
 

  نظام الدراسة لمرحلة الدراسات العليا

  :تنقسم الدراسات العليا بالجامعة إلى 

   الدبلومات -1

 بعــضهى دراســـــات تتنـــاول مقـــــررات ذات طبيــعة تطـــبيقـية أو أكاديميــة ومدتها ســنة واحــدة على األقل ولمدة سنــــتين فى 

 . كليةالكليـات حسب الالئحة لداخلية لكل 

   (MSC)  يردرجة الماجست  -2

تتضمن الدراسة مقررات دراسية عالية وتدريبات على وسائل البحث واالستقراء تنتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة االمتحان التى يكون 

ية ة مجلس الكلالمشرف على تحضير الرسالة عضوا فيها وال يجوز أن تقل المدة الالزمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين من تاريخ موافق

    .على القيد

 :ويشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير

أن يكون حاصال على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية بتقدير جيد على األقل أو على درجة -

 علمية معادلة من

 .معاتمعهد علمى آخر معترف به من الجامعة والمجلس األعلى للجا       

 .أن يتابع الطالب لمدة سنة الدراسات التى يقرها مجلس الكلية وأن يؤدى بنجاح االمتحان فيها-

يقوم الطالب بعد نجاحـــه فى الدراسات المذكـــورة بإعـــداد رســـالة فى موضوع بحث يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس -

   .يلالقسـم فى مدة ال تقل عن عام من تاريخ التسج

 :(Ph.D) درجة دكتوراه الفلسفة -3

ام يتقوم أساساً على البحث المبتكر لمدة ال تقل عن سنتين تنتهى بتقديم رسالة تقبلها لجنة الحكم على الرسالة ويجوز أن يكلف الطالب بالق

 .ببعض الدراسات المتقدمة على النحو الذى تحدده اللوائح الداخلية للكليات

  :لدرجة دكتوراه الفلسفةويشترط لقيد الطالب 

أن يكون حاصالً على درجة الماجستير فى فرع التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة علمية معادلة لها   -

 من معهد علمى آخر

 .معترف به من الجامعة والمجلس األعلى للجامعات       

والجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لمدة سنتين على األقل من  وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى موضوع يقره مجلس الكلية-

 تاريخ موافقة

 . مجلس الكلية على التسجيل       

لجنة لوأن يقيـــــم الطالــــــب بعد تسجيل رسالــــته لمــــدة سنـــة على األقــــــل فى جمهورية مصر العربية وقبل أن يتقدم برسالته -

 .الحكم

 .يقدم نتائج بحوثه فى رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يناقش فيها أن-

 : ( D. Sc)  درجة الدكتوراه -4

 : ويشترط فى قيد المتقدم لنيل هذه الدرجة (.D.Sc) تمنح كلية العلوم الدكتوراه فى العلوم 



 .على األقلأن يكون حاصالً على درجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم ومضى على حصوله عليها خمس سنوات -

 .أن يقدم بحوثا مبتكرة منشورة لم يسبق له التقدم بها للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة أو الماجستير فى العلوم -

وعلى المتقدم أن يبين االتجاهات العامة لبحوثه وما قدمته للعلم من فائدة ملحوظة وكذلك مدى ما قام به فى البحوث المشتركة وما أشرف 

 .ائل لدرجتى الماجستير والدكتوراهعليه من الرس

 :درجة الدكتوراه الفخرية -5

من   32( البنـد 32ويختص مجلس الجامعة بالنظـــر فى منح الدرجـــات الفخرية ) الدكتوراه الفخرية (. وذلك وفقـــاً لنص المــــادة )

 م 2493لسنة  94القانون 

إحدى الكليات أو المعاهد وذلك للشخصيات المؤثرة فى المجتمع ممن قدموا  بشأن تنظيم الجامعات وذلك بناءاً  على توصية من مجلس

 خدمات ممتازة أو

قاموا جهود ملموســـة فى خدمة الوطن أو اإلنسانية فى شتى المجاالت أو ساهمــوا فى بنــــاء و تنمية المجتمع من أصحاب الفكر 

 . واإلبداع

 


