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 ( 12الرقم الكودي للكلية )  –كلية التربية الرياضية للبنات   

  

 أوال : نبذة تاريخية حول الكلية وتطوير اللوائح: 

  

                                  وكان يتبع وزارة التربية والتعليم.      1554                                                 تأسس المعهد العالي للتربية الرياضية للمعلمات عام 

  

                                                                             كانت مدة الدراسة به ثالث سنوات ويمنح درجة الدبلوم العالي في التربية الرياضية.

  

                                   حتى يتمكن من منح درجة البكالوريوس.      1558                                    ثم أصبحت مدة الدراسة أربع سنوات عام 



  

                                                                                            ، لتضم المعاهد العليا فأصبح المعهد العالي للتربية الرياضية أحد الكليات التابعة لها تحت أسم:     1575                      أنشئت جامعة حلوان عام 

                                        كلية التربية الرياضية للبنات باألسكندرية

  

                                ن إصدار الالئحة الداخلية للكلية.   بشأ      1577 /  12 / 5       بتاريخ      547                       صدر القرار الوزاري رقم       1577        وفي عام 

  

                                                                                            صدر قرار السيد رئيس الجمهورية بضم فرع األسكندرية من جامعة حلوان إلى جامعة اإلسكندرية ومنذ ذلك       1585 / 5 / 2    وفي 

                                                                   التاريخ أصبحت كلية التربية الرياضية للبنات تابعة لجامعة األسكندرية.

  

                                   بشأن تطوير الالئحة الداخلية للكلية.      1226                       صدر القرار الوزاري رقم       1558 / 5 /  17    وفي 

وإيمانا من الكلية أن العلم والمعرفة التكنولوجية هما أعظم القوى التي تؤثر تأثيرا كبيرا في ميزان القوى العالمية، ولذا فإن  
العلمي داخل الجامعات وأن أية محاولة لتقويم الدراسات العليا  الدراسات العليا تعتبر نقطة االنطالق األساسية في مجال البحث

 والبحث العلمي إنما تهدف في النهاية إلى إقامة كيان أكاديمي متكامل.

ولذلك كان تطوير نظام الدراسات العليا بالكلية من أهم االستراتيجيات التي حرصت عليها الكلية ألهمية هذا التطوير حيث  

ا نحو مواكبة التقدم العلمي والمشاركة من أجل تحديد مالمح ومعايير التحرك في المستقبل، فكان لزاما عليها أن أدركت مسئوليته

تقوم بدورها الحقيقي والفعال في في تطوير برامج الدراسات العليا بالكلية لخلق المواطن الصالح المزود بأصول المعرفة 

ع  مستقبل الوطن وخدمته. وعلى ذلك تم تطوير الئحة الدراسات العليا إلى نظام وطرائق البحث العلمي المتقدمة ليساهم في صن

18/7/2227بتاريخ  1364الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم   

وفي إطار إستراتيجية التطوير الشامل للتعليم الجامعي بجامعة األسكندرية الذي هو خطوة نحو تحويل التعليم من ثقافة اإليداع  
إلى ثقافة اإلبداع ، حيث يعتبر نظام الساعات المعتمدة أكثر النظم التعليمية تطورا في العالم، وفي توصيف لهيئة اليونسكو فإن 

تمشيا مع المبادىء العامة لحقوق اإلنسان إذ أنه يتيح للطالب حرية اإلختيار سواء إختيار البرامج أو  هذا النظام هو األكثر

المقررات الدراسية التي يرغب في دراستها. فقد حرصت الجامعة على توحيد نظم القواعد العامة لالئحة الدراسات العليا بجميع 

راسة بين جميع طالب الجامعة وليس كلية بعينها. الكليات التابعة لها لتتأكد من تطبيق عدالة الد  

بشأن إصدار الالئحة العامة للدراسات العليا بجامعة األسكندرية  2/5/2212بتاريخ  2653لذلك فقد كان القرار الوزاري رقم  

ات الجامعة والذي كان بنظام الساعات المعتمدة . حيث أصدرت الجامعة قواعد أساسية لتطبيق الئحة الدراسات العليا بجميع كلي

أن تعيد تطوير الئحة الدراسات العليا في ضوء نظم  2227على الكلية أن وبالرغم من تطبيقها نظام الساعات المعتمدة منذ عام 

 وقواعد جامعة األسكندرية.

مل لالئحة برامج الدراسات وهو ما دعى الكلية أن ال تكتفي بتعديل نظام وقواعد الالئحة لتطبيقها ولكن بأن تقوم بالتطوير الشا 

. حيث تم العليا جميعها بالبرامج التخصصية بالكلية والتي تنمح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراة للخريجين الباحثين

  25/5/2213( بتاريخ 1335إصدار هذه الالئحة الجديدة وتمت  الموافقة عليها بالقرار الوزراي رقم )

 )مرفق رقم "1"( 

  

      



 انيا : رؤية الكليةث

  

                                                                                                       تسعععععععى كلية التربية الرياضععععععية للبنات فى أن تصععععععبح فى مقدمة كليات التربية الرياضععععععية لتقديم خريج يمتلك المعارف             

                                                                                                                    والمهارات المتميزة فى كافة برامجها التعليمية وانشعععطتها البحثية وخدماتها المجتمعية ي ويسعععتطيع أن ينافس بها على المسعععتوى 

                                              ً                               الجودة وتقويم عملية التحسين المستمر لألداء وفقاً للمعايير القومية بهدف كسب ثقة                                       المحلى والقومى وذلك من خالل نشر ثقافة

          المجتمع .

  

 رسالة الكلية

  

إعداد كوادر علمية مؤهلة فى مجال التربية البدنية والرياضة تلبى متطلبات واحتياجات سوق العمل للقدرة على المنافسة       

التدريب  –ت العلمية والتكنولوجية ي وتفعل البحث العلمى لخدمة المجتمع فى مجاالت التعليم      ً         ً                 محليا  واقليميا  ومواكبة المستجدا

 االدارة الرياضية . –الترويح  –الرياضى 

  

 الكلية أهداف

  

                                 أوال ـ األهداف التعليمية والتربوية 

  

                                                           إثراء البيئة االكاديمية و الفكرية لتحسين العملية التعليمية.       ➢

  

                                                                                                         مساعدة الطالبات فـعي إعدادهن العلمي في المجاالت األربعة ) تعليم ـع تدريب ـع إدارة رياضية ـع ترويح ( ليكن أصحاب        ➢

                           ذات الجودة العالية و التـععععي                                               االلتزام بالتميز فـععععي التعليم بتقديـععععم المقررات  •                                 مهنة وعضوات مسئوالت فـععععي المجتمع. 

                                                               تعكـس المعلومات الحديثة في هذه المجاالت عن طريق البحث والتطبيق.

  

                                                                                      إيجاد التفاعل بيـن الطالبات والكلية مـن خـالل منحهن الوقت االكاديمـي والتوجيـه المهنـي.       ➢

  

                                                 ج األكاديمية المساعدة ، الخدمات و األنشطة الطالبية.                                                         تأسيس وتطبيـق نظام لتطوير جميـع الخدمات اإلدارية ، البرامـ       ➢

  



                    ثانياـ البحث العلمي 

  

                                                                                                          توجيه الباحثين من أعضاء هيئة التدريس وغيرهم للدراسات العليا وتقديم األبحاث التي تتوصل إلـععععى حلول إيجابية في        ➢

                                مجاالت التربية البدنية والرياضة.

  

                                                                                   نوعية متميزة مـن االبحاث الجماعية فـي المجاالت األربع ويتم عرضها في المؤتمرات العلمية                       تشجيع الباحثين النتـاج        ➢

                                ـ المحلية ـ االقليمية و الدولية.

  

                                                                                                           إعداد الكوادر المؤهلة من الخريجات الالتي لديهن مهارات البحث العلمي والكفاءة فـعععي استخدام تلك المهارات للتعرف        ➢

                                                                  البدنية و الرياضة فـي المجاالت األربع مـن خالل لجان استشارية متخصصة.                   علـى مشكالت التربية 

  

                                                                                                     تعزيز التميـععععععز بتقديم أفضـععععععل االمكانات ) المادية و البشرية ( العضاء هيئة التدريس الجـععععععراء البحوث والدراسات        ➢

                                                 اإلبداعية في مجال تطوير التربية البدنية والرياضة.

  

                                                                                  زيادة التأكيد والتوسع في البحوث التطبيقية والنظرية لمرحلتي ما قبل وما بعد التخرج.       ➢

  

             خدمة المجتمع        ثالثا ـ  

  

                                                                                                              القيام بالدور القيـععادي الفعـععال علـععى مستوى المحافظة فـععي حل المشاكل المرتبطة بالتربيـععة البدنية و الرياضة من خالل        ➢

                                                         الدراسات واألبحاث المستمرة والتوصل إلى حلول يمكن تطبيقها.

  

                                                                                                           ايجاد وسععائل االتصععال والتعاون مع الهيئات والمؤسععسععات العلمية والرياضععية المحلية واالقليمية و العربية والدولية في        ➢

                                                                                        دراسة القضايا الرياضية لتحقيق األهداف المشتركة فـي مختلف مجاالت التربية البدنية والرياضة.

  

                                                           دارية لكل مـن أعضاء هيئة التدريس و الجهاز اإلداري بالكلية.                                                 إعداد برامج للتنمية لتطوير ورفع مستوى الكفاءة اإل       ➢

  

ـق تقوية وتدعيم مساهمات الكلية.        ➢ ـي المحافظة عـن طري                               الترويج للكلية كمؤسسة تعليمية   •                                                                            تعزيز و تطوير االستثمار ف

                                                لجذب المستفيدين من البرامج المقدمة بجودة عالية 



  

  

 الكليةثالثـا : األقسام العلمية ب

  

  

  
 

 الرقــم الكــودي للقســـــم القســــم العلمــــــي

 01 قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية        -

 02 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركة        -

 03 قسم اإلدارة الرياضية        -

 04 قسم الترويـــــــــــــح        -

 05 قسم العلوم الصحيـــة        -

 06 قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعية        -

  

  

 النظام الكودي لمراحل الدراسات العليا

  

 الرقــم الكــودي  المرحلة الدراسية

 601 الدبلــــــــــــــوم        -

 701 الماجستيــــــــــر        -

 801 الدكتـــــــــــوراة        -

  

 يتبع كود الكلية كل من كود القسم ثم كود المرحلة بترتيب المقررات.      ❖

  

 

 

 

 



 رابعـا : برامج الدراسات العليا التي تقدمها األقسام العلمية بالكلية  

  

 قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضيـــــة  -1   

 الرياضة المدرسية دبلـوم تخصصـي 

 برامج األنشطة الرياضية لذوي االحتياجات الخاصة دبلـوم مهنــــــــي 

 المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية ماجستيـــــــــــــر ❖

 المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية دكتـــــــــــــــوراة 

 

   

 قسم التدريب الرياضي وعلوم الحركـــــــــة  -2

 التدريب الرياضي وعلوم الحركة دبلـوم تخصصـي 

 التدريب الرياضي في النشاط التخصصي دبلـوم مهنــــــــي 

 اللياقــة البدنيـــــــــــــــــة دبلـوم مهنــــــــي 

 التدريب الرياضي للفئــات الخاصـــــــة دبلـوم مهنــــــــي 

 التدريب في النشاط الرياضي التخصصي ماجستيـــــــــــــر ❖

 علم الحركة في المجال الرياضي ماجستيـــــــــــــر ❖

 التدريب في النشاط الرياضي التخصصي دكتـــــــــــــــوراة 

 علم الحركة في المجال الرياضي دكتـــــــــــــــوراة 

   

   

 قسم اإلدارة الرياضيــــــــــــــــــة  -3

 اإلدارة الرياضيـــــــــة دبلـوم تخصصـي 

 اإلعالم الرياضـــــــــي دبلـوم مهنــــــــي 

 التسويق الرياضــــــــي دبلـوم مهنــــــــي 

 اإلدارة الرياضيـــــــــة ماجستيـــــــــــــر ❖

 اإلدارة الرياضيـــــــــة دكتـــــــــــــــوراة 

 

  



 قسـم الترويـــــــــــــــــــــــــــح  -4 

 الترويـــــــــــــــــــــح دبلـوم تخصصـي 

 الترويح لذوي االحتياجات الخاصة دبلـوم مهنــــــــي 

 الترويـــــــــــــــــــح ماجستيـــــــــــــر ❖

 الترويـــــــــــــــــــح دكتـــــــــــــــوراة 

 

   

 قسم العلـوم الصحيـــــــــــــــة  -5

 العلوم الصحية في المجال الرياضــي دبلـوم تخصصـي 

 التدليـك الرياضـــــــــــــي دبلـوم مهنــــــــي 

 الرياضات الصحيـــــــــــة دبلـوم مهنــــــــي 

 االصابات والتأهيل الرياضـــــــــي دبلـوم مهنــــــــي 

 العلوم الصحية في المجال الرياضــي ماجستيـــــــــــــر ❖

 العلوم الصحية في المجال الرياضــي دكتـــــــــــــــوراة 

 

  

  

 قسم العلوم التربوية والنفسية واالجتماعيــــــة  -6

 الرياضي التوجيه واإلرشاد التربوي النفسي دبلـوم تخصصـي 

 اإلعداد والتأهيل المهني لألخصائي النفسي الرياضي دبلـوم مهنــــــــي 

 علم النفس الرياضـــــــي ماجستيـــــــــــــر ❖

 أصول التربية البدنية والرياضة ماجستيـــــــــــــر ❖

 علم اجتماع الرياضة ماجستيـــــــــــــر ❖

 علم النفس الرياضـــــــي دكتـــــــــــــــوراة 

 أصول التربية البدنية والرياضة دكتـــــــــــــــوراة 

 علم اجتماع الرياضة دكتـــــــــــــــوراة 

   

  

  



 خامسا : القواعد العامة لالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة

 الباب األول: القواعد األساسية 

 (1مادة )

 تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح مجالس الكليات / المعاهد: 

 دبلومات الدراسات العليا ) المهنية والتخصصية (      -1

 درجات الماجستير.      -2

 درجات الدكتوراه.    -3

 (2مادة )

 مواعيد الدراسة:

 أسبوع دراسي شامل االمتحانات. 15فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة     .1

 أسبوع دراسي شامل االمتحانات. 15فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة     .2

 أسابيع دراسية شاملة االمتحانات. 8فصل الصيف: يبدأ السبت األول من يوليو ولمدة     .3

 (3مادة )

 نظام الدراسة:

ساعة معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب  16                                                                         ي سمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال يزيد عن 

 ساعات معتمدة. 5التسجيل في فصل الصيف في عدد من الساعات ال يزيد عن 

 وال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.

 (4مادة )

 الساعة المعتمدة:

 الساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر في الفصل الدراسي الواحد، وهى تعادل:

 ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع.        أ(

 أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات العملية أو المعملية في األسبوع.     ب(

 يبات الميدانية في األسبوع طوال الفصل الدراسي.ج( أو أربع ساعات من التدر

 (5مادة )

 الشروط العامة للقبول والتسجيل:

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس/ الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات        .1

 بكل برنامج.للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا أستوفي شروط القبول 

 أن يستوفي الطالب شروط القسم العلمي وأن يحصل على موافقة مجلس القسم المختص ومجلس الكلية.       .2

 أن يستوفي الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا.       .3

 يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من المرشد األكاديمي ورئيس القسم.       .4

 التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية له. .5
 الدراسية خالل المواعيد المقررة.                    ً                              ال يعتبر الطالب مسجال  في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم .6
الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو  .7

 األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات.



 (6مادة )

 قواعد دراسة مقرر:

 ب لفتح مقررات دراسية.يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطال    .1

الربيع( أو نهاية  –يحق للطالب أن يحذف/ يضيف أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي )الخريف     .2

األسبوع األول من فصل الصيف بعد تعبئة نموذج الحذف واإلضافة واعتماده من المرشد األكاديمي دون أن يظهر المقرر 

 الذي تم حذفه في سجله الدراسي.

لطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلي الربيع والخريف أو األسبوع يسمح ل    .3

السادس من الفصل الصيفي بعد تعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمي وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب 

 في سجله الدراسي. Withdrawal (W)ساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب 

% على األقل من الساعات التدريسية للمقرر. فإذا تجاوزت نسبة 75.ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إال إذا حضر     .4

% من مجموع عدد الساعات التدريسية للمقرر. يخطر الطالب بحرمانه من دخول امتحان نهاية الفصل ويرصد له 25غيابه 

 .Forced Withdrawal (FWن المقرر )في سجله الدراسي منسحبا انسحابا إجباريا م

إذا تعذر عليه دخول االمتحان النهائي لمقرر أو إتمام بعض متطلباته  Incomplete( I. يحصل الطالب على تقدير غير مكتمل )    .5

ى % عل75ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم وتقرها لجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية شريطة أن يكون قد حضر وأدى 

 FW).األقل من متطلبات المقرر وعليه أداء االمتحان خالل الفصل الدراسي التالي و إال حصل على تقدير منسحب إجباري )

ال تحسب له كساعات دراسية وال تدخل في حساب   (I, W, FW or MW)المقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير     .6

 المتوسط التراكمي للدرجات.

 طالب إعادة التسجيل في أي مقرر سبق له النجاح أو الرسوب فيه بغرض تحسين تقديره في هذا المقرر.يحق لل    .7

                                                                  ً جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاوالته وتدخل جميعا   Transcriptيرصد في سجل الطالب الدراسي     .8

 Cumulative Grade Point Average (CGPA)اسية في حساب المتوسط التراكمي للدرجات في جميع الفصول الدر

يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج القسم أو الكلية أو الجامعة ضمن برنامجه الدراسي وذلك بعد موافقة     .5

ً                                                                                   مجلس الكلية بناء  على اقتراح مجلس القسم المختص وتدخل هذه المقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات                 Grade 

Point Average (GPA). 

، ويجب Cال يحسب للطالب المقرر ضمن الساعات المطلوبة للحصول على الدرجة إذا حصل فيه على تقدير اقل من                .12

                                        ً                                             ً                           عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجباريا  ويحق للطالب دراسة مقرر بديل إذا كان اختياريا  وتدخل الدرجات الحاصل عليها

 في جميع الفصول الدراسية. (CGPA)في محاوالته في حساب المتوسط التراكمي للدرجات

 في حاله شطب الطالب من البرنامج ال يحق له التسجيل لنفس البرنامج مرة أخرى في ذات التخصص.               .11

ات من تاريخ اجتيازه المقرر وحتى وقت ال يحسب للطالب المقرر الذي درسه ومر عليه أكثر من خمس سنو               .12

 الحصول على الدبلوم أو الماجستير أو سبع سنوات حتى وقت الحصول على الدكتوراه.

 حساب المتوسط التراكمي للدرجات:               .13

 نقاط المقرر. xنقاط تقدير المقرر= عدد الساعات المعتمدة للمقرر       -أ

                                           ً          لكل فصل دراسي )ألقرب ثالثة أرقام عشرية( وفقا  للمعادلة: GPAجات المتوسط التراكمي للدر -ب 

 

= GPA 

  
  [ + ...........2[ + ]نقاط تقدير المقرر 1]نقاط تقدير المقرر                                               

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي                     

 وفقا للمعادلة:CGPAيتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  -ج 

 



= CGPA 

  
  مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب                                

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية                                    

 

 % من الساعات75وفي حالة حضور الطالب  يمكن للطالب التسجيل في مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان               .14

 .Listener (L)التدريسية للمقرر أو أكثر  يرصد للطالب تقدير مستمع 

                                                                                              ً سمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إذا كان له متطلب سابق ويجب عليه أن يجتاز المتطلب السابق أوال .               .15

تدعائه ألداء الخدمـة العسكرية ويرصـد له تقديـر يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل عند اس               .16

في سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة  Military Withdrawal (MW) منسحـب ألداء الخدمـة العسكريـة

 صالحية المقررات.

لة الماجستير أو الدكتوراه، أثناء تقدمه في بحث رسا In Progress (IP)يرصد تقدير الطالب في السجل الدراسي                .17

وال تدخل في  Unsatisfactory (U)أو غير مرضي  Satisfactory (S)وترصد له نتيجة مناقشة الرسالة بتقدير مرضي 

 .GPAحساب متوسط نقاط التقدير 

 (7مادة )

 قواعد تقييم المقرر:

 ( لالختبارات الدورية والتقييم المستمر%42% من الدرجة لالمتحان النهائي ويخصص باقي الدرجة )62يخصص       -1

 يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلي:      -2

 
Grade 

 المعدل/التقدير

Points 

 النقاط

                                                  ً ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء عاليا  

Very high graduate caliber 

A 4.000 

A- 3.666 

B+ 3.333 

                                                  ً ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين أظهروا أداء مرضيا  

Satisfactory Performance 

B 3.000 

B- 2.666 

C+ 2.333 

C 2.000 

 ترصد هذه التقديرات للطلبة الذين اظهروا أداء أقل من المتوقع منهم 

The Performance of the student is less than expected 

C- 1.666 

D+ 1.333 

 يرصد هذا التقدير للطلبة الذين اظهروا أداء غير مرض

Unsatisfactory Performance 
D 1.000 

 Fail  F 0.000                               يرصد للطالب راسب                                                         

يرصد للطالب المنسحب من مقرر                                                

Withdrawal  
W --- 

 --- Forced Withdrawal    FW                                                     ً          يرصد للطالب المنسحب إجبارياً من المقرر



 --- Incomplete I                                                                                                   يرصد للطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر

 --- Military Withdrawal      MW                                        يرصد للطالب المنسحب ألداء الخدمة العسكرية

 --- Listener L                                                                                                                                            يرصد للطالب المسجل مستمع

 --- In Progress IPيرصد للطالب المسجل لساعات الرسالة العلمية ولم تكتمل بعد  

 --- Satisfactory S               يرصد للطالب عند مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 

 --- Unsatisfactory U          يرصد للطالب عند رسوبه في مناقشة الرسالة العلمية

  

 (8مادة )

 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا:

تحدد في بداية كل عام دراسي قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار من رئيس الجامعة بناء على موافقة 

 مجلس الجامعة.  

 (9مادة )

 المرشد األكاديمي:

ء هيئة التدريس من نفس التخصص كلما أمكن، وذلك لتقديم يحدد القسم لكل طالب مرشدا أكاديميا ويفضل أن يكون من أعضا

النصح واإلرشاد خالل فترة دراسته ولمساعدته في اختيار المقررات الدراسية األساسية و التكميلية الالزمة لمجال تخصصه. 

. ويجوز للطالب حرية ويكون رأي المرشد األكاديمي استشاريا وليس إلزاميا للطالب وذلك حتى نهاية دراسة الطالب للمقررات

                                ً                                                                                    اختيار المرشد كلما كان ذلك ممكنا . ويستبدل المرشد األكاديمي بالمشرف العلمي لطالب درجتي الماجستير والدكتوراه عند تسجيل 

 الرسالة.

مادة 

(10) 

 تحويل الساعات المعتمدة:

يل عدد من الساعات المعتمدة سبق له أن درسها في بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح للطالب بتحو    .1

أو ما يعادله  Cجامعة أخرى على أن تكون من بين متطلبات الحصول على الدرجة وان يكون قد نجح فيها بتقدير ال يقل عن 

 بشرط :

 زمة للحصول على الدرجة،% من مجموع الساعات الدراسية الال32أال يزيد مجموع الساعات المحولة عن            أ (            

  .أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجة علمية أخرى         ب (           

 .GPAال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حساب المتوسط التراكمي للدرجات          ج (           

                                                                                                              يسمح للطالب المسجل في أحد برامج الدراسات العليا بجامعة اإل سكندرية أن يحول أي عدد من الساعات المعتمدة التي نجح     .2

في جامعة اإلسكندرية في برنامج التعليم المستمر أو برنامج لم يستكمل  على األقل أو ما يعادله سبق وأن درسها Cفيها بتقدير 

إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من متطلبات البرنامج وتدخل هذه 

 .GPAالساعات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات 

المقرر وحتى حصوله علي شهادة الدبلوم أو درجة  خمس سنوات من تاريخ اجتيازهبشرط أال يكون قد مر أكثر من      

 .الماجستير وسبع سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه

 الباب الثاني: برامج الدراسات العليا

مادة 

(11) 

 كلية التربية الرياضية للبنات  :مجلس تمنح جامعة اإلسكندرية الشهادات والدرجات العلمية التالية بناء على اقتراح 

 الدبلوم المهني في أحد تخصصات التربية الرياضية بإحدى األقسام العلمية.    .1



 الدبلوم التخصصي )في التربية الرياضية(    .2

 درجة الماجستير   )في التربية الرياضية(    .3

 . درجة الدكتـوراه  )في التربية الرياضية(4

 الباب الثالث: قواعد دبلوم الدراسات العليا

مادة 

(12) 

 شروط التسجيل:

 الدبلوم المهني :

حلة دراسية منتهية لمن يرغب في متابعة مزيد من الدراسة النظرية والتطبيقية وال يؤهل للتسجيل للدبلوم التخصصي أو هو مر

 لدرجة الماجستير والدكتوراه .

 :الدبلوم المهنيشروط تسجيل الطالب لنيل أي من تخصصات 

الجامعات المعترف بها من المجلس   األعلى             ً                                                  أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى . 1

للجامعاتي أو على درجة البكالوريوس/ أو ليسانس من أي كلية أو معهد علمي معترف به أو من إحدى الجامعات والمعاهد 

 في غير تخصص التربية الرياضية بعد موافقة مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم العلمي ولجنة الدراسات العليا.

 (: 5باإلضافة للشروط الواردة في المادة ) الدبلوم التخصصيشروط تسجيل الطالب لنيل أي من 

            ً                                                                                           أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية من إحدى الجامعات / المعاهد العليا المعترف بها من        .1

 المجلس األعلى للجامعات. 

على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في التربية                        ً يجوز لمجلس الكلية بناء         .2

                                       ً                                                                    الرياضية في غير التخصص بعد اجتيازه عددا  من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس القسم المختص. بحيث 

ويجب أال يقل المتوسط التراكمي  مقررات.ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية في مستوى مرحلة البكالوريوس عن أربعة 

 ي وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامجCلتلك المقررات عن 

ً                                                                                    يجوز لمجلس الكلية بناء  على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في غير التربية        .3                      

الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس القسم المختص. بحيث ال يتجاوز عدد                          ً             الرياضية بعد اجتيازه عددا  من المقررات 

ويجب أال يقل المتوسط التراكمي لتلك المقررات  المقررات التكميلية في مستوى مرحلة البكالوريوس عن أربعة مقررات.

 ي وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامجCعن 

مادة 

(13) 

 لبرنامج:الساعات الدراسية ل

 لكي يحصل الطالب على الدبلوم يجب أن يدرس عدد من الساعات المعتمدة بيانها كالتالي :

 ساعة( معتمدة للحصول على الدبلوم المهني. 24.  )1

  ساعة( للحصول على الدبلوم التخصصي. 32.  )2

 ويرصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوم

 الباب الرابع: قواعد الحصول على درجة الماجستير

مادة 

(14) 

 شروط التسجيل:

 (: 5يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط الواردة في ماده )



أو  (+C)            ً                                                                                أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في التربية الرياضية في فرع التخصص بتقدير عام جيد على األقل        .1

 بها في فرع التخصص من المجلس األعلى للجامعات. ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات/ المعاهد العليا المعترف

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في        .2

                                                         ً                                         التربية الرياضية في غير فرع التخصص. وذلك بعد اجتيازه عددا  من المقررات الدراسية التكميلية في مستوى 

لبكالوريوس أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات بشرط ا

               ً                                                                  أال تكون متطلبا  سابق للمقررات األساسية وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

ية الرياضية ويرغب في التسجيل لدرجة الماجستير علي الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول في البكالوريوس في الترب       .3

 ( على األقل.  +Cالحصول أوال على دبلوم تخصصي في التربية الرياضية بتقدير جيد )

( " بقبول تسجيل الطالب المصريين والوافدين الحاصلين على تقدير مقبول أو 14( من المادة )3)تم تعديل الفقرة )

المسجلين من تخصصات مغايرة بالبرامج الدراسية ، والسماح لهم بدراسة المقررات التكميلية خالل أول فصليين دراسيين 

للبرنامج الدراسي ، بشرط أال يزيد عدد المقررات  من تسجيل الطالب وذلك بالتوازي مع دراسة الساعات المعتمدة الالزمة

التكميلية عن أربعة مقررات ، وفي حالة زيادتها على أربعة مقررات يقوم الطالب بدراستها في سنة تمهيدية قبل التسجيل 

كميلية بنجاح . وال يسمح للطالب بالتقدم برسالته إلى مجلس القسم لتشكيل لجنة الحكم إال بعد اجتياز جميع المقررات الت

                                                                                            ً            باإلضافة إلى المقررات األخرى المقررة في البرنامج الدراسي الالزمة للحصول على الدرجة ( وذلك بناءا  على موافقة 

بالموافقة على ما أنتهى إليه قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث  28/8/2212مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة في 

 "(.2( )مرفق رقم "15/8/2212بالجامعة بجلستة المنعقدة في 

علي الطلبة الحاصلين على درجة بكالوريوس من خارج تخصص التربية الرياضية ويرغب  في التسجيل لدرجة        .4

 ( 3بند  -12على األقل.)مادة  +Cالماجستير الحصول أوال على دبلوم تخصصي في التربية الرياضية بتقدير 

 هنة لها عالقة بإحدى تخصصات الرياضة والتربية الرياضية.تقديم ما يثبت مزاولة م وبشرط      

من المقررات الدراسية من بينها المقررات األساسية العامة بنجاح بمعدل تراكمي % 50يحق للطالب بعد اجتياز        .5

CGPA    ال يقل عنC+ . أن يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة 

 في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على مجلس القسم.ويعرض الطالب خطة البحث              

واجتياز مستوي اللغة األجنبية التي يحدده مجلس الكلية  ICDLالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي         .6

 ظمة الصادرة من مجلس الجامعة.                                                         ً              شرطين لنيل درجة الماجستير و ذلك قبل مناقشة الرسالة و وفقا  للقرارات المن

( بالقواعد 18( من المادة )7( والبند )14( من المادة )7( بإيقاف العمل بنص البند )14( من المادة )6)تم تعديل الفقرة )

وهما البندين  2/5/2212( بتاريخ 2653العامة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

كشرط  ICDLعلقين بحصول طالب الماجستير وطالب الدكتوراه على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي المت

على جميع الطالب المسجلين  22/3/2212                                    ً                                 لنيل الدرجة وعلى أن يطبق ذلك اعتبارا  من تاريخ موافقة مجلس الجامعة في 

                ً                                         بعد ( وذلك بناءا  على موافقة مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة  لدرجات الدراسات العليا المختلفة ولم يحصلوا على الدرجة

بالموافقة على ما أنتهى إليه قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بجلستة المنعقدة في  22/3/2212في 

 "(.3( )مرفق رقم "22/2/2212

تم تحديد مستوى اللغة األجنبية لطالب الدراسات العليا بناء على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 

 كما يلي : 2010/2011)الجلسة العاشرة( في العام الجامعي  29/3/2011

أو ما يعادلها  ( 13/7/1201المنعقد بتاريخ  13) مجلس الكلية رقم  تويفل محـلي )درجة 450(اللغـة اإلنجليزية : 

 AUEPTالصادر من هيئة أميديست أو اجتياز امتحان  ITPدرجة( تويفل مؤسسي  310أو )  IELTSدرجات( 5(أو

% أو مركز 70% أو إجتياز اللغة الصادر من مركز خدمة المجتمع بالجامعة بنسبة 70الصادر من كلية اآلداب بنسبة 

% ويطبق ما سبق على جميع طالب الدراسات العليا المصريين 70اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة بالجامعة بنسبة 

                                                                 ذين لم يجتازوا هذا االمتحان اعتبارا  من العمل بهذا القرار بموافقة بمرحلة الماجستير أو الدكتوراه بجامعة اإلسكندرية ال

                                                         ويطبق على الطلبة الوافدين المستجدين بالجامعة اعتبارا  من 29/3/2011مجلس الجامعة على ذلك بهذه الجلسة في 

 "(.4الفصل الدراسي التالي  لصدور هذا القرار . )مرفق رقم "

واالنتهاء من  +Cال يقل عن  CGPAع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات بعد نجاح الطالب في جمي       .7

 موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.



تمنح درجة الماجستير للطالب الذين يجتازون مناقشة رسالتهم العلمية وال يرصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات        .8

 ي شهادة الماجستير.ف

مادة 

(15) 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 ساعة معتمدة مقررات دراسية موزعة كالتالي: 32لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس        .1

 مقررات أساسية:

 ساعات أساسي عام    6

 ساعة أساسي تخصص 12

   مقررات اختيارية:       

 ساعة من المقررات االختيارية 12

 ساعات معتمدة للرسالة  8باإلضافة إلى          

 ساعة معتمدة لعدد الساعات اإلجمالية للحصول علي الدرجة.  38بمجموع 

مادة 

(16) 

 هيئة اإلشراف:

يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة        .1

القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة المساعدين. ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين 

     ئيسي من الجامعة.الر عن أربعة أعضاء على أن يكون المشرف

في حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في اإلشراف احد المتخصصين من        .2

 حملة درجــة الدكتوراه أو من ذوي الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها البحث.

في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع اسمه من لجنة اإلشراف بناء على        .3

 اقتراح مجلس القسم. 

                                                                         ً      ً                       وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام على التسجيل يقدم سيادته تقريرا  علميا  عن مدى تقدم الطالب في        .4

                ً                                                                 لى الرسالة موقعا  عليه من باقي المشرفين مع االحتفاظ بحقه في نشر نتائج الرسالة. وفي البحث خالل مدة اإلشراف ع

 تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل.

                                ً      ً                                                               يحرر المشرفون على الرسالة تقريرا  دوريا  عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من تاريخ تسجيل خطة البحث. ويتم        .5

يع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة وفي حالة اختالف آراء أعضاء لجنة اإلشراف يقوم القسم العلمي بدراسة التوق

 الحالة واتخاذ القرار المناسب. تعتمد التقارير من مجلس القسم و لجنة الدراسات العليا بالكلية 

ة برأي لجنة اإلشراف عن مدى تقدمه في الرسالة و يتم إخطار الطالب عن طـريق إدارة الدراسات العليا بالكلي       .6

 )استمرار     التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(.

                                                                                                           .  يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض  و ذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات له.6       .7

مادة 

(17) 

 لجنة الحكم:

                                                                           ً                              جنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا  للعرض على مجلس الكلية باآلتي: تتقدم ل

                                      ً                                                         تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به الباحث، و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين.         . 1



                             ً                               كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة 

 ( 4بند  -16وفي حالة سفر أحد المشرفين يكتفى في تقرير   الصالحية بتقرير المشرفين بالداخل )مادة 

دهما المشرف يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أح       .2

 على   الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعات و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة.

                                                                            وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. 

                                                 ممن في مستواهم العلمي من األخصائيين و ذلك بشرط أن                                                         و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين أو 

                                     يكون أحدهم على األقل من خارج الكلية. 

                                                                             و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

                 المشرفين اآلخرين.                                                                                 يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اإلشراف في لجنة الحكم في حالة تعذر حضور          . 3

                                                                                                            إذا لم تناقش الرسععالة خالل ثالثة أشععهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشععكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس األعضععاء          . 4

          مرة أخرى 

                                                              وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسم المختص        .5

يخ المناقشة على أن توافق لجنة توصى فيه بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تار

 الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.

      

  

   

  

 الباب الخامس: قواعد الحصول على دكتوراه الفلسفة

مادة 

(18) 

              شروط التسجيل:

 (: 5يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باإلضافة للشروط الواردة في ماده )

            ً                                                                                      أن يكون حاصال  على درجة الماجستير في التربية الرياضية في فرع التخصص من إحدى الجامعات المعترف بها من        .1

 المجلس األعلى للجامعات.

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة الماجستير في غير    .2

فرع التخصص. وذلك بعد إجتيازه عددا من المقررات الدراسية التكميلية في مستوى البكالوريوس أو أعلى والتي يراها 

يلية عن أربعة مقررات وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات القسم ضرورية. بحيث ال يتجاوز عدد المقررات التكم

يقضي الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الدكتوراه وال تحسب له هذه المقررات 

 ضمن ساعات البرنامج.

بعد اجتياز المقررات                 ً                تحريريا ثم شفويا  في مجال التخصص  Comprehensive Examيعقد للطالب امتحان شامل    .3

، و إال وجب علي الطالب التسجيل في مقررات +Cال يقل عن  CGPAالدراسية بنجاح ومتوسط تراكمي للدرجات 

 .لتحسين متوسط تقدير الدرجات إضافية أو إعادة بعض المقررات

لرئيسي                                              ً      ً                             يهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا  وشموال ، في استيعاب موضوعات التخصص ا

والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح الحلول 

 المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة. 



ي من المقررات الدراسية من بينها المقررات األساسية العامة بنجاح بمعدل تراكم% 50يحق للطالب بعد اجتياز       .4

CGPA  ال يقل عنC+  أن يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة وذلك قبل اجتيازه االمتحان الشامل على أن يجتازه

 خالل فترة ال تتجاوز فصلين دراسيين متتالين من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة .

 وعرضه على مجلس القسم.يناقش الطالب خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة        .5

واجتياز مستوي اللغة األجنبية التي يحدده مجلس الكلية  ICDLالحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي        .6

                              ً                                                                           شرطين لنيل درجة الدكتوراه وفقا  للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما لم يجتازهم الطالب بنجاح أثناء 

 الدراسة السابقة.

( بالقواعد 18( من المادة )7( والبند )14( من المادة )7( بإيقاف العمل بنص البند )14( من المادة )6)تم تعديل الفقرة )

وهما البندين  2/5/2212( بتاريخ 2653العامة للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة الصادرة بالقرار الوزاري رقم )

كشرط  ICDLطالب الدكتوراه على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي المتعلقين بحصول طالب الماجستير و

على جميع الطالب المسجلين  22/3/2212                                    ً                                 لنيل الدرجة وعلى أن يطبق ذلك اعتبارا  من تاريخ موافقة مجلس الجامعة في 

ة مجلس الجامعة بجلستة المنعقدة                                                                       ً          لدرجات الدراسات العليا المختلفة ولم يحصلوا على الدرجة بعد ( وذلك بناءا  على موافق

بالموافقة على ما أنتهى إليه قرار مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بجلستة المنعقدة في  22/3/2212في 

 "(.2( )مرفق رقم "22/2/2212

تم تحديد مستوى اللغة األجنبية لطالب الدراسات العليا بناء على محضر اجتماع مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة في 

 كما يلي : 2010/2011)الجلسة العاشرة( في العام الجامعي  29/3/2011

أو ما يعادلها  ( 13/7/2011المنعقد بتاريخ  13) مجلس الكلية رقم  تويفل محـلي )درجة 450(اللغـة اإلنجليزية : 

 AUEPTالصادر من هيئة أميديست أو اجتياز امتحان  ITPدرجة( تويفل مؤسسي  310أو )  IELTSدرجات( 5(أو

كز % أو مر70% أو إجتياز اللغة الصادر من مركز خدمة المجتمع بالجامعة بنسبة 70الصادر من كلية اآلداب بنسبة 

% ويطبق ما سبق على جميع طالب الدراسات العليا المصريين 70اللغة اإلنجليزية لألغراض الخاصة بالجامعة بنسبة 

                                                                                                                  بمرحلة الماجستير أو الدكتوراه بجامعة اإلسكندرية الذين لم يجتازوا هذا االمتحان اعتبارا  من العمل بهذا القرار بموافقة 

                                                         ويطبق على الطلبة الوافدين المستجدين بالجامعة اعتبارا  من 29/3/2011ي مجلس الجامعة على ذلك بهذه الجلسة ف

 "(.4الفصل الدراسي التالي  لصدور هذا القرار . )مرفق رقم "

واجتياز  +Cال يقل عن  CGPAبعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات        .7

 من إعداد الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.االمتحان الشامل واالنتهاء 

ً      تمنح درجة الدكتوراه في التخصص للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بناء  على        .8                                                                                                    

 ات في شهادة الدكتوراه.اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وال يرصد التقرير أو المعدل التراكمي للدرج

مادة 

(19) 

                           الساعات الدراسية للبرنامج:

 ساعة معتمدة مقررات دراسية 24.   لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  1

 مقررات أساسية:     

 ساعات أساسي عام  6

 ساعات أساسي تخصص 5

 مقررات إختيارية:

 ساعات من المقررات االختيارية  5



 ساعة معتمدة للرسالة  24باإلضافة إلى عدد 

 ساعة معتمدة . 48بحيث ال تقل عدد الساعات اإلجمالية للحصول علي الدرجة عن  

مادة 

(20) 

             هيئة اإلشراف:

                                                                                                        يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الدكتوراه بناء على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة          . 1

                                                                                                   القسعععم البحثية من بين األسعععاتذة أو األسعععاتذة المسعععاعدين ويجوز للمدرسعععين االشعععتراك في اإلشعععراف بحيث ال يزيد عدد 

                                           ً         بين عدد من الموضععععوعات البحثية المطروحة طـعععععععععبقاً للقواعد                                               المشععععرفين عن أربعة أعضععععاء. ويجوز للطالب االختيار 

                   الموضوعة لكل تخصص.

                                                                                                   في حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشعععترك في اإلشعععراف احد المتخصعععصعععين من          . 2

        البحث.                                                                              حملة درجة الدكتوراه أو من ذوى الخبرة في مجال التخصص من الجهة التي يجرى فيها

                                                                                                      وفي جميع األحوال ال تزيد لجنة اإلشراف عن أربعة أعضاء و على أن يكون المشرف الرئيسي من الكلية ومن الجامعة.

                                                                                                         في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع اسمه من لجنة اإلشراف بناء على اقتراح          . 3

             مجلس القسم. 

                                                                              في حالة رفع اسم المشرف المعار يوصي المجلس بتوجيه الشكر إليه في إهداء الرسالة.

                       ً      ً                       سععجيل يقدم سععيادته تقريراً علمياً عن مدى تقدم الطالب في                                                   وفي حال سععفر المشععرف على الرسععالة بعد مضععى عام على الت         . 4

                                      ً                                                                 البحث خالل مدة اإلشععراف على الرسععالة موقعاً عليه من باقي المشععرفين مع االحتفاظ بحقه في نشععر نتائج الرسععالة. وفي 

                                                       تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل.

  ً      ً                                                               راً دورياً عن مدى تقدم الطالب كل سععتة أشععهر من تاريخ تسععجيل خطة البحث. ويتم                               يحرر المشععرفون على الرسععالة تقري         . 5

                                         التوقيع عليه من قبل لجنة اإلشراف مجتمعة، 

                                                                                                            وفي حالة اختالف آراء أعضعاء لجنة اإلشعراف يقوم القسعم العلمي بدراسعة الحالة واتخاذ القرار المناسعب وتعتمد التقارير 

               عليا بالكلية.                                من مجلس القسم ولجنة الدراسات ال

                                                                                                       ويتم إخطار الطالب عن طـعععععععععريق إدارة الدراسعععات العليا بالكلية  برأي لجنة اإلشعععراف عن مدى تقدمه في الرسعععالة، أو 

                                                            االستمرار في التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة.

                                   رض وذلك بعد توجيه ثالثة إنذارات له.                                                                   يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أدائه غير م        . 6

مادة 

(21) 

            لجنة الحكم:

 تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية باآلتي :

                                                                                                           تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضح به مستواها العلمي والبحثي واإلضافات العلمية التي قام بها الباحث و يقوم          . 1

                                                          ً                               بالتوقيع عليه جميع المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحاً بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

                                                        ختص لجنه الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهما  المشرف                                                يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم الم         . 2

                                                                                     على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة 

                                                                            وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. 



   أن                                                                    األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من األخصائيين و ذلك بشرط                                     و يجوز أن يكون العضوان أو أحدهما من

                                       يكون أحدهما على األقل من خارج الجامعة. 

                                                                             و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

                           تعذر حضور المشرفين اآلخرين.                                                         يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اإلشراف في حالة          . 3

                                                                                                            إذا لم تناقش الرسععالة خالل ثالثة أشععهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشععكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس األعضععاء          . 4

          مرة أخرى.

                                                                    وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر.

                               تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.                                وفي حاله عدم انعقاد اللجنة يتم

                                                                                                          يقدم كل عضو تقريرا منفردا وافيا عن مدي صالحية الرسالة للمناقشة وتقوم اللجنة مجتمعة بمناقشة الطالب عالنية في          . 5

                                          محتويات الرسالة وما يتعلق بموضوع البحث.  

                           مجلس القسم ثم مجلس الكلية.                                                                  وعلي اللجنة أن تقدم تقريرا جماعيا مفصال بنتيجة المناقشة للعرض علي

                                                                                                     للجنة الحكم أن توصعععععى بإعادة الرسعععععالة إلى الباحث السعععععتكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعي للقسعععععم          . 6

                                                                                                  المختص توصععى فيه بمنح الطالب مهلة السععتكمال مالحظاتها خالل سععتة أشععهر على األكثر من تاريخ المناقشععة على أن 

                                 م أو من تفوضه على إجازة الرسالة.               توافق لجنة الحك

مادة 

(22) 

                                 البرامج المشتركة مع جامعات أخرى:

                         أو بنظام الدرجة المشتركة   Dual Degree                                                                            يجوز منح شهادات أو درجات علمية مشتركة مع جامعات أخرى بنظام البرامج الثنائية 

Joint Degree.وفقاً للضوابط التي يحددها مجلس الجامعة .                                  ً       

 الباب السادس: التعليم المستمر

مادة 

(23) 

يحق للطالب أن يسجل في مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل برنامج التعليم المستمر وذلك بعد موافقة       .1

مجلسي القسم والكلية، وتبلغ الجامعة بأسماء الطلبة المقبولين في برنامج التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء 

 الدراسة كحد أقصي.

 ياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.في حاله اجت      .2

يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برنامج الدراسات العليا إذا ما استوفي شروط القبول بالبرنامج علي       .3

 .امج الدكتوراهأال يمر أكثر من خمس سنوات علي دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير وسبع سنوات لبر

مادة 

(24) 

 :البرامج التبادلية

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص واعتماد الجامعة السماح لطالب الدراسات العليا بدراسة        .1

ويتم احتساب  بعض مقررات الدراسات العليا بالجامعات األجنبية المرتبطة مع جامعة اإلسكندرية باتفاقيات تفاهم ثنائية.

 Cهذه المقررات ضمن متطلبات منح الدرجة. ويسمح للطالب أن يحول أي عدد من هذه المقررات التي نجح فيها بتقدير 

على األقل أو ما يعادله إلى أي من برامج الدراسات العليا التي يرغب في االلتحاق بها إذا كانت هذه المقررات من 

بشرط عدم مرور أكثر  GPAالمقررات في حساب المتوسط التراكمي للدرجات متطلبات البرنامج وتدخل ساعات هذه 

 من خمس سنوات على دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه.

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح للطالب األجانب المقيدين بجامعات أجنبية بدراسة        .2

 بعض   مقررات الدراسات العليا بالكلية وفي حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.



يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص السماح لألساتذة من جامعات أجنبية متميزة بتدريس بعض          .3

 مقررات الدراسات العليا بالكلية.

مادة 

(25) 

 التعليم عن بعد:

             امج الدراسععات                                                                                          يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح القسععم المختص السععماح للطالب المصععريين واألجانب بااللتحاق ببر

                                                                                                            العليا المشععتركة مع الجامعات األجنبية المرتبطة مع جامعة اإلسععكندرية باتفاقيات ثقافية عن طـععععععععريق التعليم عن بعد أو 

                   التعليم اإللكتروني.

مادة 

(26) 
مجلس للكلية الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلومات ولدرجتي الماجستير والدكتوراه التي تمنحها األقسام بعد موافقة 

 الكلية ومجلس الجامعة والجهات المختصة من وزارة التعليم العالي.

مادة 

 تطبق الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة على الكليات المناظرة بفروع الجامعة المختلفة (27)

مادة 

(28) 

 2011 /2010 معي                                                                       يعمل بهذه الالئحة اعتبارا  من الفصل الدراسي األول )فصل الخريف( للعام الجا

بتاريخ  1339( وذلك بعد اعتماد الالئحة بالقرار الوزاري رقم 2013                                             )تم العمل بهذه الالئحة اعتبارا  من فصل الخريف 

 "(1مرفق رقم )" ( 29/5/2013

  

  

  

 


