
  
  
  
  
  
  

  دلیـــــــــــــــل

  الدراســات العلیــا والبحـــــوث
  جامعة طنطا –لطالب كلیة العلوم 
  
  
  
  
 
  

  
  



  اهللا عملكم   ﴾ ىر ﴿ وقل أعملوا فسي
  :رؤیة الكلیة
التمیز في إبداع ونشر المعرفة في العلوم األساسیة  الىكلیة العلوم بالمداومة  تسعى

الطالب وأعضاء هیئة  فیها ه الرؤیة، سیتم توفیر بیئة، یتعاونواستنادا إلي هذ .والتطبیقیة
التدریس والكلیة في التعلیم والتعلم وكذلك البحث العلمي بما یسمح لهم بالعمل معا كأعضاء 

  . مسؤولین ومشاركین في تنمیة المجتمع
  :رسالة الكلیة

لوم األساسیة تمكن الطالب في الع متمیزه كلیة العلوم جامعة طنطا بتقدیم برامج تعلیمیة تلتزم
 كخریجینمن اكتساب المعارف األساسیة والمتقدمة والمهارات الالزمة للمنافسة كمهنیین أو 

كما تهدف الكلیة إلي اإلرتقاء بكفاءة هیئة التدریس بها للقیام بأبحاث . في سوق العمل
علي أسس علمیة تساهم في حل مشكالت المجتمع  التى متمیزة في العلوم البحتة والتطبیقیة

في تنمیة وخدمة المجتمع علي مستوي منطقة الدلتا  تساهموأخالقیة، وكمؤسسة قومیة، 
  .وأیضا علي المستوي القومي واإلقلیمي

  :األهداف اإلستراتیجیة للكلیة
  كلیةال لمبانيالبنیة التحتیة  استكمال: الهدف األول
  التواالتصارفع كفاءة البنیة المعلوماتیة : الهدف الثانى
  تنمیة الموارد البشریة: الهدف الثالث

  واألكادیمي اإلداريإعادة هیكلة التنظیم  :لرابعالهدف ا
  نظم ضمان الجودة والتأهیل العتماد استكمال :لخامسالهدف ا
  تحقیق الفاعلیة التعلیمیة :لسادسالهدف ا

  تحقیق مشاركة طالبیة ودعم طالبى: الهدف السابع
  مة البحث العلمى وتحقیق التنافسیة والتمیز واالبتكارتطویر منظو  :منالهدف الثا
قلیمًا ودولیاً كلیتوثیق العالقات العلمیة والخدمیة لل :تاسعالهدف ال   ة محلیًا وإ
  ةً كلیتنمیة الموارد الذاتیة واإلمكانیات المادیة لل :عاشرالهدف ال

 



  ةــــــــكلم
  خلیل  عبد الحكیم عبد الخالق /السید األستاذ الدكتور     

  رئیس جامعة طنطـــا                             
تعــد الدراســات العلیــا مــن أهــم المكونــات األساســیة ألى مؤسســة جامعیــة إلرتباطهــا   -

الوثیــق بتأهیــل الكــوادر البشــریة العلیــا فــى المجــاالت العلمیــة المختلفــة، وتطــویر البحــث 
معرفـة واإلسـهام فـى خدمـة المجتمـع العلمـى، والـدور البـارز الـذى تقـوم بـه فـى تطـویر ال

یجـاد الحلـول التـى یواجهـا  وذلك من خالل تفعیـل آلیـات التنمیـة فـى مختلـف المجـاالت وإ
  .المجتمع

  لذلك فإن تحسین جودة برامج الدراسات العلیا یأتى على رأس أولویات جامعة طنطا
بمعاییر الجودة حتى یكون لدینا القدرة على مواجهة تحدیات التعلیم العالى واإللتزام 

القومیة والعالمیة وما یتطلبه ذلك من التنسیق بین الجامعة ومراكز البحث العلمى األخرى 
  .ضمانًا لحسن إستغالل الموارد المتاحة بالجامعة وزیادة فاعلیة مخرجاتها

 تها إلعداد أجیال قادرة على التجدید امن اجل هذا وضعت جامعة طنطا كل إمكانی
واإلهتمام باإلنشاءات الجدیدة والتجهیزات المتطورة،  –هد المتواصل واإلبداع وبذل الج

ووضع التكنولوجیا الحدیثة فى خدمة طالب العلم عبر تحدیث المعامل والمكتبات وقاعات 
المحاضرات باإلضافة إلى ما أولته الجامعة من أهمیة كبرى لتنمیة شبكة اإلتصاالت 

  .الع على كل ما هو جدید فى كافة التخصصاتوتوفیر الوسائل الحدیثة كاالنترنت لالط
  وفى هذا اإلطار فإننى انتهز الفرصة ألدعو أبنائى طالب الدراسات العلیا لالنطالق

لتحقیق طموحاتهم متسلحین باإلرادة الصادقة والعمل الدءوب والجهد المتواصل محققین 
  .ألنفسهم مزیدًا من النجاح ولوطنهم مزید من التقدم والرقى

  
  طیب تمنیاتى لهم بكل توفیق وسدادمع أ

  والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتـــه                            



  ةــــــــــــــــــكلم
  إبراهیم عبد الوهاب سالم/ السیداألستاذ الدكتور 

  نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث
  ٠العلوم جامعةطنطا أبنائى وبناتى طالب وطالبات الدراسات العلیابكلیة 

  كل عام وأنتم بخیر بمناسبة بدء العام الجدید 
  وأتمنى لكم كل التوفیق فى مرحلة الدراسات العلیا وأود أن  أحییكم أطیب تحیة   

  أؤكد لكم بأن األمل معقود علیكم فى النهوض بمستوى البحث العلمى فى جامعتنا
  ٠ الحبیبة
  تساب المعارف من أعظم الوسائل للرقى الفكرىكإإن البحث العلمى والسعى وراء      

  نسان من إل والفضل الذى منحهما اهللا عز وجل ل من المؤكد للكرامةكما أنه  ٠والمادى
  "هل یستوى الذین یعلمون والذین ال یعلمون "ذ قال إبین مخلوقاته ولقد صدق رب العالمین 

  "م والذین أوتو العلم درجات یرفع اهللا الذین أمنوا منك" وقال أیضا )  ٩أیه  الزمر( 
  من سلك طریقا یلتمس فیه علما): ص(كما یقول الرسول الكریم ) ١١یه آ المجادلة( 

  نسان یسعى وراء المعارف یتسع افقه وتنموإل ومادام ا"  إالى الجنةسهل اهللا له طریقا 
  ٠مداركه وتتعاظم خبراته وقدراته

  :ویقول الشاعر
  ز والشرف هدم بیت العوالجهل ی              العلم یرفع بیوتا العماد لها 

  ولقد أولت جامعة طنطا اهتماما كبیرا للبحث العلمى والدراسات العلیا وعقدت     
  االتفاقیات مع العدید من دول العالم لمد جسور التعاون ونقل الخبرات ولقد قامت 

  ر المناخ العلمى وتوفی إلمكانیات المادیة من أجهزة ومراجع علمیةبتوفیر ا الجامعة
  ٠أعمالهم  زنجاإثین فى احالمناسب لمساعدة الب

  جتهاد وأرجو لكم كل التوفیق وأسأل إلوكلنا أمل بالحرص على دراستكم وبالجد وا     
  خالص فى القول والعمل وأن یعلمنا ما ینفعنا وأن  سبحانه وتعالى أن یرزقنا اإلاهللا

        ٠ینفعنا بما علمنا واهللا ولى التوفیق 



ـــــكلم ــــ ــــ ــــ ــــ   ة ـــــ
  طارق عبد المنعم فاید/ السیداألستاذ الدكتور 

    عمید الكلیة
  طالب الدراسات العلیا أبناؤنا

یسعدنى أن أتقدم الیكم بخـالص أمنیـاتى القلبیـة داعیـا اهللا عـز 
وجل أن یوفقكم لتحققـوا طموحـاتكم وتكونـوا طاقـة خالقـة قـادرة 

  ٠بداع والتعامل مع تكنولوجیا العصر على التجدیـد واإل
وأن الكلیة ال تدخر جهدا فـى تـوفیر المنـاخ العلمـى للبحـث    

ومایســتلزم ذلــك مــن معــدات وأجهــزة ومراجــع وغیرهــا للنهــوض 
ـــر مـــن أهـــم  ـــذى یعتب ـــدم االمـــمبالبحـــث العلمـــى ال    ٠ ركـــائز تق

الكلیــــة ال تـــدخر جهــــدا فــــى مســـاعدة البــــاحثین مادیــــا  أنكمـــا 
ــــا و  ــــتح افــــاق جدیــــدة للبحــــث العلمــــي باســــتحدام ومعنوی كــــذا ق

  .  دبلومات وطرق جدیدة للدراسة في مرحلة الدراسات العلیا 
  وكل عام وأنتم بخیر 

  
  
  



  كلمة
  ابراهیم عبد اهللا یونس/ السید األستاذ الدكتور 

  وكیل الكلیة لشئون الدراسات العلیا والبحوث
***********  

  
  لیة العلوم أبنائى طالب الدراسات العلیا بك

  یسعدني ان اتقدم الیكم بتھنئھ صادقھ بمناسبة بدء العام الدراسي      
  " كل عام وأنتم بخیر"الجدید 

اطرة       ي ق ث العلم د البح ةیع دم  األم اس تق دم ویق و التق نح
ة  ات علمی اث واختراع ن ابح ھ م ا تنتج دول بم ل . ال ذا تعم ل
فھ خ وم بص ة العل ھ  وكلی فھ عام ا بص ة طنط ي جامع ھ عل اص

تطویر برامج الدراسات العلیا ودعم  االمكانیات المتاحة للبحث 
داد انسان  ى إع ة ف ة والكلی ق رسالة الجامع العلمي بھدف  تحقی

ي  سس أقادر علي مواجھة تحدیات العصر وحل المشكالت عل
الیب  ة واالس ائل الحدیث ع الوس ل م ي التعام ادر عل ة وق علمی

  ٠التكنولوجیة المعاصرة 
بالتعاون مع الجامعة  تعمل دائما كلیة العلوم ا نؤكد أنكم     

مناخا علمیا قائما علي التطویر والتحدیث والذى على توفیر
یتمثل فى توقیر المعدات واألجھزة والمراجع العلمیة وعلیكم 

أن تستثمروا ھذه اإلمكانیات للوصول الي ماتطمحون الیھ 
  ٠لمصرنا الحبیبة  الرخاء واإلزدھار  ولنحقق

  مع خالص أمنیاتى لكم بالنجاح والتوفیق 



  
  

  
  

                                           
  حوث بالكلیةأسرة ادارة الدراسات العلیاوالب              

  
  رقم التلیفون   الوظیفھ         االسم  م   
  سھیر أحمد مصطفى  ــ١

 
  ٠٤٠٣٤٠٧٢٧٦ المدیر العام

 
 ٠٤٠٢٦٨٥٠٧١  منح التفرغ  - مراجع سعد عوض امیمة  -٢
  ٠٤٠٥٣٢٢٣٠٧ قسم الكیمیاء   مسئولة عن  بربر  حنان فودة فودة  -٣

 
تاوى أ  -٤ ال الشش م

 النجار
ئولة م مس ن  قس  ع

ا  ب  +  الجیولوجی الحاس
 االلى 

٠٤٠٣٣٠٩٤٨٥  
  
 

  ٠٤٠٣٠٨٠٩٦٦  عن  قسم النبات مسئولة نتصار كمال مصطفىإ  -٥
 

   علم الحیوان مسئولة قسم نوال احمد علوان  -٦
  

 ـ

د   -٧ د عب امر محم ت
  السالم

  الریاضیات عن  قسم مسئول
  واعمال االمتحانات

٠١٢٢٣٠٣٦٠٣٠  
 ـ

اء   اسماء توفیق الجبالي  -٨ وم الكیمی ن دبل مسئولة ع
  .التحلیلیة والتطبیقیة

  ودبلوم المیكروبیولوجى

  
 ـ

ر   -٩ راھیم بك ال اب نھ
  ھالل

   MIS  ـمسئولة ال
  وقسم الفیزیاء

  
 ـ

  -  مسئول دكتوراه الكیمیاء  ریھام حمدى عبد هللا  ١١
  



  
-١ –  

  القید والتسجیل للدرجات المختلفة  
ـ:أوال ة  ـ تندات  المطلوب تیر المس ھ الماجس د لدرج دم للقی                للتق

  -:أو الدبلوم
   .وصورة منھا + أصل شھادة البكالوریوس  - ١
 .ة منھااالربع سنوات وصور اتأصل شھادة تقدیر  - ٢
 .منھا صورة+ شھادة المیالد    - ٣
 عمال أو افقة جھة العمل لمن یعمل بالحكومة أو قطاع األمو   - ٤

 الخاص          
 ٠ذا كان الیعمل إقرار تفرغ من الطالب شخصیا إ - ٥
 .شھادة بتحدید الموقف من التجنید   - ٦
 یھ  اقرار بان الطالب لم یسبق لھ االلتحاق بدراسھ الدرجھ الجامع  - ٧

  .المتقدم لھا          
  اقرار بان الطالب غیر مقید لدراسھ اى درجھ جامعیھ اخرى   - ٨ 

سواء فى كلیھ العلوم جامعھ طنطا او اى كلیھ اخرى من 
 .         جامعات جمھوریھ مصر العربیھ   

  .                              صور شخصیة ٤ -٩
  ـ الـرســـــــــــــوم :ثانیــا 

  رالماجستــی 
  جنیھ رسوم دراسیـھ                           ٨٢٩٫٢٥ 
  جنیھ مظروف       ١٠٠ر -
 جنیھ دوره كمبیوترمستوي اول                           ٣٥٠ر  -
  استخراج كارنیھ                               ١٥ر  -

    الدبلوم         
  م دراسیـــــــــھ جنیھ رسو                           ٦٢٩٫٢٥

  جنیھ مظروف                          ١٠٠ر -
 جنیھ دوره كمبیوتر                          ٢٥٠ر  -
  استخراج كارنیھ                               ١٥ر  -         

  
  



-٢ -  
   ملحوظة

  
داد    ب بس وم الطال ة یق في حالة القید  لدبلوم التحالیل البیولوجی

غ  وم ١٥٠٠مبل ي الرس افة ال اھمة باإلض ري كمس ھ مص جنی
ي  –األخري  المذكوره أعاله  ویمكن تقسیط مبلغ المساھمة عل

  .قسطین حسب رغبة الطالب 
 ------------------------------------  

  
  دكتور الفلسفھ  

  
  جنیھ رسوم دراسیـــــھ                 ١٤٢٧٫٢٥

  جنیھ مظروف                      ١٠٠ر -
   جنیھ دوره كمبیوترمستوي  ثانى      ٤١٠ -
  استخراج كارنیھ                               ١٥ر  -

ن أداء      فھ م ور الفلس ة دكت جل لدرج ب المس ي الطال یعف
ت ب واإلنترن وم دورة الحاس توي اول(  ورس ة  )  مس ي حال ف

  .إجتیازھما في الماجستیر 
  

     
   :ملحوظة        

ي ال ب عل لیمیج ب تس ي إ طال داد إل االت الس ع ایص دارة جمی
ع ا ع توقی ة م ا بالكلی ات العلی م الدراس تص بالقس ف المخ لموظ

  .یصاالت علي صورة اإلیصال باستالمھ أصل اإل
  

     
    



  -٣ -  
ة   ي حال ي إ وف االت إل لیم اإلیص ب بتس ام الطال دم قی دارة ع

ـدد  د المحـــــــــــــــــــ د مواف( الدراسات العلیا في الموع ة بع ق
  یعتبر القید الغیا) م علي القید مجلس القس

  ـ:م یالتقـــــــــــد ثالثا
   ١٠٠م بعد سداد مبلغ ییقوم الطالب أو ولى أمره بسحب مظروف التقد  - ١

  جنیــھ       
  ـ:وھــــــــــــى  یقوم الطالب باستكمال األوراق المرفقة – ٢

  دلیل القید بالدراسات العلیا    -أ      
 ستمارتین قید یتم كتابتھم بمعرفھ الطالبإ    -  ب  
 قرار تفرغ  لمن الیعملإ   -ج     

 الیھسبقھ الحصول على الدرجھ المتقدم إقرار بعدم إ  -د       
  فى كلیھ أو معھد      بأى دبلوم أخر أو درجة علمیةأخرى  رار بعدم قیدهقإ   -ھـ    

 وریھ مصر العربیھ علمى آخر داخل او خارج  جمھ           
  ذا تم تغییر العنوانقرار بمحل اإلقامھ والتعھد بإبالغ الكلیھ إإ   -و      
  طوابع مھن علمیة قیمتھا+ صور شخصیھ ٤وراق یحتوى على ذ   ـ   ملف األ  

 یصال سداد ثمن المظروفإ+ جنیھات  ٥         
  ت بعد استیفائھایا بتقدیم األوراق والشھادات واألقراریقوم الطالب شخص –٣

 عالن  خالل الفترة المحددة باإل      
  -:ملحوظة

  الماجستیر أو دكتور الفلسفة یشترط الحصول على مناقشھ رسائلعند  -١
  ٠شھادة إتقان اللغھ االنجلیزیة      

  التى یمنحھا المركز الثقافى البریطانى )   ELTS(یقصد بشھادة إتقان اللغھ  -٢
 ٠التى تمنحھا اإلیمیدیست INTERNATIONAL TOEFELأو التویفل  
 -:ھى المطلوبة درجة االجادة -٣ 

  ٠للدكتوراه) ٥(للماجستیر   ) ٤)    (شھادة إیلتس(      
  ٠درجة للدكتوراه) ٥٠٠(درجةللماجستیر ) ٤٥٠) (شھادة التویفل(      

  لىالقید من أحدى الجامعات المصریة إتطلب شھادة إتقان اللغھ عند نقل  -٤
  ٠ ٣،٢ للبندینجامعة طنطا طبقا       

ة  بالنسبة للطالب الوافدین -٥ دھم بالدرجة العلمی تم قی افإنھ ی راغبین فیھ على أن ال
  یوقعوا
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  عتبر تسجیلھمإجادة اللغھ أثناء العام األول وإال إتعھدا بالحصول على شھادة  

  فة الشروطالغیا مع مساواة الطلبة الوافدین بالطلبة المصریین فى كا    
 )عامان(صالحیة شھادة إتقان اللغھ  -٦

   بالالئحة الداخلیة بالكلیة نظام الدراسة والمواد المقررة
  دبلومات الدراسات العلیا: أوال 
ة تمنح )٢١(ماده  راح كلی ى اقت اء عل ات  جامعھ طنطا بن وم دبلوم العل

  :الدراسات العلیا اآلتیھ
  دبلوم الكیمیاء التطبیقیة -٢             دبلوم الكیمیاء التحلیلیـــة  -١
  دبلوم الطبیعة االرضیة  -٤  یولوجیا التطبیقیة         دبلوم الج  -٣
  دبلوم الحشرات التطبیقیة -٦         ـا   دبلوم المیكروبیولوجیــــ  -٥
  دبلوم التحالیل البیولوجیة -٨        دبلوم الحشرات الطبیـــــة      -٧

اده  ترط )٢٢(م ا أ یش ة العلی ات الدراس ن دبلوم ب ألى م د الطال ن قی
ى  یكون حاصال على درجة الوریوس ف وم من إحدى البك ة العل جامعات جمھوری

ة ر العربی ة   مص ى درج ن  أوعل ھ م رف ب ر معت ى أخ د علم ن معھ ا م ة لھ معادل
  .الجامعھ

ة ى درج لین عل الب حاص د ط وز قی ن ویج بعض البكالوریوس م رى ل ات أخ كلی
  .فى كل دبلوم منھا العلیا وفقا للقواعد المبینةراسات دبلومات الد

  .للقبول لكل دبلوم الشروط الالزمة قواعد التالیةتبین ال )٢٣(مادة
  :دبلوم الكیمیاء التحلیلیة -١

ون  ة أن تك اء التحلیلی دبلوم الكیمی ة ب ة الخاص ب للدراس د الطال ترط لقی یش
  :دراستھ لدرجھ البكالوریوس أو ما یعادلھا قد تضمنت

  .الطبیعة لمدة التقل عن سنة واحدة -ب .     لمدة أربع سنوات الكیمیاء -أ
  :دبلوم الكیمیاء التطبیقیة -٢

ون  ة أن یك اء التطبیقی دبلوم الكیمی ة ب ة الخاص ب للدراس د الطال ترط لقی یش
  .حاصال على درجة البكالوریوس فى الكیمیاء
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  :دبلوم الجیولوجیا التطبیقیة -٣

ة یشترط لقید الطال ا التطبیقی ب للدراسة الخاصة بدبلوم الجیولوجی
منت درجة أن تكون دراستھ ل د تض ا ق ا یعادلھ الوریوس أو م لبك

  .دراسة الجیولوجیا لمدة أربع سنوات
  :دبلوم الجیوفیزیاء -٤

رضیة أن یشترط لقید الطالب للدراسة الخاصة بدبلوم الطبیعة اال
د تضمنتتكون دراستھ لدرجـــــــة ة  البكالوریوس ق واد الطبیع م

ا  ة كافی س الكلی ره مجل توى یعتب ى مس ة ف ا والریاض والجیولوجی
  .لمتابعة الدراسة لھذا الدبلوم

  :دبلوم المیكروبیولوجیا -٥
ا أن یشترط لقید الطالب للدر دبلوم المیكروبیولوجی اسة الخاصة ب

تة ل ون دراس ات تك ادتى النب منت م د تض الوریوس ق ة البك درج
  .اتوالكیمیاء لمدة أربع سنو

  :دبلوم الحشرات التطبیقیة -٦
دبلوم الحشرات الت ة أن یكون حاصال یشترط لقید الطالب ب طبیقی

ة  ى درج الوریوسعل وم  بك م  العل رات أو عل م الحش ى عل ف
  .الحیوان

  :دبلوم الحشرات الطبیة -٧
الطالب بدبلوم الحشرات الطبیة أن یكون حاصال على درجة یشترط لقید 

  .شرات أو علم الحیوانبكالوریوس العلوم فى علم الح
  :دبلوم التحالیل البیولوجیھ- - ٨

مجال فى  لخاصة بدبلوم التحالیل البیولوجیةبشترط لقید الطالب للدراسة ا
وجى أ ة والمیكروبیول اء الحیوی ات والكیمی ى الطفیلی ال عل ون حاص ن یك

  درجھ البكالوریوس فى العلوم العام والخاص
وان والكیم(  وان أو الحی اعلم الحی ةی اء الحیوی وان والكیمی أو ) ء أو الحی

  .معترف بھا ا من أى كلیة عملیةلھ على درجة معادلة
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ا سنةمدة الدراسة لنیل  )٢٤(ماده  أى من دبلومات الدراسة العلی
ى لمخاللھا للدراســــة النظریة والعواحدة یتفرغ  یة والتدریبیة الت

راح مجالس االق ى اقت سام المختصة، یقرھا مجلس الكلیة بناء عل
ة ذه الدراس ررة لھ د المق ى المواعی ك ف   .وذل

د  )٢٥( ماده ى المواعی ام ف ى الع دبلوم مرتین ف تعقد امتحانات ال
ا والبحو راح التى یحددھا مجلس الدراسات العلی ى اقت اء عل ث بن

یؤدى امتحان فى  تاذا رسب الطالب فى االمتحانمجلس الكلیة وإ
مح بقید الطالب الى دبلوم لمدة المواد التى رسب فیھا فقط وال یس

  .تزید عن عامین
  :المناھج التى تدرس لنیل الدبلومات ھى )٢٦(مادة

  :دبلوم الكیمیاء التحلیلیة -١
  :نتشمل الدراسة مقررین أساسیی

ة  ٨بمعدل محاضرتین، األلى  مقرر فى التحلیل  -أ ساعات عملی
  : اآلتیة أسبوعیا فى الموضوعات

ات اف المرئی االبوالرو -اطی وئى -جرافی اس الض اس  -القی القی
د -السعرى ل ب -قیاس الجھ استعمال النظائر المشعة طرق التحلی

  .أعمال الزجاج -حلیل الدقیقتال -عھوغیرالمش
 ١٦محاضرات،  ٤بمعدلالتحلیلیھ مقرر متقدم فى الكیمیاء  -ب

  :أسبوعیا، ویحتوى الموضوعات اآلتیة) عملى(ساعة
ة  ل االغذی دق –تحلی ل ال ر التحلی وت –یق للعناص ل الزی تحلی

  تحلیل المواد الكربوایدراتیة  –والدھون والبویات 
واد  –تحلیل الخمیرة  –تحلیل الدخان  –تحلیل التربة  ل الم تحلی

  ٠تحلیل السبائك  العضویة فى الصناعة
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  : دبلوم الكیمیاء التطبیقیة  -٢
  :تشمل الدراسة مقررین أساسیین        

ل ا  -  أ ى التحلی رر ف اء مق وم الكیمی ى دبل ح ف و موض ا ھ ى كم الل
   ٠التحلیلیة 

دل    - ب م بمع ارة القس رر یخت رات و ٤مق ى  ١٦محاض اعة عمل س
  ٠أسبوعیا 

  :                 وتشمل الدراسة موضوعین أو اكثر من الموضوعات االتیة          
   ٠لوریة لبالصناعات ال -البلمرات العالیة  -١
  ٠لونة المواد الم –البویات –االصباغ  -٢
 استخالص المعادن   –الحوافز  –كل ـ النشاط السطحى أالت -٣
  ٠سمدة ألا –الصناعات الخزفیة  –سمنت ألا –الزجاج  -٤
  ٠دباغة الجلود –الزیوت والدھون والمواد الشمعیة  -٥
   ٠المواد المنظفة –البتروكیمیاویات  –تكریر البترول  -٦
 .التخمیر الكحولى ـ الروائح العطریة -النشا -٧
 .ل المیاة والمجارى والكیمیاء الصحیةتحلی -٨
  :دبلوم الجیولوجیا التطبیقیة -٣

ع ة بواق ررات اآلتی ة المق مل الدراس رات ، ٦تش ة ٤محاض دروس عملی
  :أسبوعیا

 -المعادن االقتصادیة -جیولوجیا المیاة الجوفیة -جیولوجیا التعدین
 - میكروسكوبیة الخامات -جیولوجیا تصویریة -جیولوجیا تحت السطحیة

جیولوجیا الخامات  -طرق التنقیب عن الخامات -ولوجیا تركیبیةجی
  .جیولوجیا نوویة - االقتصادیة

  :دبلوم الطبیعة االرضیة -٤
ع  ة بواق ةالمقررات اآلتی مل الدراس رات ،  ٦تش دروس ٤محاض

  :عملیة أسبوعیا
ة -الطرق المغناطیسیة -الطرق التثاقلیة الطرق  -الطرق الزلزالی

  .ریاضیات -لحقلیةالجیولوجیا ا -الكھربیة



  
-٨ - 

  :دبلوم المیكروبیولوجیا - ٥
ع ة بواق ررات اآلتی ة المق مل الدراس رات ،  ٨تش دروس ٧محاض

  :عملیة أسبوعیا
ات ة -فیروس اء حیوی ة -كیمی ا تطبیقی اء -میكروبیولوجی احص

وى ة -حی ات خاص ة-فطری ا  -بكتریولوجیاعام بكتریولوجی
اء التخمراتكی -أمراض نبات -فسیولوجیا الفطریات-تطبیقیة  -می

ود ز الجل ى تجھی ة ف ات الدقیق تخدام الكائن اعالت  -اس التف
ا -التحصینیة ى المیكروبیولوجی زة المستخدمة ف رق واالجھ  -الط

  .طحالب وفسیولوجیا الطحالب
  :دبلوم الحشرات التطبیقیة  -٦   

ع  ة بواق ب التقنی ررات بجان ع مق ب أرب درس الطال اعات  ٤ی س
دریبات  دة أسبوعین بمعامل عملیة أسبوعیا وت ة لم ة ومعملی حقلی

  وزارة الزراعة
دد  اسم المقرر ع

 الساعات
 

 عملى نظرى 
ة ال م السموم ومكافح دات الحشریة وعل مبی

 الحشرات
٢ ٣ 

 ٤ ٢ طرق نقل الحشرات لالمراض
 ٢ ٣ االتجاھات الحدیثة فى مكافحة الحشرات

نیف  ة وتص وب أبیولوجی ات الحب ف
 المخزونة ومكافحتھا

٤ ٢ 

 ٤ ٢ الحشرات االقتصادیة النافعة
 ٤ ــــ التقنیة

  اسبوعین دراسات الحقلیة والمعملیةال
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  :دبلوم الحشرات الطبیة-٧
  

ع      ة بواق ب التقنی ررات بجان ساعات  ٤یدرس الطالب أربع مق
دة أسبوعین بمعامل  ة لم ة ومعملی دریبات حقلی عملیة أسبوعیا وت

  وزارة الزراعة
دد اسم المقرر  ع

 الساعات
 

 عملى نظرى 
ة  رات الطبی ة الحش نیف وبیولوجی تص

 الناقلة لالمراض
٤ ٢ 

ة و ة الناقل رات الطبی ة الحش ات وبیئ بائی
 لالمراض

٢ ٣ 

 ٢ ٣ مكافحة الحشرات الطبیة
 ٤ ٢ ولوجیا الحشراتثوسات الطبیة وباراالكا

 ٤ ٢ المیكربیولوجى وعلم السموم
 ٤ ــــ التقنیة

  سبوعینا تدریبات حقلیة
  
 : دبلوم التحالیل البیولوجیة -٨

  :فى مجال الطفیلیات والكیمیاء الحیویة والمیكروبیولوجى
ع  ة بواق ررات التالی ة المق مل الدراس ة و ١٤تش اعة نظری  ١٨س

  .ساعة عملیة 
ـ  ل ـ ن ك ات زم س ورق ى خم ا ف ا تحریری ب امتحان ؤدى الطال ی

ان  ة امتح ات الع ٣ورق ى االمتحان افة ال اعات باالض ة س ملی
  :والشفھیة على النحو التالى 
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  كیمیاء الدم والسوائل البیولوجیة :الورقة االولى
  .انزیمات وھرمونات                   

  
  .مان المعملىألعلم السموم وا :الورقة الثانیة

  .علم الدم واالمصال                  
  

  .مراض المشتركةأللیات وایعلم الطف :الورقة الثالثة
  .لیات وناقالت امراضیوبائیات ومقاومة الطف                  

  
  )بكتریولوجى(میكروبیولوجى  :الورقة الرابعة

  )اتفطری –فیروسات (میكروبیولوجى                    
  

  .أجھزه وتقنیات معملیة دقیقة: الورقة الخامسة
  .ةاحصاء معملى وضبط جودة التحالیل المعملی                    

ادة رر )٢٦(م عب : مك ع ش ى جمی ى ف ب اآلل ادة الحاس درس م ت
ع ساعتین أسبوعیا ك بواق ة وذل ا الكلی ) ١:(الدبلومات التى تمنحھ

رة  اعة محاض ى ١+ س ام دراس دة ع ة لم دریبات عملی اعة ت س
  .واحد

  درجة الماجستیر فى العلـــوم: ثانیا
  

ادة  ى العل )٢٧(م تیر ف ة الماجس ب لدرج د الطال ى قی ترط ف وم أن یش
ن  وم م ات إیكون حاصال على درجة البكالوریوس فى العل دى جامع ح

  ى ملعلى درجة  معادلة لھا من معھد ع جمھوریة مصر العربیة أو
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اخر معترف بھ من الجامعة ، واال یقل تقدیرة فى مادة التخصص التى 

  .یسجل فیھا عن جید
لین  الب الحاص وز للط ول ویج دیر مقب ى تق ة عل ي الدرج ة ف الجامعی

ى القید بدرجة الماجستیر األولى  ة الت ررات التأھیلی ازھم للمق د اجتی بع
ویقرھا مجلس یحددھا مجلس القسم لجمیع الطالب في نفس التخصص 

ررات الكلیة لمدة عام  ذه المق ي ھ دم ف دیر المتق ل تق ي على أال یق دراس
  .عن تقدیر جید على األقل

د ة الطالب الح یقبل للقی ى بشعبة الوراث وم باصلین عل الوریوس العل ك
  .تخصص النبات أو المیكروبیولوجى

  
  : )٢٨(مادة

ذ  ل من ى االق ان عل المدة الالزمة للحصول على درجة الماجستیر عام
  .قید الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة

  ):٢٩(مادة 
م   س القس ة ومجل س الكلی راح مجل ى اقت اء عل ة بن س الجامع نظم مجل ی

ة و ات نظری تص دراس ى المخ تیر ف الب الماجس ة لط ة وتدریبی عملی
  .قلألالتخصصات المختلفة تستغرق عاما جامعیا على ا

   ):٣٠(مادة 
اء  ھ بن س الجامع ره مجل ى موضوع یق اجراء بحوث ف ب ب یكلف الطال
ة  ا لجن الة تقبلھ على اقتراح مجلس الكلیة ویقدم بنتائج ھذه البحوث رس

ى الحكم ، وال یجوز تسجیل موضوع البحث قبل مض ى ستھ أشھر عل
ا الیجوز د مضى سنة قید الطالب للدراسة ، كم الة اإل بع دم بالرس  التق

س  ة مجل اریخ موافق ن ت ةم وث بالجامع ا والبح ات العلی ى  الدراس عل
  .تسجیل الموضوع
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   ):٣١(ماده

ى     ام ف ى الع دة ف ره واح تیر م ة الماجس ة بدرج ة الخاص ات الدراس د امتحان تعق
ى یح د الت ة ، المواعی س الكلی راح مجل ى اقت اء عل ا بن ات العلی س الدراس ددھا مجل

ؤدى أوالیسمح لطالب الماجستیر التقدم لالمتحان أكثر من مرتین على  ا إن ی متحان
  .فى المواد التى رسب فیھا

   ) ٣٣( مادة 
ا تخص          ان م ب بی نح للطال ى تم ھادة الت ى الش ذكر ف وع ی ة وموض ص فی

  ھا الرسالة التى تقدم ب
   ) ٣٤(مادة 

  ت كاالتى ادرجة الماجستیر فى مختلف التخصصل مقررات الدراسة   
  :قسم الریاضیات 

رة ا ھفت درس خالل د ی ى واح ام دراس ة ع س  لدراس ددھا مجل ررات یح ب مق الطال
ساعات اسبوعیا ویؤدى الطالب فى )  ٨(القسم من بین الموضوعات المبینة بواقع 

  فى الموضوعات التى یدرسھا أمتحان نھایة العام 
  : شعبة الریاضة البحتة : أوال 

   ٠احصاء  –جبر تجریدى  –تحلیل عددى  –تحلیل دالى  –معادالت تفاضلیة 
  : شعبة الریاضة التطبیقیة : ثانیا 

  ٠دینامیكا الموائع والطیران   -نظریة الكم المتقدمة –نظریة المرونة 
  : شعبة االحصاء: ثالثا

ة التوزن  اتظری ا -یع االت وتطبیقاتھ ة االحتم نوف -نظری ة الص ة  -نظری نظری
  .متر یةالطرق الغیر بار -كوف وتطبیقاتھاعملیات مار

  :قسم الطبیعة
ررات  :أوال ع مق ن االرب ل م ى ك بوعیا ف اعتین اس ب س درس الطال ی

  :اآلتیة
واھر النق -طرق القیاسات التجریبیة مع تقنیاتھا -میكانیكا الكم العلیا ات ظ  -لنظری

  .تظریات الكھرباء العالیة
  
  



-١٣-  
ا رف  :ثانی ا المش ات یقررھ بوعیا دراس اعتین اس ب س درس الطال ی

  .وتتفق مع االبحاث التى یجریھا الطالب
  :قسم الكیمیاء

  :تنقسم الدراسة الى ثالث شعب
   شعبھ الكیمیاء الطبیعیة وغیر العضویة: أوال
  :رات اآلتیةیدرس الطالب ساعتین اسبوعیا لكل من المقر     

  .الكیمیاء الطبیعیة -١
 .الكیمیاء غیر العضویة -٢
  .الكیمیاء العضویة أو العضویة الطبیعیة -٣

  :شعبة الكیمیاء العضویة والعضویة الطبیعیة: ثانیا
  :یدرس الطالب ساعتین أسبوعیا فى كل من المقررات اآلتیة      

  .الكیمیاء العضویة -١
 .الكیمیاء العضویة الطبیعیة -٢
 .یعیة أو غیر العضویةالكیمیاء الطب -٣

  :شعبة الكیمیاء الحیویة: ثالثا
  :یدرس الطالب ساعتین أسبوعیا فى كل من المقررات اآلتیة      

  .المواد الكربواھیدراتیة والدھنیة والبروتینات -١
 .االنزیمات والتمثیل الغذائى -٢
 .الفیتامینات والھرمونات والتغذیة -٣

  :قسم الجیولوجیا
  :ورشعبة المعادن والصخ: أوال

ن        ررات ایدرس الطالب ساعتین أسبوعیا فى ثالث مقررات م لمق
  :اآلتیة

اء -ىعلم المعادن التجریب م الجیوكیمی ا -عل ت والدراسة رواسب الخام
ات كوبیة للخام ة -المیكروس ة والمتحول خور الناری م الص م  -عل عل

  .المعادن الصناعیة واالشعاعیة -الصخور الرسوبیة



-١٤-  
  :حفریات والطبقاتشعبة ال: ثانیا

یدرس الطالب ساعتین أسبوعیا فى ثالث مقررات من المقررات        
  :اآلتیة

ة -علم الطبقات -علم الحفریات ة -الجیولوجیا البنائی ا الحقلی  -الجیولوجی
  .المائیة جیولوجیا البترول والجیولوجیا -اهعلم الترسیب والمضاھ

  :شعبة الجیوفیزیقا التطبیقیة: ثالثا
یدرس الطالب ساعتین أسبوعیا فى ثالث مقررات من المقررات        
  :اآلتیة

ة رق التثاقلی یزمیة -الط رق الس ة -الط رق الكھربائی رق  -الط الط
ى  -المغناطیسیة ب ف باالضافة الى المقررات الثالث التى یدرسھا الطال

  :كل شعبة یقوم بما یلى
  دراسة ساعتین فى مقرر اخر من مقررات الشعبتین   -أ 

  .االخرتین     
 .دراسة ساعة أسبوعیا فى علم االحصاء -ب 
  .ندوة عملیة مدتھا ساعة أسبوعیا  -ج 

  :قسم النبات
  ـ:تنقسم الدراسة الى خمس شعب 

  شعبة البیئة: أوال 
ن   ) أ( ل م ى ك بوعیا ف رة أس ب محاض درس الطال ی

  :المقررات اآلتیة
  .طرق دراسة الكساء الخضرى والبیئة الفردیة واالنبات -١
 .سة متقدمة فى فیزیاء وكیمیاء التربةدرا -٢
 .احصـــاء حیوى -٣

  یدرس الطالب محاضرة لفصل دراسى واحد فى     )ب(              
  :     الموضوعات اآلتیة      

  .دراسات متقدمة فى علم النبات االجتماعى-١



-١٥-  
 .علم المناخ العام والدقیق-٢
  .علم حبوب اللقاح وتطبیقاتة العملیة-٣

  :یدرس الطالب محاضرة لفصل دراسى واحد فى الموضوعات اآلتیة) ج(      
  .االسس الدقیقة لتصنیف النباتات الزھریة ودراسة الفلورا -١
 .ات الجیولوجیا والسمع الجیولوجى وقراءة الخرائط الجویةاساسی -٢
 .العالقات المائیة للنبات -٣

  .بقةكما یحضر الطالب درسا عملیا فى الموضوعات السا    
  :شعبة فسیولوجیا النبات:ثانیا 
  یدرس الطالب محاضرة لفصل دراسى واحد فى       ) أ(      

  :الموضوعات اآلتیة
  .استعمال بعض االجھزة الخاصة مثل اسیكتروسكوب واجھزة -١

 الطیف وغیرھا     
 .الفصل الكروماتوجرافـى والراتنجـــى-٢
 .متریة فى التحول الغذائىالطرق المانو-٣
  .أیض االحماض العضویة-٤

  یدرس الطالب محاضرة لفصل دراسى واحد فى    ) ب(      
  :الموضوعات اآلتیة 
  .االیـض النـیروجینـــى -٢كیمیـاء حیویـة متقدمــــــــة       -١ 
  .العالقات المائیة والثغور -٤فسیولوجیا الكائنات الدقیقة       --٣ 
  .دراسات واطالعات متفرقة -٦    . امتصاص االیونات والنفاذیة-٥ 

  :شعبة الطحالب: ثالثا 
  :یدرس الطالب محاضرتین فى كل من الموضوعات اآلتیة)   أ( 

  .الكیمیاء الحیویة –الطحالب        
  :یدرس الطالب محاضرة أسبوعیا فى كل من ) ب(

  .فسیولوجیا الكائنات الدقیقة -الكیمیاء الحیویة -االحصاء الحیوى      
  



-١٦-  
  :شعبة المیكروبیولوجیا-: رابعا 

دبلوم  ة ل ة المخصص اعات العملی ررات والس ب المق درس الطال ی
  ).٢٨(المیكروبیولوجیا الواردة فى المادة 

  :شعبة الوراثة:  خامسا 
  :یدرس الطالب المقررات التالیة بواقع ساعة نظرى طوال العام -أ

  .سة وراثیةھند -٢.                     وراثة سیتولوجیة -١
  .لىآحصاء وحاسب إ -٤.                     بیولوجیا جزئیة  -٣
  
  یدرس الطالب أربع مقررات من المقررات اآلتیة بواقع  -ب  

  .ساعة نظرى طوال العام یحددھا مجلس القسم فى بدایة العام
  .كیمیاء حیویة -  ٦.             دراسة كائنات دقیقة   - ٥          

  .كائنات دقیقة – ٨.             زراعة أنسجة وخالیا  -٧           
  .وراثة العشائر – ١٠.               الوراثة والتطور – ٩          
  .التصنیف التجریبى – ١١          

د  -جـ ع ساعتین أسبوعیا بح ى بواق رر عمل ب مق قصى أیدرس الطال
ى بدای م ف س القس ددھا مجل بوعیا یح اعات أس ع س ى أرب ام ف ة الع

  .للمقرر النظرى ھفى حالة دراست) ١١-٨-٧-٤-١(المقررات أرقام
  :قسم علم الحیوان

  :لى خمس  شعبإتنقسم الدراسة 
  :شعبة الحیوان التجریبى: أوال 

ررات  ن المق الث م ى ث یدرس الطالب ساعتین نظرى أسبوعیا ف
  :اآلتیة

جة ة واالنس اء الخلی عاعیة -كیمی ا اش ة -بیولوجی ة جأ -الوراث ن
  .علم المناعة-تجریبى

اف  اعة إویض ة وس ة العملی اعتان للدراس ررات س ذه المق ى ھ ل
  .حصاء البیولوجىإلواحدة ل



-١٧-  
  :شعبة البیئة:  ثانیا

ررات    ن المق الث م ى ث بوعیا ف رى أس اعتین نظ ب س درس الطال ی
  :اآلتیة

ذب  اء الع ة الم ة –بیئ ة بحری حراویة -بیئ ة ص ة -بیئ ا الترب  -بیولوجی
  .جیافسیولو

ذ دة  هویضاف الى ھ ة وساعة واح ررات ساعتان للدراسة العملی المق
  .لالحصاء البیولوجى

  :شعبة فسیولوجیا:  ثالثا
            

ررات   ن المق الث م ى ث بوعیا ف رى أس اعتین نظ ب س درس الطال ی
  :اآلتیة

یولوجیا ماء(فس دة ص ات -غ م االنزیم ة -)عل اء حیوی اء  -كیمی كیمی
  .بیولوجیا اشعاعیة -ة واالنسجةكیمیاء الخلی -تحلیلیة

ذ دة  هویضاف الى ھ ة وساعة واح ررات ساعتان للدراسة العملی المق
  .لالحصاء البیولوجى

  :شعبة تشریح مقارن: رابعا 
          

ررات   ن المق الث م ى ث بوعیا ف رى أس اعتین نظ ب س درس الطال ی
  :اآلتیة

جة م االنس ارن -عل ریح المق م التش ات(عل ات -فقاری ة) الفقاری -أجن
  .تطور

ذ دة  هویضاف الى ھ ة وساعة واح ررات ساعتان للدراسة العملی المق
  .لالحصاء البیولوجى

  
  
  



-١٨-  
  :شعبة الحشرات: خامسا 

  :تخصص فسیولوجیا الحشرات -أ
ن           ررات تخصصیة م یدرس الطالب فى ھذه الشعبة ثالث  مق

ى لكل   ع ساعتین نظرى وساعتین عمل ة بواق ررات التالی رر المق مق
  :باالضافة الى مقرر االحصاء الحیوى كما یلى

  عدد الساعات اسم المقرر                  
 عملى نظرى 

 ٢ ٢ فسیولوجیا حشرات متقدمة
 ٢ ٢ فرمونات وھرمونات الحشرات

 ٢ ٢ مناعة الحشرات
 ٢ ٢ بیولوجیا اشعاعیة للحشرات

 ـــ ١ احصاء حیوى
  :تخصص بیئة الحشرات) ب(

ن         یة م ررات تخصص الث مق عبة ث ذة الش ى ھ ب ف درس الطال ی
ى أسبوعیا لكل  المقررات التالیة بواقع ساعتین نظرى وساعتین عمل

  :لى مقرر االحصاء الحیوى كما یلىإضافة إلمقرر با
  عدد الساعات اسم المقرر                  

 عملى نظرى 
 ٢ ٢ بیئة الحشرات ودینامیكیة العشائر

 ٢ ٢ تلوث البیئةمبیدات و
 ٢ ٢ المقاومة الحیویة للحشرات

 ٢ ٢ بیولوجیا اشعاعیة 
 ٢ ٢ حشرات طبیة
  ــــ  ١ احصاء حیوى

  



-١٩-  
  :تخصص تشریح مقارن حشرات) ج( 

ذه       ى ھ ب ف درس الطال ن  ی یة م ررات تخصص الث مق عبة ث الش
ى أسبوعیا لكل  ع ساعتین نظرى وساعتین عمل المقررات التالیة بواق

  رر باالضافة الى مقرر االحصاء الحیوى كمایلىمق
  عدد الساعات اسم المقرر                  

 عملى نظرى 
 ٢ ٢ تشریح مقارن حشرات

 ٢ ٢ تطور حشرات
 ٢ ٢ أجنة حشرات

 ٢ ٢ تقنیة أنسجة حشرات 
 ٢ ٢ وراثة

  ــــ  ١ احصاء حیوى
  

العلیا بأحد  یقدر نجاح الطالب في امتحانات الدراسات): ٩٦(مادة 
  ٠طبقا لقانون تنظیم الجامعات  التقدیرات األتیة

  .مقبول –جید  –جید جدا  –ممتاز 
  :أما رسوب الطالب فیقدر بأحد التقدیرین اآلتیین

  .ضعیف جدا –ضعیف 
ویكون تطبیق التقدیرات السابقة وفقا للنظام الذي تعینھ اللوائح 

ات امتحانا تحریریا الداخلیة، وإذا تضمن االمتحان في أحد المقرر
وأخر شفویا أو عملیا فیعتبر الغائب في االمتحان التحریري غائبا 

  .في امتحان المقرر وال ترصد درجات بشأنھ
تحدد اللوائح الداخلیة للكلیات إجراءات التسجیل ): ٩٧(مادة 

لدرجتي الماجستیر والدكتوراه والمدة التي یسقط التسجیل بعدھا إال 
یة اإلبقاء على التسجیل لمدة أخرى یحددھا بناء إذا رأى مجلس الكل
  .على تقریر المشرف



  -٢٠-    
بناء على اقتراح مجلس القسم  –یعین مجلس الكلیة ): ٩٨(مادة 

المختص أستاذ یشرف على تحضیر الرسالة، وللمجلس أن یعھد 
باإلشراف على الرسالة أحد األساتذة المساعدین ویجوز أن یتعدد 

عضاء ھیئة التدریس أو من غیرھم، وفي ھذه المشرفون من بین أ
  .الحالة یجوز للمدرسین االشتراك في اإلشراف

رج الجامعة یجوز بموافقة مجلس اوفي حالة قیام الطالب ببحث خ
الكلیة أن یشترك في اإلشراف أحد المتخصصین في الجھة التي 

  .یجري فیھا البحث
ماجستیر یجوز أن ینفرد باإلشراف على رسائل ال): ٩٩(مادة 

والدكتوراه رؤساء الجامعات ونوابھم إذا كان التسجیل في الجامعة 
التي یعملون بھا، فإذا كان التسجیل في جامعة أخرى جاز لھم 
وآلمین المجلس األعلى للجامعات االشتراك في اإلشراف ویستمر 
إشرافھم أو مشاركتھم في اإلشراف على الرسائل التي سجلت تحت 

  .مناصبھم إشرافھم قبل شغلھم
في حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جھة خارج ): ١٠٠(مادة 

الجامعة یقدم إلى مجلس الكلیة تقریرا عن المدى الذي وصل إلیھ 
الطالب في إعداد الرسالة، وفي ضوء ذلك یعین المجلس من یحل 

  .محلھ أو من ینضم إلیھ في اإلشراف
  

نھایة كل عام جامعي یقدم المشرف على الرسالة في ): ١٠٢(مادة 
تقریرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في بحوثھ ویعرض 

 –ھذا التقریر على مجلس الكلیة ولمجلس الدراسات العلیا والبحوث 
او استمراره إلغاء قید الطالب یتم بناء على اقتراح مجلس الكلیة 

  .على ضوء ھذه التقاریر
لى الرسالة بعد االنتھاء یقدم المشرف أو المشرفون ع): ١٠٣(مادة 

  من إعدادھا تقریرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى صالحیتھا 



- ٢١-  
للعرض على لجنة الحكم مشفوعا باقتراح تشكیل لجنة الحكم تمھیدا 
للعرض على مجلس الكلیة، وعلى الطالب أن یقدم إلى الكلیة عددا 

  .من النسخ تحدده اللوائح الداخلیة
مجلس الكلیة لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة یشكل ): ١٠٤(مادة 

أعضاء أحدھم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بین 
األساتذة واألساتذة المساعدین بالجامعات، ویكون رئیس اللجنة أقدم 
األساتذة، وفي حالة تعدد المشرفین یجوز أن یشتركوا في اللجنة 

  .على أن یكون لھم صوت واحد
یكون العضوان أو أحداھما من األساتذة السابقین أو ممن في ویجوز أن 

مستواھم العلمي من األخصائیین وذلك بشرط أن یكون أحدھما على 
األقل من خارج الكلیة بالنسبة لرسائل الماجستیر ومن خارج الجامعة 

  .بالنسبة لرسائل الدكتوراه
ن د تشكیل لجنة الحكم من نائب رئیس الجامعة لشئواویتم اعتم

  .الدراسات العلیا والبحوث
تتم مناقشة الرسائل عالنیة ویقدم كل عضو من ): ١٠٥(مادة 

أعضاء لجنة الحكم تقریرا علمیا مفصال عن الرسالة وتقدم اللجنة 
تقریرا علمیا عن الرسالة ونتیجة المناقشة وتعرض جمیعھا على 

عرضھا لجنة للدراسات العلیا والبحوث بالكلیة فمجلس الكلیة تمھیدا ل
  على مجلس الجامعة، 

تحدد تقدیرات كل من درجتي الماجستیر والدكتوراه ): ١٠٦(مادة 
وفقا ألحكام اللوائح الداخلیة، ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح 
لجنة الحكم أن یقرر تبادل الرسالة مع الجامعات األجنبیة إذا كانت 

ة على نفقة جدیرة بذلك كما أن للجنة الحكم أن توصي بنشر الرسال
  .الجامعة

  
  



-٢٢-  
 أن الرسالة على الحكم لجنة اقتراح على بناء الكلیة لمجلس ):١٠٧( مادة

 إعادة في الدكتوراه أو الماجستیر لدرجة أھلیتھ تقرر لم الذي للطالب یرخص
  رسالة تقدیم أو النقص أوجھ استكمال بعد رسالتھ تقدیم

  -التجنید -االعذار المرضیة  :رابعا
ب على الط دموا بطل الب الذین برغبون فى االعتذار عن دخول االمتحان  ان یتق

دكتور تاذ ال ید االس اء / للس اف او اثن ت ك ات بوق دء االمتحان ل ب ة قب د الكلی عمی
مؤیدا بالمستندات الدالة على تخلفھم عن االمتحانات او بعدھا باسبوع على االكثر

إن  ى قسم شئون الدراسات اداء االمتحانات فإن كان الغیاب بسبب المرض ف عل
  ٠على اللجنة الطبیھ المختصة  العلیا بالكلیة أن یقوم بعرض الطالب

ة  ى حال ات باسبوع وف د االمتحان ة مواعی د نھای ال یجوز قبول أعذار مرضیة بع
ت  ى تثب ذار الت ول االع ا قب ات العلی س الدراس وز لمجل وى یج رورة القص الض

  ٠جدیتھا
ھ ا تدعون للخدم ذین یس الب ال ل الط لحة قب وات المس اط للق كریة او االحتی لعس

  ٠االمتحان باسبوع او اثناءه فإن غیابة بعذر مقبول اذا تقدم بما بفید ذلك
ور :  خامسا ھ للتسجیل لدرجھ الماجستیر او دكت المستندات المطلوب

  الفلسفھ
  عمل سمینار بالقسم  -١
 خطاب بموافقھ مجلس القسم على التسجیل -٢
ل االعارة ب تعھد من المشرف الخارجى -٣ ابالغ الكلیة فى حالة السفر الطویل قب

 )یوجد بالدراسات العلیا(
 نموزج صلھ القرابھ للساده المشرفین -٤
 مبررات اشتراك مشرف من الخارج -٥
 )توجد بالقسم(استماره تسجیل " ٢"عدد  -٦
 "اصل"االنجلیزى –نسخ  من  البروتوكول العربى " ٥"عدد -٧
تیر بالن -٨ ھ الماجس ى درج ول عل ھاده الحص ور ش ھ دكت جیل لدرج بھ للتس س

 .الفلسفھ
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  "تشكیل لجنھ الحكم" المستندات المطلوبھ لتقدیم الرسالھ : خامسا 

  خطاب القسم -١
 تقریر صالحیھ -٢
 استماره تجمیع بیانات -٣
ن السید أ ١٥ن حیث الیزید عبملخص الرسالھ  -٤ ع م / د.سطر موق

 توقیع الطالب+ المشرف الرئیسى 
ر الر -٥ ن كف اره ع دین عب زى مجل ى وانجلی الھ عرب ص + س ملخ

 الرسالھ باللغھ العربیھ واالنجلیزیھ
ا -٦ ن الرس خ م ارجى  ةلنس داخلى والخ ین ال اده الممتحن دد الس + بع

 نسخة اضافیة
  المستندات المطلوبھ لمنح الرسالھ: سادسا 

واللون  -تیرون االسود بالنسبھ للماجسلرسالھ مجلدین بال" ٢"عدد  -١
  اه الفلسفھلرسالھ دكتورالبنى بالنسبھ 

 B. D.Fاسطوانھ "١"عدد  -٢
  درجة دكتور الفلسفة فى العلوم: ثالثا

    – ٣٥مادة
  :یشترط فى الطالب لنیل درجة دكتور الفلسفة فى العلوم

ن  -١ وم م تیرفى العل ة ماجس ى درج ال عل ون حاص دى إأن یك ح
ن  ا م ة لھ ة معادل ى درج ة أو عل ر العربی ة مص ات جمھوری جامع

  .ن الجامعةخر معترف بھ مآمعھد علمى 
حوث مبتكرة فى موضوع یقره مجلس الكلیة لمدة سنتین بأن یقوم ب -٢

 .قل من تاریخ موافقة مجلس الكلیة على تسجیل الطالبألعلى ا
 .أن یقدم بنتائج بحوثھ رسالة تقبلھا لجنة الحكم -٣

ى  ة ف س الكلی مح أولمجل ث أن یس ة البح تدعیھا طبیع ة تس وال خاص ح
  یر لرسالة دكتور الفلسفة تیر بالتحضللطالب المقیدین لدرجة الماجس
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ررات درجة الماجستیر مباشرة بش ى مق م بنجاح االمتحان ف رط ادائھ

  .واال تقل مدة القید عن أربع سنوات
   -٣٦مادة

س ان  ة وللمجل نح الدرج یة بم ل التوص فوى قب ان ش د امتح وز عق یج
ر اھلی م تق ذى ل ى اتیرخص للطالب ال ى اعادةة للحصول عل  لدرجة ف

  .استكمال اوجة النقص فیھا أو التقدم برسالة اخرى تقدیم الرسالة بعد
  

   )٣٧(مادة 
ا ب بی نح للطال ى تم ى الشھادة الت ذكر ف ھی ص فی وع  ن ماتخص وموض

  .الرسالة التى تقدم بھا
********  

  صندوق العلوم والتنمیھ التكنولوجیھ :رابعا    
  Science & Technology Devels Pment Fund (STDF)   

  
وم والتكن ة العل ة منظوم ادة ھیكل ا فى إطار خطة وزارة البحث العلمى الع ولوجی

نة  ٢١٧فى مصر ، صدر قرار السید رئیس الجمھوریھ رقم  بانشاء  ٢٠٠٧لس
دكتور  تاذ ال ا برئاسة األس وم والتكنولوجی ى للعل یس مجلس / المجلس األعل رئ

ناعھ ،  الوزراء وعضویة مجموعة من الوزراء والعلماء ورجال المجتمع والص
وم  تقبلیھ للعل رؤى المس ع ال تراتیجى ووض التخطیط االس س ب تص المجل ویخ
ق أھداف الخطھ  ا لتحقی والتكنولوجیا واعتماد معاییر الخطھ التنفیذیھ ومتابعتھ

و ھ ل ار الخطھ التنفیذی ى إط د صدر  زارةالوطنیھ وف ھ ، فق ادة الھیكل البحث الع
م ھ رق یس الجمھوری نة  ٢١٨ قرار السید رئ وم  ٢٠٠٧لس ندوق العل بإنشاء ص

  ٠ولوجیھ نوالتنمیھ التك
  

  ویتولى الصندوق 
ى  ات الت الل األولوی ن خ ھ م ھ التكنولوجی ى والتنمی ث العلم ل البح ة تموی كفال

  ٠یحددھا المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجیا 
  دعم القدرات االبتكاریھ لمنظومة العلوم والتكنولوجیا 



-٢٥ -  
ھ دعم الدورة ا ى المعرف د عل ى تعتم لكاملھ للبحث العلمى وتطویر المنتجات الت

وره (والتكنولوجیا  راع  –أبحاث منش راءات اخت ناعیھ  –ب اذج نصف ص  –نم
  ٠)منتجات 

  دعم نشر البیانات والمعلومات عن العلوم والتكنولوجیا 
  

  آلیات الصندوق 
ھ للبحث - نح القومی ردى  تمویل المشروعات البحثیھ المشتركھ والم ى الف العلم

  ٠باالضافھ إلى وضع تلك المشروعات على خطى االستراتیجیھ القومیھ 
ار  اذج األفك غیره ونم روعات الص ھ للمش ث والتنمی ل البح ة تموی ویر عملی تط

  ٠فى الوالیات المتحده  SBRIاالبداعیھ مثل نموذج 
 

لمشروعات إنشاء نظام منح لنماذج األفكار االبداعیھ قائم على مبادرة أبحاث ا -
  ٠الصغیره بالوالیات المتحده 

ل  - وك المشاركھ لتموی ى البن ال المخاطر ف تشجیع تطویر وحدات رأس الم
د  ى التوطی اعده ف ى المس افھ إل ا باالض ى التكنولوجی ھ عل ال القائم األعم

 ٠القانونى لألسھم وآلیات رأس المال المخاطر 
  ٠ریھ فى المحافظات تمویل إنشاء متاحف علمیھ قومیھ ومتاحف إحیاء بح -
  ٠   National Geography   Discoveryتمویل تعریب قناتى  -
ل  - داع داخ ز االب ھ ومراك وافز العلمی ودة للح ة الج رامج عالی اء ب ل إنش تموی

   ٠الجامعات المختارة 
تمویل توسیع أنشطة األساتذه البااحثین وتشجیع وتنمیھ عدد من المشروعات  -

   ٠جامعات والقطاعات الصناعیھ البحثیھ المشتركھ مع ال
روعات  - م المش ى دع اعده ف ھ للمس ات المحلی ھ للجامع وارد المطلوب وفیر الم ت

   ٠القائمھ على التكنولوجیا والتى تساھم فى عملیةالتنمیھ االقتصادیھ 
ھ  - ات التنمی ھ وھیئ ات البحثی تسھیل التعاون االقلیمى بین التعلیم العالى والھیئ

  ٠ر المستمر للبنیھ لألبحاث والتنمیھ االقتصادیھ التطوی
ھ لوضع  - ر الحكومی ات غی دعم الشراكھ مع مراكز التدریب المختصھ والمنظم

  ٠دورات تدریبیھ فى المشروعات الرأسمالیھ الخاصھ 
ھ  - دعم تكامل مناھج دراسة المشروعات الرأسمالیھ الخاصھ فى مراحل الجامع

  ٠وبعد التخرج 
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   ٠ى العلوم والتكنولوجیا محاور خطة الدولھ ف

  
إعادة ھیكلة منظومھ البحث العلمى حتى تتمكن من دفع عجلة التنمیھ ولتتمكن  -

من التفاعل الدولى وتتجھ الى تطبیق الدورة الرباعیھ لالبتكار وذلك بتأكید الدعم 
ل  السیاسى من خالل مجلس أعلى للعلوم والتكنولوجیا وإیجاد آلیات مرنة لتموی

  ٠مى من خالل  خطة استراتیجیة واضحھ البحث العل
إعداد خطة إستراتیجیة قومیھ للعلوم والتكنولوجیا یشارك فیھا كافة قطاعات  -  

ھ  ذھا وزارة الدول ى تنفی عھا وعل ى وض رف عل دنى ویش ع الم ھ والمجتم الدول
  ٠للعلوم والتكنولوجیا 

  
ى التركیز على دورة االبتكار الرباعیھ ودورھا فى دفع العلوم وا  لتكنولوجیا إل

   ٠المساھمھ الفعلیھ والجاده لألقتصاد القومى 
ھ  - تویات العالمی ى المس ول إل ا للوص وم والتكنولوجی ى العل اق عل ادة االنف زی
والى ( ومى % ٣ح دخل الق ن ال تیعابیھ ) م درة االس اة الق ع مراع ك م وذل

  ٠لمؤسسات البحث العلمى والتكنولوجى 
البشریھ العلمیھ من خالل التفاعل الدولى والحد  إطالق مبادرات لتنمیة الموارد -

   ٠من ھجرة العقول من خالل توفیر المتطلبات الالزمھ لبقائھم بمصر 
نشر الوعى المجتمعى بالعلوم والتكنولوجیا وتنمیة شغف أطفال وشباب الشعب 

  ٠المصرى بالعلوم والتكنولوجیا 
لمى والتكنولوجى وتعتبر الستھ نقاط أعاله ھى محاور وأسس التقدم الع -

فى مصر وتعتبر ھذه النقاط الست ھى وسیلة دفع المجتمع المصرى الى 
   ٠مجتمع المعرفھ واالقتصاد المبنى على المعرفھ

  
     http:// www0stdf0org0eg: الموقع على الشبكھ الدولیة للمعلومات 
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  :سادسا

فى  الفلسفة كتوردو یرعدد الطالب الحاصلین على درجة الماجست
  . األقسام العلمیة المختلفة

  مــــــالقس
  ةـــــالدرج

  ریاضیات
  م        د

  
  
  

  فیزیــاء
  م       د

  اءـــكیمی
  م        د

  جیولوجیا
  م        د

  نبـــــات
  م        د

  علم الحیوان
  م        د

  
٢٠٠٧/٢٠٠٨  

  
٥       ٦  

  
١      ٣  

  
٦    ١٦  

  
١       ٤  

  
٤       ٨  ٢   ٢٣  

  
٢٠٠٨/٢٠٠٩  

  
٦       ٨   

  
١      ٢  

  
٥    ١٧  

  
٢       ٢  

  
٨       ٧  -   ١٧  

  
٢٠١٠/ ٢٠٩  

  
٦       ٤  

  
٤    ١١  

  
٤    ١٥  

  
٢       ٣  

  
٢       ٩  ٧   ١٧  

  
٢٠١٠/٢٠١١  

  
-        ٢  

  
٨      ٥  

  
٤      -  

  
٢       ٣  

  
١٤  ٦   ١٢      -  

  
٢٠١١/٢٠١٢  

  
٢       ٤  

  
٣      ٣  

  
٨      ٦  

  
١        -  

  
٤        ٧  ٦     ٧  

  
٢٠١٢/٢٠١٣  

  
٥       ٤  

  
٣      -  

  
٤    ١٠  

  
٢       ٥  

  
٥        ٧  ٧   ١٢  

    
  
  
  
  
  
  
  



  لوحھ ارشادیھ للتسجیل والقبول بالدراسات العلیا
  القید والتسجیل للدرجات المختلفة

  تیر              ــ  المستندات  المطلوبة للتقدم للقید لدرجھ الماجس:أوال
  -:أو الدبلوم 
  یقوم الطالب أو ولى أمره بسحب مظروف التقدیم بعد  - ١          

      جنیــھ ١٠٠سداد مبلغ                  
   .وصورة منھا + أصل شھادة البكالوریوس  -  ٢
 .أصل شھادة تقدیرات االربع سنوات وصورة منھا  -  ٣
 .صورة منھا+ شھادة المیالد    -٤
موافقة جھة العمل لمن یعمل بالحكومة أو قطاع    -٥

 .الخاصاألعمال أو 
 ٠إقرار تفرغ من الطالب شخصیا إذا كان الیعمل  -٦
 .شھادة بتحدید الموقف من التجنید   -٧
اللتحاق بدراسھ اقرار بان الطالب لم یسبق لھ ا  -٨

 الدرجھ الجامعیھ المتقدم لھا
    ب غیر مقید لدراسھ اى درجھ جامعیھ اقرار بان الطال  -٩         

 اى كلیھ  اخرى سواء فى كلیھ العلوم جامعھ طنطا او              
                 .اخرى من جامعات جمھوریھ مصر العربیھ        

  طوابع + صور شخصیھ ٤ملف األوراق یحتوى على  -١٠           
  إیصال سداد ثمن +  جنیھات ٥مھن علمیة قیمتھا                  

  .                         المظروف                 
  ـ الـرســـــــــــــوم :ثانیــا 

  رالماجستــی 
  جنیھ رسوم دراسیـھ                     ٨٢٩٫٢٥ 
  جنیھ مظروف       ١٠٠ر -
 جنیھ دوره كمبیوترمستوي اول                     ٣٥٠ر  -
  استخراج كارنیھ                        ١٥ ر -



    الدبلوم         
  جنیھ رسوم دراسیـــــــــھ                          ٦٢٩٫٢٥

  جنیھ مظروف                          ١٠٠ر -
 جنیھ دوره كمبیوتر                         ٢٥٠ر  -
  استخراج كارنیھ                          ١٥ر  -          
  

  ملحوظة 
في حالة القید  لدبلوم التحالیل البیولوجیة یقوم الطالب   

جنیھ مصري كمساھمة باإلضافة الي ١٥٠٠بسداد مبلغ 
ویمكن تقسیط مبلغ  –الرسوم األخري  المذكوره أعاله 

  .المساھمة علي قسطین حسب رغبة الطالب 
  دكتور الفلسفھ 

  
  جنیھ رسوم دراسیـــــھ                 ١٤٢٧٫٢٥

  جنیھ مظروف                      ١٠٠ر -
   جنیھ دوره كمبیوترمستوي  ثانى      ٤١٠ -
  استخراج كارنیھ                               ١٥ر  -

     
  : ملحوظة        

یجب علي الطالب تسلیم جمیع ایصاالت السداد إلي إدارة 
الدراسات العلیا بالكلیة مع توقیع الموظف المختص بالقسم 

  .یصال باستالمھ أصل اإلیصاالت علي صورة اإل
  
     

  


