شروط احلصول على الدرجة
(أ)

بالنسبة لدرجة الماجستير األكاديمى ):(M.Sc

مادة ( : )6تكون متطلبات نيل درجة املاجستري ( )84ساعة معتمدة ويشرتط لنيل الطالب درجة املاجستري األكادميى):(M.Sc

 -1أن يتفرغ لدراسة ملدة سنه لدراسة املقرارات التمهيدية املوضحة ىف املده رقم ( )9من هذه الالئحة و حبيث ال تقل عن ()03
ساعة معتمدة مقسمة على فصلني دراسيني  ،كل فصل دراسى ( )51ساعة معتمدة .
 -2بعد جناح الطالب ىف كافة املقرارات الدراسية األساسية و االختيارية يقوم بإعداد مشروع حبث ىف التخصص لتسجيل لدرجة
املاجستري ىف مدة ال تزيد عن سنتسن وال تقل عن سنة من تاريخ االنتهاء من الدراسة التمهيدية ىف موضوع يقره جملس القسم
املختص  ،و يوافق علية جملس الكلية و جملس الدراسات العليا و البحوث باجلامعة  ،و يبدأ تاريخ التسجيل من تاريخ جملس
الكلية .
 -3أن يتقدم الطالب برساله للحصول على درجة املاجستري) (M.Scبعد سنه على األقل و سنتني على األكثر من تاريخ
التسجيل تقبلها جلنة الفحص و احلكم  ،و الىت يشكلها جملس القسم املختص  ،و يوافق عليها جملس الكلية و جملس
الدراسات العليا و البحوث باجلامعة على ان تتم املناقشة بصورة علنية  ،و جمللس الكلية األبقاء على التسجيل ملدة أخرى ال
تتجاوز سنه بناء على تقرير املشرف و بعد أخذ رأى القسم املختص و جلنة الدراسات العليا على أن خيصص للرسالة ما
يعادل ( )54ساعة معتمدة .
 -4يتم منح درجة املاجستري) (M.Scبناءا على تقرير جلنة الفحص و احلكم و أقرتاح جملس القسم املختص  ،و موافقة جملس
الكلية و جملس الدراسات العليا و البحوث باجلامعة .
(ب) بالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة (: )Ph.D

مادة ( : )7تكون متطلبات نيل مادة دكتوراة الفلسفة ( )18ساعة معتمدة و يشرتط لنيل الطالب درجة دكتوراه الفلسفة(: )Ph.D
 -1أن يتفرغ ملدة سنة لدراسة املقرارات التأهيلية املوضحة ىف املادة رقم ( )53من هذه الالئحة و حبيث ال تقل عن ( )03ساعة
معتمدة مقسمة على فصلني دراسيني ،كل فصل دراسى ( )51ساعة معتمدة
 -2بعد جناح الطالب ىف كافة املقررات األساسية و االختيارية  ،يعقد هلم أمتحان شامل من مرحلتني :
(أ)

أمتحان حتريرى ىف املوضوعات الىت حيددها جملس القسم املختص خالل شهر نوفمرب التاىل لنجاحه ىف مقررات الدراسة
التمهيدية و يكون له فرصه ثانية ألداء هذا األمتحان خالل شهر أبريل من نفس العام اجلامعى .

(ب) أمتحان شفهى ملن جيتاز االمتحان التحريرى يتقدم به الطالب إىل جلنة من ثالثة اساتذة يشكلها جملس القسم املختص .

 -3أن يتقدم الطالب خالل سنتني على األكثر من تاريخ جناحه ىف االمتحان الشفهى مبشروع حبث ىف التخصص الدقيق
للتسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة  ،يقرها جملس القسم املختص  ،و يوافق علية جملس الكلية و جملس الدراسات العليا
باجلامعة و حيسب تاريخ التسجيل من تاريخ موافقة جملس الكلية
 -4أن يتقدم الطالب برسالة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة جمللس القسم املختص خالل سنتني على األقل و ثالث
سنوات على األكثر من تاريخ التسجيل و تشكيل جلنة الفحص و احلكم على الرسالة على أن تتم املناقشة بصورة عالنية ،
و جمللس الكلية األبقاء على التسجيل ملده أخرى ال تتجاوز سنتني بناءا على تقرير املشرف  ،و بعد أخذ رأى القسم املختص
و جلنة الدراسات العليا على أن خيصص للرسالة ( )48ساعة معتمدة .
 -5يتم منح درجه دكتوراه الفلسفة بناءا على تقرير جلنة الفحص و احلكم و أقرتاح جملس القسم املختص و جلنة الدراسات العليا
بالكلية  ،و موافقة جملس الكلية و جملس الدراسات العليا البحوث باجلامعة
(ج) بالنسبة لدرجة دبلومة الدراسات العليا :
مادة ( :)4تكون متطليات نيل درجة الدبلوم ( )06ساعة معتمدة و يشرتط لنيل الطالب درجة الدبلوم :
 -1أن يقوم بدراسة املقررات املوضحة ىف املدة رقم ( )55من هذه الألحة و حبيث ال تقل عن ( )03ساعة معتمدة مقسمة على
فصلني دراسيني  ،كل فصل دراسى ( )51ساعه معتمده .
 -2بعد جناح الطالب ىف كافة املقررات الدراسية األساسية و األختيارية يقوم بأعداد حبث تطبيقى ىف التخصص ىف مدة ال تذيد
عن سنه وال تقل عن سته أشهر من تايخ أجتياز كافه املقررات الدراسية األساسية و األختيارية ىف موضوع يقره جملس القسم
العلمى املختص  ،على أن خيصص للبحث التطبيقى ( )6ساعات معتمده .
 -3حيدد جملس القسم أستاذ لألشراف على البحث التطبيقى  ،و مناقشته و تقييمه
 -4يتم منح درجة الدبلوم بناءا على جناح الطالب ىف كافة املقرارات الدراسية األساسية و األختيارية  ،وعلى تقرير املشرف على
البحث التطبيقى و أقرتاح جملس القسم املختص  ،و موافقة جملس الكلية و جملس الدراسات العليا و البحوث باجلامعة .

