 
  كحد أقصى

  ) : خطة الدراسة للحصول على درجة الدكتوراه35مادة ( 

ت األقسام المختلفة جامعة أسیوط بناء على اقتراح مجلس الكلیة درجة دكتوراه الفلسفة في تخصصا تمنح- أ

  والتخصص) وعنوان الرسالة.(في الشھادة اسم القسم العلمي  حبالكلیة ویوض

یحددھا القسم  ساعة معتمدة ١٨عدد ساعاتھا  ٧٠٠یدرس الطالب مقررات دراسیة من المستوي  -ب

  اقتراح لجنة اإلشراف واعتماد لجنة الدراسات العلیا والبحوث وموافقة مجلس الكلیة. المختص بناء على

یعد الطالب رسالة علمیة تقیم على إنھا  ٣٫٠ ساعة معتمدة بمعدل ال یقل عن ١٢ج۔ بعد االنتھاء من دراسة 

المختص علیھ المشرف ( لجنة اإلشراف ) ویعتمد من مجلس القسم  ساعة معتمدة في موضوع یوافق ٣٠
  الكلیة.  ولجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس

ویجوز لھ  ٣٫٠ال یتقدم الطالب لمناقشة الرسالة قبل اجتیاز جمیع المقررات بنجاح , وبمعدل ال یقل عن  -د
  إعادة بعض المقررات أو دراسة مقررات أخري لتحسین المعدل. 

المشرف ( لجنة  عنوان الرسالة بناء على طلبیجوز لمجلس القسم المختص أن یوافق على تعدیل  -ـھ
اإلشراف ) , ویعتمد ذلك التعدیل من لجنة الدراسات العلیا والبحوث ومجلس الكلیة ، وال یترتب على ذلك 

وفي ھذه الحالة یجوز لمجلس القسم المختص في ) . ٣٣اإلخالل بالمدد الزمنیة المنصوص علیھا في المادة (
 600أن یكلف الطالب باجتیاز بعض المقررات الدراسیة اإلضافیة من المستوی  حالة كون التغییر جوھریا

على األقل یحددھا لھ المشرف ( لجنة اإلشراف ) من ضمن المقررات الدراسیة بالقسم أو التي تدرس في 
أال  أقسام أخرى بالكلیة أو في إحدى كلیات أو معاھد جامعة أسیوط أو الجامعات األجنبیة المعترف بھا بشرط

) ساعات معتمدة . وال تحتسب للطالب ھذه الساعات ضمن الساعات 8تزید في مجموعھا عن ثماني (
  المعتمدة المذكورة في الفقرة (ب) من ھذه المادة.

   



في اللغة اإلنجلیزیة بمعدل یقبلھ مجلس الكلیة ، ویجوز إعفاء  TOEFLیجتاز الطالب امتحان شھادة  - و
لتاریخ قیده لدرجة دل خالل السنوات األربع السابقة ذا قدم ما یفید نجاحھ بھذا المعالطالب من ھذا االمتحان إ

 الدكتوراه.

  االمتحان. یجتاز الطالب االمتحان التأھیلي الشامل خالل فترة ال تتجاوز سنة من بدایة القید لھذا - ز

المختص ولجنة للدراسات  یحدد المشرف ( لجنة اإلشراف ) للطالب مجاال للبحث ویعتمد من مجلس القسم  - ح
العلیا والبحوث بالكلیة. ویقدم الطالب رسالة بنتائج البحث بحیث تمثل إضافة جدیدة في فرع التخصص 

 من الالئحة) ٣٣علیھا في المادة ( وذلك مع مراعاة المدد الزمنیة المنصوص

على تعدیل مجال  وافقیجوز لمجلس القسم المختص بناء على طلب من المشرف ( لجنة اإلشراف ) أن ی - ط  
البحث مرة واحدة فقط خالل دراسة الدكتوراه، ویجوز أن یتم ذلك بدون تغییر المشرفین ، ویعتمد ذلك التعدیل 
من لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة ومجلس الكلیة ، وال یترتب على ذلك التعدیل اإلخالل بالمدد الزمنیة 

  الالئحة.من ) ٣٣المنصوص علیھا في المادة (

  ) : معادلة املقررات36مادة (

أو أعلي  600یجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص احتساب مقررات ذات ک ود 
سبق للطالب دراستھا بالكلیة أو بمعھد علمي معترف بھ من المجلس األعلى للجامعات والنجاح فیھا بتقدیر 

 ٩جید على األقل خالل السنوات الخمس السابقة للقید التمھیدي بشرط أال یتجاوز عدد ساعات ھذه المقررات 
  ساعات معتمدة.

  ) : االمتحان التأهيلي الشامل۳۷مادة (

على موافقة  یعتمد مجلس الكلیة لجنة الممتحنین لالمتحان التأھیلي الشامل لطالب الدكتوراه بناء  -  أ
مجلس القسم المختص واعتماد لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة. تتكون اللجنة من أربعة من 

د األعضاء على أن یكون أح األساتذة أو األساتذة المساعدین المتخصصین في مجال العام للبحث ،
  على األقل من خارج القسم ، باإلضافة إلى المشرف ( لجنة اإلشراف ) 

  :تقوم اللجنة. بوضع االمتحان التأھیلي الشامل ویشمل  - ب

االمتحان  امتحانا تحریریا في مجاالت التخصص العام والدقیق وتقوم اللجنة بتحدید أسلوب - 1
 ویخصص لھ أربع ساعات معتمدة . 

  لھ ساعة معتمدة واحدة ویشمل :امتحانا شفویا یخصص  - 2

  موضوعات التخصص العام. -

  موضوعات التخصص الدقیق.  - 

  خطة البحث. -

  



  

موعد تحدده لجنة  إذا رسب الطالب في االمتحان التأھیلي الشامل یمكنھ التقدم مرة أخري لالمتحان في - ج 
ھ للمرة باالمتحان، وفي حالة رسوالممتحنین بحیث ال یقل عن شھر وال یزید عن ثالثة أشھر من تاریخ 

  الثانیة یلغي قیده لدرجة الدكتوراه .

  ) : شروط منح الدرجة۳۸مادة (

یوصي مجلس الكلیة بناء على توصیة مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات والبحوث بالكلیة بمنح درجة 
  دكتوراه الفلسفة ، في حالة استیفاء الطالب للشروط اآلتیة :

  مرور ثالث سنوات على األقل من تاریخ القید .  -  أ

  قبول الرسالة من لجنة الحكم والتوصیة بمنج الدرجة .  -ب  

ومحكمة أو في  قبول النشر لورقتین علمیتین مستخلصتین من محتویات الرسالة في مجلة متخصصة -ج
  مؤتمر متخصص ومحكم ویقدم ما یفید النشر أو القبول للنشر.

  داء القي) : إلغ۳۹مادة (

  یقوم مجلس الكلیة بإلغاء قید الطالب لدرجة الدكتوراه في إحدى الحاالت اآلتیة :

واعتماد لجنة  انقطاعھ عن الدراسیة أو عدم جدیتھ في البحث وذلك بموافقة مجلس القسم المختص - أ 
  اإلشراف). لجنة(الدراسات العلیا والبحوث وبناء على تقریر من المشرف 

  من الالئحة . ) ٣٧من المادة ( )رسوبھ في االمتحان الشامل طبقا للفقرة (ج -ب  

  إذا رفضت لجنة الحكم الرسالة -ج

  الالئحة  من) ٣٣إذا لم یمنح الدرجة خالل المدة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) من المادة ( -د 

  إذا تقدم بطلب إللغاء قیده لدرجة الدكتوراه . - ـھ

ھذا البند على  إذا لم یسدد الرسوم الدراسیة المقررة في الموعد المحدد لذلك بھذه الالئحة , وال یسرى -و 

  المدرسین المساعدین وطالب البحث وطالب المنح الدراسیة بالجامعة والجامعات األخرى.

   



 برامج دراسية أخرى - سابعا 

  ) : الدراسة بالتجزئة40مادة (

العلیا والبحوث قبول  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد لجنة الدراساتیجوز لمجلس الكلیة  - أ
من  )الطالب الذین تنطبق علیھم شروط القید للدراسات العلیا المبینة بھذه الالئحة لحضور مقرر (أو أكثر

وفي حالة نجاح المتحاناتھا نظیر رسوم دراسیة محدده لكل مقرر لدراسات العلیا بالكلیة والتقدم مقررات ا
  الطالب في المقرر یمنح شھادة تفید ذلك بعد سداد الرسوم المقررة .

الكلیة بناء على  عند تقدم مثل ھذا الطالب مستقبال للقید في أحد دبلومات الدراسات العلیا یجوز لمجلس -ب 
اب المقرر ( أو موافقة مجلس القسم المختص واعتماد لجنة الدراسات العلیا والبحوث الموافقة على احتس

التي سبق للطالب نجاحھ فیھا بتقدیر جید على األقل ضمن متطلبات منح الدبلوم ، وبحیث ال یزید ) المقررات 
  ) ساعات معتمدة وبشرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات8عدد الساعات المعتمدة المحتسبة عن ثماني (

لدرجتي الماجستیر أو  ینطبق ھذا على المتقدمین على دراسة المقررات التي یتم الموافقة على احتسابھا وال
  الدكتوراه .

  الربامج التبادلية ):41(مادة  

والبحوث السماح  یجوز لمجلس الكلیة بناء على موافقة مجلس القسم المختص واعتماد لجنة الدراسات - أ
مرتبطة مع جامعة أسیوط لطالب الدراسات العلیا بدراسة بعض مقررات الدراسات العلیا بالجامعات األجنبیة ال

باتفاقیات ثقافیة أو الجامعات األجنبیة المعترف بھا من المجلس األعلى للجامعات ویتم احتساب ھذه المقررات 
) ساعات 8ضمن متطلبات منح الدرجة بشرط أال یزید عدد ساعات ھذه المقررات المحتسبة عن ثماني (

  راستھا.معتمدة وبشرط عدم مرور أكثر من خمس سنوات على د

والبحوث السماح  یجوز لمجلس الكلیة بناء على موافقة مجلس القسم المختص واعتماد لجنة الدراسات -ب 
للطالب األجانب المقیدین بجامعات أجنبیة مرتبطة باتفاقیات ثقافیة مع جامعة أسیوط بدراسة بعض مقررات 

  الكلیة بنتیجة االمتحان.  الدراسات العلیا بالكلیة ویمنحون شھادة معتمدة من

  التعليم املستمر ):42(مادة 

یجوز لمجلس الكلیة بعد موافقة مجلس الجامعة تنظیم دورات دراسیة أو تطبیقیة على مستوى الدراسات   -  أ
العلیا للتعلیم المستمر تھدف إلى رفع المستوى العلمي للعاملین في مختلف المجاالت أو تنمیة مھارات 

قسم المختص. كما معینة ویحدد مجلس الكلیة مدة ھذه الدورات وبرامجھا بناء على توصیة مجلس ال
یجوز مشاركة الجمعیات العلمیة القومیة واألجنبیة والمؤسسات والھیئات المعنیة في تنظیم ھذه 

  الدورات.

ال یتبع ھذه الدورات أو الدراسات منح أیة درجات علمیة وإن كان من الممكن عقد امتحانات في نھایتھا   - ب
 الرسوم المقررة.وتقدیم شھادة إتمام دورة معتمدة من الكلیة بعد سداد 



  

  

 اللغة املستخدمة يف الدراسة -ثامنا 

  جواز استخدام اللغة األجنبية ):43(مادة 

تقدم برامج الدراسات العلیا بالكلیة باللغة العربیة ، ویجوز تقدیم ھذه البرامج أو بعضھا بلغة أجنبیة، ویحدد 
مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلیة اللغة األجنبیة المستخدمة والشروط التي یجب أن تتوفر في 

البرامج التي تدرس باللغة األجنبیة باالشتراك من یتقدم للدراسة والتدریس بھذه اللغة. كما یجوز تنظیم ھذه 
  مع مؤسسات تعلیمیة أجنبیة معترف بھا وذلك باقتراح من مجلس الكلیة وموافقة مجلس الجامعة

  األحكام االنتقالية - تاسعا 

  سريان الالئحة ):44(مادة 

لوزاري باعتماد ھذه الالئحة . أما تطبق ھذه الالئحة على الطالب المقیدین بالدراسات العلیا من تاریخ صدور القرار ا
  .١٩٩٨الطالب المقیدون قبل ھذا التاریخ فتسري علیھم الالئحة الداخلیة لعام 

  

 


