
  - : ماجستیرقید ال
 یشترط لقیــد الطالب لدرجة الماجستیر أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس أو اللیسانس        

  بتقدیر عام جید على األقل أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معترف به مـن 
یدًا ألكثر من أربع سنوات فى وال یجوز أن یبقى الطالب مق –ومدة القید سنتان على األقل  0000الجامعة 

بعض الكلیات ، وخمس سنوات فى باقي الكلیات اال إذا رأى مجلس الكلیة الالبقاء على التسجیل لمدة أخرى 
  .یحددها بناء على تقریر المشرف على الرسالة وبعد أخذ رأى القسم المختص 

           
  -:ایأتى على م 1972لسنة  49من القانون  177تنص المادة          

تشمل الدراسة لنیل درجة الماجستیر مقررات دراسیة عالیة وتدریبات على وسائل البحث واستقراء النتائج 
وال یجوز أن تقل . ینتهي بإعداد رسالة تقبلها لجنة الحكم ویشترط إلجازتها أن تكون عمال ذا قیمة علمیة 

  .المدة الالزمة لنیل هذه الدرجة عن سنتین 
  

من الالئحة التنفیذیة للقانون على أن تشمل الدراسة لدرجة  –أ ) : ثانیًا ( 92ا تنص المادة كم          
الماجستیر مقررات دراسیة عالیة وتدریبًا على وسائل البحث واستقراء النتائج ینتهي بأعداد رسالة تقبلها لجنة 

  .االمتحان 
  

  ة عن سنتین وفى خصوص ماجستیر التربیةوال یجوز أن تقل المدة الالزمة لنیل هذه الدرج          
وماجستیر الحقوق تحسب سنة من هاتین السنتین مدة الدراسة الالزمة للحصول على الدبلومات الخاصة فى 

  .التربیة أو أحد دبلومات الدراسات العلیا فى الحقوق 
  

 ً◌   درجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة : ثانیًا
  ) :26(مادة 
  -:الطالب لدرجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة ما یلي یشترط لقید       

أن یكون حاصًال على درجة البكالوریوس فى التربیة الریاضیة من إحدى الجامعات المصریة أو على                                       -1
  درجة معادلة لها من كلیة أو معهد علمي معترف به بتقدیر عام جید على األقل ، أو حاصل على دبلوم      
  .الدراسات العلیا فى التربیة الریاضیة بتقدیر عام جید على األقل      

  ولجنة الدراسات العلیا  أن یتقدم الطالب بطلب للقید عند اإلعالن ویعرض على مجلس القسم المختص  -2
  .والبحوث إلبداء الرأي قبل عرضه على مجلس الكلیة       
  .أن یتفرغ الطالب للدراسة یومین على األقل بموافقة من جهة العمل إذا كان یعمل  -1
 .ما یضعه مجلس الكلیة من شروط أخرى للمفاضلة بین المتقدمین الستیفاء األعداد المحددة  -2

  
  
  



)2(  
  ) :27(مادة 
  - :یشترط  لنیل درجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة ما یلي       
أن یجتاز الطالب االمتحانات فى المقررات الدراسیة لخطة الدراسة فى السنة األولى والثانیة  -1

الموضحة بالجداول الدراسیة الملحقة بهذه الالئحة ویشترط لدخول الطالب امتحان المقرر الدراسي 
 .من هذه الالئحة ) 23(تطبق المادة 

قًا للنظام والمستوى الذي تقرره جامعة أسیوط أن یجتاز الطالب دورة فى اللغة األجنبیة بنجاح طب -2
 .كشرط لمناقشة رسالة الماجستیر 

أن یقوم الطالب بعد نجاحة فى المقررات الدراسیة للسنة األولى بتسجیل موضوع بحث الماجستیر  -3
بعد موافقة مجلس الكلیة بناءًا على اقتراح مجلس القسم المختص ورأى لجنة الدراسات العلیا 

 .والبحوث 

ناقش الرسالة عالنیة أمام لجنة المناقشة والحكم بعد مضى سنة على األقل من تاریخ موافقة ت -4
مجلس الكلیة على تسجیل البحث بشرط اجتیاز االمتحانات المقررة فى السنة األولى والثانیة لخطة 

 .الدراسة بمرحلة الماجستیر 

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

  ) :28(مادة 
  یقدر نجاح الطالب فى المقررات الدراسیة وفى التقدیر العام لمرحلة الماجستیر فى التربیة       

  .  من هذه الالئحة ) 24(الریاضیة كما ورد فى المادة 

  ) :29(مادة 
من هذه ) 25(تعقد االمتحانات لمرحلة الماجستیر الفرقة األولى والثانیة كما ورد فى المادة       

  .الالئحة 

  ) :30(مادة 
مدة الدراسة لنیل درجة الماجستیر فى التربیة الریاضیة سنتین دراسیتین وال یمنح الطالب        

  .األولى والثانیة وقبول الرسالة موضوع البحث درجة الماجستیر إال بعد نجاحه فى مقررات السنة 

  ) :31(مادة 
شهور عن مدى تقدم الطالب فى بحثه ) 6(یقدم المشرف أو المشرفون على البحث تقریر كل        

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

  
  
  



  
)3(  

  ) :32(مادة 
  -:یلغى قید الطالب لدرجة الماجستیر فى الحاالت التالیة        

إال إذا رأى مجلس الكلیة مد فترة , إذا لم یحصل على الدرجة خالل خمس سنوات من تاریخ قیده  -1
وموافقة مجلس القسم ,  لى الرسالة التسجیل مدة سنة أخرى بع أقتراح مسبب من المشرف ع

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

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

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

 .رسمیًا 

 .إذا رفضت لجنة المناقشة والحكم الرسالة رفضًا مطلقًا  -4

 .تقدم الطالب إللغاء قیده  إذا -5

  .من هذه الالئحة ) 27(إذا لم یستوف الشروط فى المادة  -6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 


