
  -: دكتوراهقید ال
یشترط لقید الطالب لدرجة الدكتوراه أن یكون حاصًال على درجة الماجستیر وتشترط بعض         

  .لوائح الكلیات الحصول على تقدیر جید فى الماجستیر للقید لدرجة الدكتوراه 
لمدة ال تقل تقوم الدكتوراه أساسًا على البحث المبتكر :  49من القانون  178وتنص المادة         

ویجوز أن یكلف الطالب ببعض الدراسات . عن سنتین تنتهي بتقدیم رسالة تقبلها لجنة الحكم 
المتقدمة طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلیة ویشترط إلجازة رسالة الدكتوراه أن تكون عمال ذا قیمة 

  .ة جدیدة علمیة یشهد للطالب بكفایته الشخصیة فى بحوثه ودراساته ویمثل إضافة علمی
على أن تقوم الدكتوراه أساسًا  00من الالئحة التنفیذیة  –ب ) : ثانیاً ( 92كما تنص المادة         

ویجوز أن یكلف . على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن سنتین تنتهي بتقدیم رسالة تقبلها لجنة الحكم 
  .خلیة الطالب ببعض الدراسات التمهیدیة  طبقًا لما تحدده اللوائح الدا

وتتولى اللوائح الداخلیة للكلیات والمعاهد تحدید فروع التخصص وأقسام الدراسة للدبلومات         
  .والدرجات العلمیة العلیا التي تمنحها والشروط الالزمة للحصول على كل منها 

   
 ً◌   درجة دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة : ثالثًا
  ) :33(مادة 
  -:لطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة ما یلي یشترط لقید ا      

الحصول على درجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة من إحدى الجامعات المصریة أو على درجة                                            -1
  .أو معهد علمي معترف به معادلة لها من كلیة     

  .أن یتفرغ الطالب یومین على األقل بموافقة جهة العمل إذا كان یعمل  -2
  یتقدم للكلیة بطلب دخول االختبار التأهیلى الذي تعقده الكلیة ویعرض على مجلس القسم إلبداء    -3

  . الرأي قبل عرضه على مجلس الكلیة      
  .الذي تعقده الكلیة وفقًا للقواعد التي یقرها مجلس الكلیة  یجتاز بنجاح االختبار التأهیلى -4

  ) :34(مادة 
  - :یشترط لنیل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة ما یلي       

  أن یجتاز الطالب االمتحانات فى المقررات الدراسیة لخطة الدراسة فى السنة األولى والثانیة الموضحة  -1
  یة الملحقة بهذه الالئحة ، ویشترط لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسي تطبیق بالجداول الدراس     
  .من هذه الالئحة ) 23(المادة      

  أن یجتاز الطالب دورة فى اللغة األجنبیة بنجاح طبقًا للنظام والمستوى الذي تقره جامعة أسیوط كشرط  -2
  .لمناقشة رسالة الدكتوراه      

  بعد نجاحه فى المقررات الدراسیة للسنة األولى بتسجیل موضوع بحث الدكتوراه بعد أن یقوم الطالب  -3
  .موافقة مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص ورأى لجنة الدراسات العلیا والبحوث      



)2(  
  تناقش الرسالة عالنیة أمام لجنة المناقشة والحكم بعد مضى سنتین على األقل من تاریخ موافقة مجلس  -4

  الكلیـة على تسجیل موضوع البحث بشرط اجتیاز االمتحانات المقررة للسنة األولى والثانیة لخطــة     
  .الدراسة لمرحلة الدكتوراه     

  یرًا جوهریًا ویعتبر تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التغییر هو یحق للطالب تغییر موضوع البحث تغ -5
  .تاریخ التسجیل الجدید وال یحق له إعادة التسجیل إال مرة واحدة      

  ) :35(مادة 
یقدر نجاح الطالب فى المقررات الدراسیة وفى التقدیر العامك لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى       

  .من هذه الالئحة ) 24(المادة  التربیة الریاضیة كما ورد فى
  ) :36(مادة 
من هذه ) 25(تعقد االمتحانات لمرحلة الدكتوراه الفرقة األولى والثانیة كما ورد فى المادة       

  .الالئحة 

  ) :37(مادة  
مدة الدراسة لنیل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربیة الریاضیة ثالث سنوات وال یمنح الطالب       

  . كتوراه إال بعد نجاحه فى مقررات السنة األولى والثانیة وقبول الرسالة موضوع البحث درجة الد
  ) :38(مادة 
شهور عن مدى تقدم الطالب فى بحثه ) 6(یقدم المشرف أو المشرفون على البحث تقریرًا كل       

المناقشة والحكم كما یقدم تقریرًا نهائیًا لمجلس القسم المختص بصالحیة الرسالة للعرض على لجنة 
  .مشفوعًا باقتراح تشكیل لجنة الحكم تمهیدًا للعرض على مجلس الكلیة 

  ) :39(مادة   
  :یلغى قید الطالب لدرجة الدكتوراه فى الحاالت التالیة       

  إذا لم یحصل على الدرجة خالل خمس سنوات من تاریخ قیده إال إذا رأى مجلس الكلیة مـد                 -1
  فترة التسجیل مدة سنة أخرى بعد اقتراح مسبب من المشرف على الرسالة وموافقة مجلس القسم          

  .ولجنة الدراسات العلیا والبحوث      
  إذا قدم المشرف أو المشرفون تقریرین متتالیین عن عدم جدیة الطالب فى البحث وذلك بعد اقتراح  -2

  وفى هذه الحالة یتم  العلیا والبحوث وموافقة مجلس الكلیة و مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات     
 .إخطار الطالب رسمیًا بإلغاء القید      

  إذا انقطع الطالب عن متابعة الدراسة والبحث لمدة عامین جامعیین ، بدون عذر مقبول ، بعد اقتراح -3
خطار الطالب رسمیًا  مجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث وموافقة مجلس     ٕ  .الكلیة وا

 .إذا رفضت لجنة المناقشة والحكم الرسالة رفضًا مطلقًا -4

 .إذا تقدم الطالب بطلب إللغاء قیده -5

 .من هذه الالئحة ) 34(إذا لم یستوف الشروط فى المادة -6


