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رؤية الكلية ورسالتها
الرؤيـة :
أن تكون كلية اآلداب بجامعة القاهرة كلية مشهودا لها باألصالة والسبق فى تكوين المعرفة فى
مجاااالت العلااوم انيسااايية واالجتماعيااة فًاان عاان يشاارها وتطبيقهااا ،وأن تتميااف فااى مجاااالت التعلااي
والبحث وأن تسه فى خدمة المجتمع والثقافة انيسايية.
الرسالة :
تقدي خدمات التعلاي والبحاث العلماى فاى انيسااييات والعلاوم االجتماعياة لهساهام فاى التنمياة
االجتماعياااة واالاتياااادية والثقافياااة علاااى المساااتويات الميااارية والعربياااة والعالمياااة  ،ماااع االلتااافام
بالمعايير القومية لًمان جودة التعلي والبحث وخدماة المجتماع لتنمياة رأل المااب البشارج بالجامعاة
فى مير والدوب العربية ودوب العال .
األهــداف االستراتيجية :









تقدي برامج دراسية  ،على مستوج الليسايس موثقة الجودة وتتيف بالحداثة.
تقدي تعلي مهنى متميف فى مجاالت فروع انيساييات والعلوم االجتماعية التطبيقية .
تقدي برامج دراسات عليا موثقة الجاودة تساه فاى الرصايد البحثاى للمجتماع  ،وتبهال الباا ثين
على مستوج مرتفع من التمكين المنهجى .
التركيف على إدماج تعل التفكير  ،واكتساب مهارات التواصل  ،بوصافها مكوياات رئيساية فيماا
تقدم من برامج دراسية  ،وإدراكا الهميتها فى تخريج مواطن فعاب ،ومهنى اادر على التعامل
بكفاءة مع عال سريع التغير وشديد التعقيد .
انسهام النشط فى البحث العلمى فى المجاالت انيسايية والتعليمية واالجتماعية فى مير .
تقدي الخدمات االستشارية والبحثية لسائر المبسسات الثقافية والتعليمية واالجتماعية فاى ميار
.
انسهام فى الحياة الثقافية والفكرية والمجتمع مان خانب المحااارات العاماة ،ووساائل انعانم
والمبتمرات  ،وبرامج التعلي غير التقليدية .

الغايات :
 - 2تنفيذ وتأكيد مفهاوم الجاودة الشااملة والتطاوير المساتمر فاى كافاة إدارات الكلياة لًامان تهي اة
مناخ أكاديمى يسه فى جودة العملية التعليمية والبحث العلمى وخدمة المجتمع والبي ة .
 - 1تطوير دور الكلياة كأ اد مناابر العلاوم انيساايية محلياا وإاليمياا وعالمياا وإعاداد أجيااب مان
القادرين على انسهام والتفاعل فى التغيرات الساريعة والمساتمرة واامان توافاق المخرجاات
مع ا تياجات سوق العمل .
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 العمل على تطوير دور الكلية كأ د أه مراكف أبحاث العلوم انيسايية واالجتماعية وتاوفيرالمناخ األكاديمى المنئ لهذا الدور واالستفادة من األبحاث فى مجالى خدمة المجتمع وتحسين
وتطوير العملية التعليمية .
 -تفعيل دور الكلية كمنبر ثقافى واستشارج فى مجاب العلوم انيسايية

كلمـة األستاذ الدكتور  /حسام كامل
رئيس الجامعـــــــــة
زمنئى أعًاء هي ة التدريس
أبنائى الطلبة والطالبات

إن كلية اآلداب ذات دور تاريخي وريااد فاي تفوياد المجتماع الميار
والعاالمي بالعلمااء والبااا ثين فاي كافاة تخييااات العلاوم انيساايية واالجتماعيااة
واألدبية.
لقد ارتاءت هذه الكلية العريقة على مادج أكثار مان اارن افاااا عديادة مان
التط وير والتوسع ،بتأسيس أاسام جديدة وو ادات مختلفاة وبارامج متميافة علمياا.
وال تااافاب تساااعى مااان أجااال المحافظاااة علاااى مكايتهاااا كمعقااال للعلاااوم انيساااايية
واالجتماعيااة واألدبيااة ،باال وتطااوير هااذه المكايااة ،ماان خاانب التطااوير المسااتمر
لطرق التدريس والمحتوج العلمي.
ويظهر هذا عبر التحديث المساتمر للاوائا الدراساية .ومان بينهاا النئحاة
الجدياادة للدراسااات العليااا بكليااة اآلداب ،ومااا هااي إال لقااة فااي سلساالة عمليااات
التطوير والتحديث ،يث روعي فيها التنوع والعمق والمنهجية.
لكاال هااذا ال تاافاب كليااة اآلداب يموذجااا تقتااد بااى الكليااات األخاارج فااي
المنطقة.
وأدعوك إلى مواصلة بذب أايى الجهد لتطوير كليتك من خنب مراعااة
مباااادل الجاااودة واالعتمااااد ،ومواكباااة التطاااورات العالمياااة فاااي مجااااب البحاااث
والتدريس ،والدفع بها يحو مياف العالمية ..وأيًاا واجابك فاي تحقياق مشاروع
مجتمعنا في التقدم والرفاه االجتماعي.
وفااي النهايااة ...يتمنااى التوفيااق والسااداد لفمنئنااا أعًاااء هي ااة التاادريس،
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وألبنائنا الطلبة األعافاء ،وكلناا أمال باأن مسااهماته المنظاورة فاي بنااء مجتمعناا
سوف تجعل غديا أفًل من األمس واليوم.
وفقك هللا ..والسنم عليك ور مة هللا وبركاتى،،،

كلمـة األستاذ الدكتور  /جمال عصمت
نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث
زمنئى أعًاء هي ة التدريس
أبنائى الطلبة والطالبات

فااى إطااار سااعى اطاااع الدراسااات العليااا والبحااوث لتطااوير باارامج الدراسااات
العليا بالجامعة يسعده استجابة كلية اآلداب لهذا التطاوير المساتمر دعماا للبحاث العلماى
فى دفع عجلة التنمية وتحقيق مستوج متقدم فى خدمة المجتمع فى عال يشهد تطاورات
سريعة ومتن قة .
إن النظااام الجديااد للدراسااات العليااا بكليااة اآلداب الااذج باادأ تطبيقااى فااى العااام
المااااى هااو يقلااة للدراسااات العليااا إلااى افاااق أر ااب ويًاااهى مااا هااو معمااوب بااى فااى
الجامعات المتقدمة ويجعل كلياة اآلداب العريقاة فاى موااع اليادارة باين كلياات اآلداب
بالجامعات الميرية .
إينا يهنىء الطانب بالعاام الجدياد ويأمال أن يحرصاوا علاى التفاعال ماع يظاام
الدراسات العليا بكال مكوياتاى مان أجال تكاوين جيال جدياد مان الباا ثين المتميافين فاى
مجاالت اآلداب واللغات وانيساييات والعلاوم االجتماعياة يكاون ةعا ادة المساتقبل لشاغل
المناصااب الرياديااة فااى المجتمااع وإعااداد بحااوث ودراسااات تاانه بااالمجتمع وتلبااى
طمو اتى .
وفقنا هللا وإياك لما فيى خير الوطن ورفعتى .
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كلمة األستاذ الدكتور /معتز سيد عبد هللا
عميد الكلية

ايطناا من رص كليتنا العريقة على مواصلة عطائها العلمي واألدباي والثقاافي الاذج
يمتد لعشرات السنين ،ورغبة من إدارات الكلية المتعاابة فى تطويرهاا ،والنهاوب بهاا
لتظاال دائمااا فااى مقدمااة الركااب ،وواجهااة مشاارفة لجامعااة القاااهرة بعلمائهااا وبا ثيهااا
ومفكريهااا وأدبائهااا ،ايطناااا ماان كاال ذلااك كااان اارص الكليااة علااى تطااوير العمليااة
التعليمية بكافاة محاورهاا ومان اامنها تحاديث برامجهاا الدراساية ولوائحهاا ،وتطاوير
أساليب وطرق التدريس والتقيي .
وكان أ د هذه المحاور المهمة هو تطاوير الئحاة الدراساات العلياا التاى تا إعادادها
بنظام الساعات المعتمدة ،وذلك لتحقيق رسالة الكلية ورؤيتهاا فيماا يتعلاق بتكاوين جيال
من البا ثين المتميفين فى مختلف تخييات الكلية :االجتماعياة وانيساايية واللغوياة
واألدبية والذج يمكنى مال أماياة البحاث العلماي الجااد ،بماا يعاود باالنفع علاى مياريا
الحبيبة.
وروعي فى إعداد هذه النئحة أن تكون مواكبة فى بنائها ومحاورها والياات العمال
فااى اااوئها لمثينتهااا فااى الجامعااات الغربيااة المتقدمااة ،سااواء علااى مسااتوج الاادبلوم أو
الماجسااتير أو الاادكتوراه ،وذلااك سااعيا لتحقيااق المعااايير األكاديميااة المحليااة والدوليااة،
والتااى تمكننااا باادورها ماان تحقيااق جااودة العمليااة التعليميااة والحيااوب علااى االعتماااد
األكاديمى.
ومااان ثااا جااااءت النئحاااة لتشااامل تنوعاااا فاااى المقاااررات الدراساااية انجبارياااة،
واالختيارية ،والتخييية والبينية ،وتوازيا بَّناء بين هذه المقررات بما يسااه إيجابياا
في التكوين العلمي للطنب .كماا شاملا النئحاة شاروطا للدراساة فاى درجاات الادبلوم
والماجستير والدكتوراه تستند إلى التقيي المستمر ألداء الطنب خنب الدراساة ،و تاى
الحيوب على الدرجة العلمية .كما كان للمكون العملي دور فى معظا المقاررات التاي
تشملها النئحة تى تتكامل األهداف التربوية.
واد ت إعداد هذا الدليل انرشاد لطانب الدراساات العلياا ليكاون موجهاا للطانب
الجدد الذين يلتحقون ببريامج الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة تى يتمكنوا من
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المتابعة الجادة لهذه البرامج .واد شمل الدليل شروط االلتحاق بالدراسات العليا لكل من
الاااادبلوم وباااارامج الماجسااااتير وباااارامج الاااادكتوراه التااااى تمنحهااااا الكليااااة ،واألوراق
والمساااتندات المطلوباااة لنلتحااااق بمختلاااف البااارامج ،والقواعاااد المنظماااة أثنااااء فتااارة
التسااجيل ،وشااروط ماانا درجتااي الماجسااتير والاادكتوراه ،وانجااراءات التااي يجااب أن
يستكملها الطالب بعد المنااشة للحيوب على درجة الماجستير أو الدكتوراه.
وتبقى انشارة إلى أن إعداد الئحة الدراساات العلياا وهاذا الادليل انرشااد المنبثاق
عنها هو فى وااع األمر محيلة لجهد متعااب ااما باى إدارات الكلياة الساابقة ،وإدارة
الدراسات العليا بالكلية ،وهو ايجاز جدير بالتقادير واالمتناان .ويادعو هللا أن يعاود هاذا
الجهد بالنفع على أبنائنا الطنب.
كلمة األستاذة الدكتورة هلدا ألبرت متى
وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث

فى إطار التطوير المستمر لقطاع الدراسات العليا بكلية اآلداب  ،ت االيتهااء مان
إعااداد النئحااة الجدياادة بنظااام الساااعات المعتماادة وتطبيقهااا فااى العااام الجااامعى السااابق
. 1021 / 1022
إن وراء صااياغة النئحااة الجدياادة وتقااديمها فااى شااكلها النهااائى جهااود ممياافة
لألساتذة األفاال الذين شغلوا منيب وكيل الكلياة لشا ون الدراساات العلياا والبحاوث
فى فترات سابقة أذكر منه على وجى التحديد  :أ.د .فييال ياويس  ،أ.د .زيان العابادين
أبو خًرة  ،أ.د .فادية علوان  ،ومعه فريق متميف من أساتذة الكلية وإدارة الدراساات
العليا  ،وله جميعا الفًل فى أن صدرت النئحاة وفقاا لمعاايير الجاودة  ،شااهدة علاى
التنوع والعمق والمنهجية .
وهذا العمل الجماعى يشهد بروح التعاون بين أسرة الكلية وتسلي الراية من جيل
إلى جيل لتبقى كلية اآلداب رائدة كما كايا دائما تسه فى تخريج با ثين يساهمون فاى
مسيرة التقدم يحو مستقبل أفًل  ،وكذلك خرجااا مهنياين يتمتعاون باأداء مهناى عااب
يلبى ا تياجات ومتطلبات السوق المحلى والدولى .
وباناافة لمساهمتها فى إعداد النئحة ااما أ.د .فادياة بععاداد دليال استرشااد
لطالب الدراسات العليا باعتباره شريكا فى العملية التعليمية.
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و تكمن أهمية الدليل فى تعريف الطالب بالشروط الجديدة الخاصة بمنا درجتاى
الماجستير والدكتوراه التى تنقس إلى مقررات إجبارياة واختيارياة وبينياة وتخيياية
جنبا إلى جنب مع إعداد الرسالة  .ويت تقياي الطالاب بادءا مان التحاااى بالبرياامج تاى
منااشة الرسالة .
و تااى يعااى الطالااب النئحااة الجدي ادة عليااى اااراءة الاادليل للتعاارف علااى شااروط
االلتحاااااق بباااارامج الدراسااااات العليااااا (دبلومااااات – ماجسااااتير – دكتااااوراه) واألوراق
والمستندات المطلوبة والمواعيد المختلفة للتقدم للبرامج  ،والقواعد المنظمة أثنااء فتارة
تساااجيل البااارامج المختلفاااة وانرشااااد األكااااديمي وشروطـاااـ مااانا درجتاااى الماجساااتير
والدكتوراه وغيرها .
وبااين أيااديك اآلن الاادليل بعااد إعااادة طبعااى تااى يكااون مواكبااا لتطبيااق النئحااة
الجديدة.
ويحن يرجو ألبنائنا الطنب كل التوفيق ولكليتنا العريقة دوام التقدم والراى .

جــامعـة القـاهـرة  :النشأة والتطور
شاهد عاام  2908مان القارن المااااى مولاد " الجامعاة األهلياة " كنتيجاة لجهااود
يخبة من اادة العمل الوطنى ورواد ركة التنوير والفكار االجتمااعى فاى ميار أمثااب
محمد عبده  ،وميطفى كامل  ،ومحمد فريد  ،وميطفى الغمرواج  ،وسعد زغلاوب ،
وااس أمين ،و فنى ياصف  ..بدأت الجامعة الجديدة لتكون مناارة للفكار الحار وأساساا
للنهًة العلمياة وجسارا ييال الابند بمناابع العلا الحاديث  ،وبوتقاة تعاد فيهاا الكاوادر
النزمة فى كافة التخييات لمشاركة العال فى تقدمى العلمى .
هذا واد بدأت الدراسة بالجامعة على هي اة محااارات يعلان عنهاا فاى الياحف
اليومية فى مواوعات الجغرافيا والتاريخ واآلداب العربية وانيجليفياة  ،ثا توساعا
فيمااا بعااد لتشاامل دراسااات فااى علااوم الطبيعيااات والرياااايات  ،كمااا بااادرت الجامعااة
بعرساب بع طنبها المتميافين إلاى جامعاات أورباا للحياوب علاى إجاازة الادكتوراه
والعودة لتدريس العلاوم الحديثاة بهاا  ،وكاان علاى رأل هابالء المبتعثاين طاى ساين ,
ومنيور فهمى  ،وأ مد ايف .
وفى عام  2913ت االتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة األهلية على االيدماج
فااى جامعااة كوميااة جدياادة علااى أن تكااون كليااة اآلداب يااواة لهااذه الجامعااة ..وفااى 22
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مااارل  2915صاادر مرسااوم بعيشاااء الجامعااة الحكوميااة بعس ا "الجامعااة المياارية "
وتكويا الجامعاة فاى ذلاك الوااا مان كلياات اآلداب  ،والعلاوم  ،والحقاوق  ،والطاب ،
ا اما مدرسة الييدلة العليا فى كلية الطب فى يفس العام .
كما ة
وفى عام  2918بدأت الجامعة فى إيشاء مقر دائ ندارتها وكلياتها ،وذلك فى
األرب التى يلا عليها الجامعاة مان الحكوماة تعويًاا عان األرب التاى تبرعاا
بها األميرة فاطمة بنا الخديوج إسماعيل  .وفاى عاام  2935توساعا الجامعاة لتشامل
مدارل الهندسة الملكية  ،والفراعة العليا ،والتجارة العليا  ،ومدرسة الطب البيطرج .
وفى عام  2936صدر مرسوم ملكى بتغيير إس "الجامعة الميرية" إلى جامعة "فباد
األوب" والتى اما أيًا مدرسة دار العلوم الحديثة  ،وذلك فى العام . 2942
وبعد ايام الثورة أصدر مجلس الوزراء مرسوما بتعاديل إسا الجامعاة لييابا
إسمها "جامعة القاهرة" .
وفااى عااام  2955ايفياالا مدرسااتا الياايدلة وطااب األساانان عاان كليااة الطااب
ليياابا كاال منهمااا كليااة مسااتقلة  .كمااا أيشااىء فااى العااام يفسااى فاارع جامعااة القاااهرة
باالخرطوم  ،والاذج يًا أرباع كلياات هاى اآلداب  ،والحقاوق  ،والتجاارة  ،والعلاوم ،
وتوالى بعد ذلك إيشاء الكليات  ،ففى عام  2960بدأت الدراسة بكلية االاتياد والعلاوم
السياسية  ،تبعها معهد الدراسات والبحوث ان ياائية عاام  ، 2961ثا المعهاد العاالى
للتمري عام  ،2964والمعهد القاومى لاألورام  ، 2969ومعهاد البحاوث والدراساات
انفريقيااة عااام  ،2970كمااا أيشااى فااى يفااس العااام كليتااى انعاانم واآلثااار  .وفااى عااام
 2979أيشى معهد التخطيط اناليمي والعمرايى وتحاوب إلاى كلياة التخطايط العمراياى
عام  ... 2992وفى عام  2987تا إيشااء معهاد البحاوث والدراساات التربوياة بجامعاة
القاهرة .وفى  21سبتمبر  2994صدر ارار بعيشاء المعهد القومى لعلوم الليفر والاذج
يعتبر أوب معهد عالى لعلوم الليفر وتطبيقاتى فاى العاال العرباى  .وفاى عاام  2996تا
إيشاء كلية الحاسبات والمعلومات.
ولاا يقتياار دور الجامعااة علااى خدمااة البي ااة المحيطااة بهااا  ،باال امتااد إلااى
المحافظات القريبة  ،فأيشأت الجامعاة فرعاا لهاا فاى محاافا الفياوم عاام  ،2982واخار
فى بنى سويف عام  ، 2983واللذان ايفين عام  1005إلى جامعتين مستقلتين .
وتً ا جامعااة القاااهرة اليااا ( )10كليااة  )3( ،معاهااد عليااا  ،وأربااع كليااات
امن فرع الجامعة بالخرطوم .
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نشأة كليـــــة اآلداب
تعتبر كلية اآلداب  -أاادم كلياة بالجامعاة ،ياث يرجاع تااريخ إيشاائها إلاى عاام  ، 2908اين
تأسسااا الجامعااة األهليااة  ،وكايااا الدراسااات األدبيااة أه ا شااعبة فيهااا  .واااد باادأت الجامعااة يشاااطها
بمحاااارات فااى الثقافااة العامااة يلقيهااا أساااتذة ماان الميااريين واألجايااب  .ويتيجااى لمااا ققتااى الجامعااة
األهلية من اماب كبار وعبرت عان تطلعاات المياريين ؛ فكارت الحكوماة فاى عاام  2927فاى إيشااء
جامعة كومية  ،وألفا لجنة لهذا الغرب ااتر ا ا المدارل العلياا القائماة إلاى الجامعاة فاى 21
فبراير  . 2913وت االتفاق بين الحكومة وإدارة الجامعة األهلياة علاى االيادماج فاى الجامعاة الجديادة
على أن تكون كلية اآلداب يواة لهذه الجامعاة  .وفاى  22ماارل  2915صادر مرساوم بقاايون بعيشااء
الجامعة الحكومية بعس " الجامعة الميرية " وكايا مكوية من كلياات أرباع هاى  :اآلداب  ،والعلاوم
 ،والطااب  ،والحقااوق  ،وفااى أكتااوبر ماان العااام يفسااى اااما مدرسااة اآلثااار التااى كايااا تابعااة وات ااذ
لمدرسة المعلمين العليا لكلية اآلداب .
بدأت الكلية بخمسة أاسام هى  :اللغة العربية واللغات الشراية  ،واللغاات األوربياة  ،والتااريخ
 ،والجغرافيا  ،والفلسفة  ،باناافة إلى معهاد اآلثاار ( )2933ومعهاد التحريار والترجماة والياحافة
( ، )2939ومعهد الدراسات السودايية ( )2947الذج استقل عن الكلية عام  2950ثا عااد إليهاا عاام
 2954بعسااا "معهاااد الدراساااات انفريقياااة"  .وكاياااا المعاهاااد تمااانا الااادبلومات والااادكتوراه فاااى
التخييات المختلفة المتيلة بها .
بعد ذلك ؛ تحوب اس اللغة العربية واللغات الشراية إلى اسامين هماا  :اللغاة العربياة وادابهاا ،
واللغات الشراية وادابها  ،وأيشىء اس للدراسات األوربية القديمة (اليويايية والنتينياة)  .كماا تحاوب
اس اللغات األوربية إلى أاسام :اللغة انيجليفية وادابها ،واللغة الفريسية وادابها  ،ث ايشىء بعد ذلاك
أاسااام  :اللغااة األلماييااة وادابهااا ،واالجتماااع  ،والمكتبااات والوثااائق  ..وتحااوب اسا الفلساافة إلااى اس ا
الدراسات الفلسفية إلى اس الدراسات الفلسافية والنفساية .والاذج ايفيال فيماا بعاد إلاى اسامى الفلسافة
وعل النفس .و ديثا ت إيشاء أاسام اللغات اليابايية واألسبايية واليينية  ،وأخيرا ت إيشااء اسا اللغاة
االيطالية والذج بدأت الدراسة فيى العام الجامعى  1020/1009م .
وتجدر انشارة أن اير الفعفران بالعباسية شهد بدايات الدراسة بالكلية فى العام  ، 2916ث
ايتقلا فى أكتوبر من عام  2919إلى المبنى المخيص لها من مبايى الجامعة التى شيدت فى ادائق
األورمان بالجيفة .
ولقد واكب زيادة األاسام العلمية بالكلية زيادة مطردة فى أعداد الطنب الملتحقين بهاا ؛ األمار
الذج تطلب تشييد عدة مبايى ملحقة بالكلية  ،ففى العام  2937ت إيشاء ملحق للكلية بحرم الجامعاة تا
تخيييى لقسمى اللغة انيجليفية والتاريخ  .وفى العام  2981ت افتتاح ملحق اخر للكلية فاى الحارم
الجامعى أيًا يً أاسام  :الفلسفة والجغرافيا  ،وعل الانفس  ،والمكتباات والوثاائق  ،بانااافة إلاى
أاسام  :اللغة الفريسية واألسبايية واليابايية واليينية وانيطالية  ..باناافة إلى هاذه المباايى الاثنث
يوجد ملحق اخر للكلية بميدان الرما اة مقابال مديرياة أمان الجيافة  ،يًا المراكاف البحثياة الخاصاة
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بالكلية وهى  :مركف اللغة العربية  ،ومركف البحوث والدراسات االجتماعية ،
ومركف البحوث والدراساات النفساية  ،ومركاف البحاوث والدراساات التاريخياة  ،ومركاف يظا
وخاادمات المعلومااات  ،وكااذلك مركااف الموهبااة وانبااداع  ..ويً ا هااذا الملحااق أيًااا ااعااة متعااددة
األغراب للنشاط الطنبى  ،وااعاات ديثاة لعقاد الادورات التدريبياة وورم العمال الخاصاة بالكلياة
وبااالمراكف البحثيااة  .وتجاادر انشااارة إلااى أن كليااة اآلداب أرسااا منااذ يومهااا األوب اواعااد للعماال
الجماعى فاى الدراساة والبحاث العلماى  ،وتخطاو يحاو المساتقبل بخطاى واثقاة معتمادة علاى التطاوير
الذاتى  .من يا ية أخرج ؛ ال يمكن الجفم بأن سياسة التوسع التى ايتهجتها الكلية علاى مادج تاريخهاا
يواكب األعداد المتفايدة من الطنب الملتحقين بها  ،فأعداد الطنب فى زياادة مساتمرة ؛ األمار الاذج
يتطلب لوال جذرية فى المستقبل القرياب  .ويكفاى انشاارة إلاى أن أعاداد الطانب الملتحقاين بالكلياة
عااام  2915بلا ( )305طالبااا فااى ااين وصاال فااى العااام الجااامعى  1020/1009إلااى  14340طالبااا
وطالبة .

21

الدراسات العليا بكلية اآلداب
لمحة تاريخية
فى  12من ديسمبر سنة  2908ت افتتاح الجامعة األهلية فى ميار وااررت الجامعاة األهلياة
منذ يشأتها عام  2908البدء بعملاين  ،األوب البعثاات والثاايى التادريس والغارب مان البعثاات إعاداد
عدد من الطنب ليكوياوا أسااتذة المساتقبل وااررت أن يكاون عادده ( )20مانه خمساة لتلقاى العلاوم
الطبيعية ،وخمسة لتلقى اآلداب انيسايية يوفدون إلى جامعات ايجلترا  ،وفريسا  ,وألماييا  ،وسويسرا
 ،ث اررت الجامعة عام  2922إيجاد يظام مشابى لما هاو متباع فاى الجامعاات األوربياة فأيشاأت اسا
اآلداب والفلسفة  ،واشترطا على من يرغب فى دخولاى الحياوب علاى شاهادة الثايوياة الميارية أو
شهادة أخرج أجنبية يرج مجلس إدارة الجامعة أيها معادلة لتلك الشهادة .
وجاء فى المادة األولى من الئحة اس اآلداب أن الغرب من اس اآلداب فا العلوم األدبياة
والتاريخية والفلسفية  ،وترشيا الطنب لنيل شهادة العالمية التى يمنحه إياها القس فى هذه العلوم .
واد ددت الجامعة األهلية مدة الدراسة فى اس اآلداب بأربع سانوات يادرل خنلهاا الطالاب
عشر مواد هى  :اداب اللغة العربية  ،وتاريخ اداب اللغة العربية  ،واللغات السامية  ،وتااريخ الشارق
القدي  ،وتاريخ األم انسنمية  ،والفلسفة العربية واألخنق ،وتاريخ المذاهب الفلسافية  ،والجغرافياا
 ،واأليثربولوجياا  ...ويختااار الطالاب مااادة وا ادة ماان ماادتين همااا  ،تااريخ اداب اللغااة االيجليفيااة أو
تاريخ اداب اللغة الفريسية .

شهادة العالمية "الدكتوراه" "طى سين "
وكان يشترط للحيوب على العالمية (الدكتوراه) يجااح الطالاب فاى الماواد العشار ،بانااافة
إلى امتحان اخر فى مواوع خاص من مادتين مختلفتاين كالجغرافياا واآلداب أو التااريخ والفلسافة ..
وبعدها يتقدم الطالب لمنااشى بحثى الذج يحيل من خنلى على العالمية .
واد ت االتفاق بين الجامعة األهلية ويظارة المعارف عام  2924على اعتماد شهادة العالمية ،
بشرط تمثيل يظارة المعارف بعًوين فى لجنة امتحان الطالب إلى جايب ثنثة أعًاء من الجامعة
.
واااد منحااا هااذه الشااهادة ألوب ماارة للشاايخ طااى سااين فااى  4مااايو عااام  ، 2924وذلااك بعااد
منااشتى شفا هيا فى عل الجغرافيا عند العرب والمقارية بين الروح الدينى للخوارج فى شعره وفى
كتب المتكلمين  ،باناافة إلى منااشتى للرسالة التى ادمها عن " ياة أبى العنء المعرج " .
ومع لوب عام  2926تحوَّب اس اآلداب بالجامعة األهلية إلى كلية اائمة بذاتها أطلق عليهاا..
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"كلية اآلداب"  ..منحا الكلية فى ظل الجامعة األهلية سا درجات للعالمياة أو الادكتوراه  ،يالهاا كال
ماان طااى سااين  ، 2924وأ مااد بيلااى  ، 2910ومحمااد كماااب لمااى  2910أيًااا  ،و ساان إبااراهي
سن  ،2912وتوفيق لمى المرعشلى  ،2911ومحمد زكى عبد السنم مبارك .2913
فى هذا ؛ واد أجريا الرسائل السابقة فى يطاق بع التخييات التى اعتمادتها الجامعاة
األهلية فى اس اآلداب ،أو فى كلية اآلداب فيما بعد ،مثل اآلداب العربية والتاريخ والفلسفة.
وفى  22مارل  2915تحولا الجامعاة األهلياة إلاى كومياة  ،بموجاب مرساوم جدياد صادر
فى هذا الشأن  ،وتحاوب مسامى الجامعاة إلاى " الجامعاة الميارية " وهاى الجامعاة التاى كاياا تًا
أربع كليات هى  :اآلداب  ،والعلوم  ،والحقوق  ،والطب بما فيها تخيص الييدلة .
ولقد بدأت الدراساة بكلياة اآلداب فاى ساتة أاساام تعاد امتادادا للتخيياات التاى كاياا محاور
اهتمام الجامعة األهلية هاى  :اللغاة العربياة  ،واللغاات الساامية وادابهاا  ،والفلسافة  ،واللغاات الحياة ،
والدراسات القديمة  ،والتاريخ ،والجغرافيا  ،واآلثار .
ويمكن النظر إلى عام  2930فى تاريخ كلية اآلداب على أياى العاام المفيالى الاذج تحاددت
فيى منما الدراسات العليا التى ظلا تتطور منذ ذلك التاريخ و تى اآلن .
ففى عام  2930تحوَّب اسا اآلثاار بالكلياة إلاى معهاد ،يلتحاق باى الطانب بعاد ياوله علاى
الليسايس أو ما يعادلى للحياوب علاى درجاات علياا فاى اآلثاار الميارية القديماة ،وهاو المعهاد الاذج
ايفيااال عاااام  2933إلاااى معهااادين ،أ ااادهما لرثاااار الميااارية ،واآلخااار خااااص باآلثاااار انسااانمية.
واستمرارا للجهد المتواصل فى تطوير الدراسات العليا بالكلية ،ث إيشاء معهدين اخرين عاام ،2939
األوب هو" معهاد اللغاات الشاراية وادابهاا" أماا اآلخار فكاان" معهاد التحريار والترجماة والياحافة "
وهو المعهد الذج تحوَّب عام  2958إلى معهد لليحافة فقط .
تبع ذلك إيشاء معهد خامس بالكلية عام  2947خاص بالدراسات السودايية ،وهو المعهد الذج
استقل عن الكلية عام  ،2950ت تحوَّب إلى معهاد البحاوث والدراساات انفريقياة عاام  ،2954وهاذه
المعاهد ظلا تبدج دورها بكفاءة تى عام  2978م.
وفى عام  2930أيًا ت واع " برامج للماجستير والدكتوراه" ،والتى لا تكان موجاودة ابال
هذا التاريخ ،وبدأت هذه البرامج باألاسام الموجودة فى مر لاة الليساايس مثال اللغاة العربياة وادابهاا،
والدراساااات الفلسااافية ،واللغاااات اليويايياااة والنتينياااة ،واللغاااات الشاااراية ،والتااااريخ ،والجغرافياااا،
واالجتماع ،واللغات الفريسية وااليجليفية ..ظل هذا الواع تى يهاية الخمسينيات وبداياة الساتينيات
من القرن العشرين ،وهى الفترة التى شهدت افتتاح برامج جديدة مرتبطة بتخيياات مساتحدثة مثال
المكتبات والوثائق ،واللغة األلمايية ،ث تةبِعا فى منتيف التسعينيات ببريامج للغة اليابايياة ،ومابخرا
ت استحداث بريامج للغة األسبايية ،ث تبع عام  1009ببريامج للغة اليينية ،وهكاذا يتشاكل البرياامج
بعااد تخااريج أوب دفعااة ماان القسا المعنااى ،وهااو مااا ساايحدث لقسا اللغااة انيطاليااة ،والااذج تا افتتا ااى
مبخرا فى الكلية .
تى عام  2956كان الطالب يتقدم فور تخرجى للحيوب على الماجستير ،ومن ثا الادكتوراه
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دون التقيد بأية سنوات تمهيدية أو تخييية ابل التسجيل.
وفى عام  2956بدأت مر لاة جديادة مان تطاور الدراساات العلياا بالكلياة ،ياث تا إاارار"
السنة التمهيدية للماجستير"  ،وهى السنة التى ت إارارها فى البداية على ثنثة أاسام فقط هاى اللغاات
الشراية ،والتاريخ ،والفلسفة ،ث أايف إليها اس االجتماع عام  ،2957ثا أاارَّت علاى أربعاة أاساام
دفعة وا دة عام  ،2959هذه األاساام هاى اللغاة العربياة وااليجليفياة والفريساية والجغرافياا ،ولقاد تا
تعمي السنة التمهيدية على أ اس يرغب فى إيشاء برياامج للماجساتير ،ياث تاوالى بعاد ذلاك إاارار
هذه السنة على أاسام الكلية  ،وكان اخرها اس اللغة اليينية الذج صدر القرار الوزارج عام 1009
بعارار السنة التمهيدية للماجستير .
واد شهد عام  2956تطورا اخر ملموسا فى تاريخ الدراسات العليا بالكلية وهو التطاور الاذج
جاء استجابة ال تياجاات ساوق العمال المتجادد باساتمرار ،وهاو اساتحداث بارامج خاصاة بالادبلومات
ذات الطبيعة المهنية والتخييية .
وتهدف برامج الدبلومات بوجى عام إلى تنمية مهارات الاراغبين فاى اساتكماب دراساته العلياا
بغرب تحسين أدائه المهنى وذلك بما يفيد متطلبات سوق العمل  .واد بدأت الدراسة عام  2956فاى
خمااس دبلومااات هااى  :الترجمااة انيجليفيااة ،والترجمااة الفريسااية ،وعلا الاانفس التطبيقااى ،والمكتبااات
والمعلومااات ،واالجتماااع اليااناعى .وفااى عااام  2957أااايف دبلومااان اخااران همااا دبلومااا الوثااائق،
والترجمة العبرية ،وهى الدبلومة التى توافا ث أعيد افتتا ها عام 2986م .ث أايف بعد ذلك العديد
من الدبلومات األخرج فى الكلياة مثال دبلاوم اللغوياات التطبيقياة واأليثربولوجياا والتنمياة االجتماعياة
باناافة إلى دبلومات أخرج خاصة بالترجمة فى تخييات مختلفة .
ة
وت ةُجاادر انشااارة إلااى أن الدراسااات العليااا فااى كليااة اآلداب تعماال وفقااا لنئحااة معتماادة ماان
المجلس األعلى للجامعات وكايا أوب الئحة صادرت للكلياة باعتمااد مان المجلاس األعلاى للجامعاات
سنة  ، 2975 – 2974والتى تهدف إلى ترسيخ القواعد المنظماة باساتكماب الباا ثين لدراساته العلياا
سواء من يث مواعيد التقدم  ،وشروط القبوب وااللتحاق والتسجيل وطــــرق التقوي  ....ألخ .
ولعاال صاادور الئحااة الدراسااات العليااا بنظااام الساااعات المعتماادة وتطبيقهااا ابتااداء ماان العااام
الجااامعى  1021-1022تمثاال أ ااد انيجااازات التعليميااة لهااذا القطاااع فااى كليااة اآلداب .وتتس ا الئحااة
الدراسات العليا الجديدة بعدد من الخيائص منها تقساي العاام الدراساى إلاى فيالين دراسايين  ،مادة
كل فيل ( )25أسبوعا  .كما يبل عدد الساعات المعتمدة لبريامج الماجستير ( )40ساعة ( 14سااعة
مقررات  26 +ساعة رسالة)  .أما عدد الساعات المعتمدة لبريامج الادكتوراه فيبلا ( )60سااعة (25
ساعة مقررات  45 +ساعة رسالة ) .
وتتناااوع المقاااررات الدراساااية فاااى النئحاااة الجديااادة ماااا باااين مقاااررات إجبارياااة ،واختيارياااة
وتخييية وبينية  .كما تتًمن شروطا جديدة خاصاة بمانا درجتاى الماجساتير والادكتوراه والتاى
تعتمد على مبدأ التقيي المستمر ألداء الطالب تى تمنا لى الدرجة .
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برامج الدراسات العليا بالكلية
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دبلوم الدراسات العليا
التالية :

تمنا جامعة القاهرة بناء علاى ااتاراح مجلاس الكلياة دبلاوم الدراساات العلياا فاى التخيياات
جدوب ()2
االس العلمي

القس المختص
اس اللغات الشراية
اس اللغة االيجليفية
اس اللغة الفريسية
اس اللغة االلمايية
اس اللغة اليينية
اس التاريخ
اس الفلسفة
اس عل النفس
اس االجتماع
اس المكتبات والوثائق
وتقنية المعلومات

 دبلوم الترجمة العبرية الحديثة
 دبلوم اللغة الفارسية
 دبلوم اللغة التركية
 دبلوم الترجمة االيجليفية
 دبلوم اللغويات التطبيقية.
دبلوم الترجمة الفريسية.
 دبلوم الترجمة االلمايية .
 الدبلوم الترجمة فى اللغة اليينية .
 دبلوم الدراسات التاريخية .
 دبلوم الفلسفة التطبيقية .
 دبلوم عل النفس التطبيقى .
 دبلوم الدراسات األسرية .
 دبلوم عل االجتماع الطبى .
 دبلوم المكتبات العامة ومكتبات األطفاب.
 دبلوم مكتبات البحث والمكتبات األكاديمية.
 دبلوم تقنيات المعلومات
 دبلوم الوثائق
 دبلوم المسرح .
 دبلوم األدب المقارن .


را كود
القس
02
03
04
05
09
10
12
13
14
15

درجة الماجستير ( )MA
تمنا جامعة القاهرة بناء على ااتراح مجلس الكلية درجة الماجستير باالاسام العلمية اآلتية :
م
2
1

القس العلمى
اس اللغة العربية وادابها
اس اللغات الشراية وادابها

3
4
5
6
7
8

اس اللغة انيجليفية وادابها
اس اللغة الفريسية وادابها
اس اللغة األلمايية وادابها
اس الدراسات اليويايية والنتينية
اس اللغة األسبايية وادابها
اس اللغة اليابايية

جدوب ()1
التخيص
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
 شعبة لغات األم السامية وادابها -شعبة لغات األم انسنمية وادابها

شعبة أدبية  /شعبة لغوية
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
اللغة األلمايية وادابها
الدراسات اليويايية والنتينية
اللغة انسبايية وادابها
اللغة اليابايية وادابها
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را كود القس
01
02
03
04
05
06
07
08

اس اللغة اليينية وادابها
اس التاريخ

9
20

22
21

شعبة أدبية  /شعبة لغوية
 تاريخ يويايى ورومايى تاريخ اسنمى تاريخ عيور وسطى -تاريخ ديث ومعاصر

09
10

الجغرافيا البشرية /الجغرافيا الطبيعية

11
12

اس الجغرافيا
فلسفة
اس الفلسفة
تابع جدوب ( )1درجة الماجستير باألاسام العلمية

م

القس العلمى

23

اس عل النفس

24
25
26

اس االجتماع
اس المكتبات والوثائق والمعلومات
اس اللغة انيطالية وادابها

التخيص
 عل يفس اكلينيكى عل يفس بيولوجى عل يفس إرتقائى عل يفس معرفى عل يفس اجتماعى وشخيية عل يفس تنظيمى عل يفس تربوجعل االجتماع
المكتبات  -الوثائق-تقنية المعلومات
اللغة االيطالية وادابها

را كود القس
13

14
15
16

درجة دكتوراه الفلسفة فى اآلداب ( )Ph.D
تمنا جامعة القاهرة بناء على ااتاراح مجلاس كلياة اآلداب درجاة دكتاوراه الفلسافة فاى اآلداب
من خنب الدراسة فى األاسام العلمية اآلتية :
مسلسل
2
1
3
4
5
6
7
8
9
20

القس العلمى
اس اللغة العربية وادابها .
اس اللغات الشراية وادابها .
اس
اس
اس
اس
اس
اس
اس
اس

جدوب ()3

اللغة انيجليفية وادابها .
اللغة الفريسية وادابها .
اللغة األلمايية وادابها .
الدراسات اليويايية والنتينية .
اللغة األسبايية وادابها .
اللغة اليابايية وادابها .
اللغة اليينية وادابها.
التاريخ .
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التخيص
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
شعبة لغات األم السامية وادابها
شعبة لغات األم انسنمية وادابها
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
اللغة األلمايية وادابها
شعبة التينية  /شعبة يويايية
اللغة االسبايية وادابها
اللغة اليابايية وادابها
شعبة أدبية  /شعبة لغوية
تاريخ يويايى ورومايى
تاريخ اسنمى
تاريخ عيور وسطى
تاريخ ديث ومعاصر

22
21
23

اس الجغرافيا .
اس الفلسفة .
اس عل النفس .

24
25
26

اس االجتماع .
اس المكتبات والوثائق والمعلومات .
اس اللغة انيطالية وادابها .

الجغرافيا البشرية  /الجغرافيا الطبيعية
فلسفة
 عل يفس اكلينيكى عل يفس بيولوجى عل يفس إرتقائى عل يفس معرفى عل يفس اجتماعى وشخيية عل يفس تنظيمى عل يفس تربوجعل االجتماع
المكتبات  -الوثائق-تقنية المعلومات
اللغة االيطالية وادابها
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شروط االلتحاق بالدراسات العليا
الدبلوم
بريامج الماجستير
بريامج الدكتوراه

شروط االلتحاق بالدراسات العليا
شروط االلتحاق بدبلومات الدراسات العليا:
يشترط لقيد الدارل لنلتحاق بدبلومات الدراسات العليا أن يكون اصان علاى درجاة الليساايس
أو البكالوريول من إ دج الجامعات الميرية أو المعادلة لها  ،وذلك مع مراعاة الشروط الخاصة بالقس
.
شروط االلتحاق ببريامج الماجستير :
يشترط لقيد الدارل فى بريامج الماجستير فى اآلداب ما يلى :
 - 2أن يكون اصن على درجة الليساايس أو البكاالوريول فاى فارع التخياص أو الفاروع المتيالة باى
بتقادير عااام (جيااد) علاى األااال أو مااا يعادلهااا مان الساااعات المعتماادة  .ماع مراعاااة الشااروط الخاصااة
بالقس .
 - 1أن يكون اصن على درجة الليسايس أو البكالوريول فى التخيص من إ دج الجامعات الميرية
او الجامعات غير الميرية المنااظرة لهاا بتقادير عاام جياد (  )c+علاى األاال فاى متوساط تقديراتاى
خانب سانوات الدراساة  ،وتقادير (  )B-فاى فارع التخياص( ،ويتارك للقسا العلماى ااتاراح ابااوب
الطنب الوافدين وتحميله بمقاررات تكميلياة بشارط ياوله علاى تقادير ( ) Cفاى هاذه المقاررات
علما بأن المقررات التكميلية ال تبخذ فى االعتبار عند ساب المعدب التراكمى . ) GPA
 - 3بناء على ااتراح مجلس القس وموافقة مجلس الكلياة يساما للادارل بالتساجيل لدرجاة الماجساتير فاى
تخيص اريب من التخييات ذات اليلة بكلية اآلداب بشرط اجتياز الدارل لعدد مان المقاررات
الدراسية التكميلية ال تقل عن  21ساعة معتمدة فى مقررات مر لاة الليساايس فاى التخياص الماراد
التساجيل فياى وال تفياد عان ( )14سااعة  ،علاى أال يقال متوساطى التراكماى فيهاا عان ) ، ) c+وأن
يجتاز تلك المقررات بتقدير ) (c+على األال وذلاك ابال دراساتى لمقاررات مر لاة الماجساتير  ،وال
تحسب هذه المقررات التكميلية امن برياامج الحياوب علاى الدرجاة وال تادخل فاى سااب المعادب
التراكمى . GPA
 - 4إ ذا كان الطالب يعمل فى جهة كومية أو غير كومية يجاب أن يحيال علاى موافقاة جهاة العمال أو
أن يقدم إارارا بأيى ال يعمل .
10

 - 5يسما للادارل الحاصال علاى تقادير مقباوب فاى الليساايس أو البكاالوريول واجتااز دبلوماا تخييايا
مدتى عامان بتقدير ) (B-أن يلتحق ببريامج الماجستير طبقا للوائا الكلية .
شروط االلتحاق ببريامج الدكتوراه :

يشترط لقيد الدارل فى بريامج الدكتوراه فى اآلداب ما يلى :
 - 2أن يكون اصن على درجة الماجستير فى اآلداب من إ دج الجامعات الميرية أو على درجة
معادلااة لهااا ماان كليااة مناااظرة أو معهااد علمااى اخاار معتاارف بااى بتقاادير جيااد علااى األااال  ،مااع
مراعاة الشروط الخاصة بالقس العلمى .
 - 1يمكن ابوب الدارل للقياد لبرياامج الادكتوراه فاى تخياص فرعاى اخار غيار الحاصال علياى فاى
الماجستير بشرط اجتياز الدارل لعدد من المقررات الدراساية التكميلياة التاى ال تقال عان 21
ساعة معتمدة فى مقررات مر لاة الليساايس فاى التخياص الماراد التساجيل فياى  ،وال يفياد
عاان  14ساااعة معتماادة علااى أال يقاال متوسااطى التراكمااى فيهااا عاان ( )B -وأن يجتاااز تلااك
المقااررات بتقاادير (  ) B -علااى األااال وذلااك اباال دراسااتى لمقااررات مر لااة الاادكتوراه  ،وال
تحسب هذه المقررات التكميلية امن بريـــاـامج الحياوب علاى الدرجـــاـة وال تادخل فـــاـى
ساب المعــدب التراكمى ( .)GPA
 - 3إذا كان الطالب يعمل فى جهة كومية أو غير كومية يلفم أن يحيل على موافقة جهاة العمال
أو أن يقدم إارارا بأيى ال يعمل .

المرشد األكاديمى
بعااد ابااوب الطالااب فااى أ ااد باارامج الدراسااات العليااا ،يباادأ فااى إجااراءات تسااجيل المقااررات
الدراسية  ،وااليتظام فى المحاارات  ..وفيما يلى القواعد المنظمة لهذه انجراءات :
 يبدأ العام األكاديمى للدراسات العليا فاى يهاياة األسابوع الثالاث مان شاهر سابتمبر مان كال عاام ،ويستمر ثنثين أسبوعا موزعين على فيلين دراسايين  ،يتخللهماا إجاازة منتياف العاام  ،وهاى
أسبوعان فى الفترة التى يحددها مجلس الكلية .
 يت تسجيل المقررات فى " استمارة تسجيل مقرر دراسى " بمساعدة واعتماد المرشاد األكااديمى ،وذلك لكل فيل دراسى على دة (خنب شهر أكتوبر للفيل الدراساى األوب  ،وشاهر فبرايار
للفيل الدراسى الثايى . )..
 يت تياوي ر اساتمارة تساجيل المقاررات ثانث يساخ بعاد اعتمادهاا مان الطالاب ومقارر البرياامجالدراسااى  ،ووكياال الكليااة لش ا ون الدراسااات العليااا والبحااوث  ،ث ا يحااتفا الطالااب بنسااخة ماان
االستمارة  ،ويسل يسخة لمقرر البريامج الدراساى  ،أماا األصال وصاورة مناى فيات تساليمها إلاى
إدارة الدراسات العليا .
 يسما بالحذف أو االاافة خنب األسبوع األوب من بداية الفيل الدراسى . ال يسما للطالب بتسجيل مقرر دراسى يتطلب دراسة مقرر اخر ابلى إال بعد دراساة هاذا المقارر12

-

-

والنجاح فيى .
يسل الطالب استمارة بيايات طلب بطااة جامعية ( يموذج) الستخراج كارييى الكلية .
لن يسما بالتسجيل بعد ايتهاء الفترة المحددة للتسجيل والمعلنة بأجندة العاام الدراساى علاى موااع
الكلية  ،والمتوفرة فى إدارة الدراسات العليا .
يسااجل الطالااب المقااررات انجباريااة واالختياريااة التااى يطر هااا القسا بحااد أايااى ( )14ساااعة
معتمدة للدبلومات والماجستير  ،و ( )25ساعة معتمدة للدكتوراه  ،وذلك على مدار العام .
لن يسما بدخوب امتحان أج مقرر دراسى ل يت تسجيلى باالستمارة فى فترة التسجيل .
يحرم الطالب مان التقادم المتحاان أج مقارر دراساى لا يحقاق يسابة ًاور فياى اادرها ، %75
ويكون ذلك بناء على تقرير من أستاذ المادة ماع إ اطاة مجلاس القسا المخاتص ،وبموافقاة لجناة
الدراسااات العلياااا والبحاااوث بمجلاااس الكليااة  ،وفاااى هاااذه الحالاااة يعتباار الطالاااب منساااحبا بشاااكل
إجبارج(  )fwمن هاذا المقارر وتحساب علياى فرصاة مان فارص دخاوب االمتحاان  ،ماع إخطاار
الطالب بذلك عن طريق الكلية .
يمنا الطالب فرصة وا دة فقط نعادة االمتحان فى المقاررات التاى يرساب فيهاا  ،ومان يرساب
فى أج فيل دراسى يبدج االمتحان فى ذات الفيل من العام التالى .
امتحان الفيل الدراساى األوب للمقاررات الدراساية خانب شاهر ينااير والفيال الدراساى الثاايى
خنب شهر يوييو .
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القواعد المنظمة أثناء فترة التسجيل فى
الدبلومات – الماجستير -الدكتوراه

القواعد المنظمة أثناء فترة القيد ودراسة المقررات فى الدبلومات
1023 / 1021
عن العام الجامعى
)2
)1
)3
)4
-5

-6

-7

يحوب ملف الطالب إلى القس العلمى المختص نبداء الرأج وتعيين مرشد أكاديمى لمتابعتى .
أن يستوفى الطالب الشروط التى يًعها القس العلمى .
أن ينجف ما بين  14-21ساعة معتمدة طبقا لنئحة كل اس علمى .
أن يجتاز مقررات الدبلوم المسجل بى بتقدير ال يقل عن (. )c +
إذا ل يحيل الطالب على شهادة الدبلوم فاى المادة المنياوص عليهاا بالنئحاة (عاام أو عاماان)
فعيى يمنا فرصة استثنائية مماثلة للمدة المنيوص عليها كحد أاياى  ،يشاطب بعادها اياده إذا
ل يتمكن من الحيوب على الشهادة .
ينذر الطالب فى الاة عادم ياولى علاى متوساط تقادير ( ) c +علاى األاال فاى المتوساط العاام
لمقاررات الدراساات العليااا التاى كلااف بدراساتها فاى الفياال الدراساى األوب  ،فااعذا لا يتحساان
تقديره فى الفيل الدراسى الثايى يمنا فرصة أخرج مماثلة كحد أايى .
يجوز إعادة تسجيل الطالب إذا كان إلغاء التسجيل ااد تا بنااء علاى طلباة ولظروفاى الشخياية ،
بشرط أن يمر عام على األال من تاريخ الموافقة على إلغاء التسجيل .
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القواعد المنظمة أثناء فترة القيد ودراسة المقررات فى مرحلة الماجستير
عن العام الجامعى 2102 / 2102

 ) 2يحوب ملف الطالب إلى القس العلمى المختص نبداء الرأج وتعيين مرشد أكاديمى لمتابعتى .
 ) 1يختار الطالب بمساعدة المرشد األكاديمى المقاررات الدراساية  ،علاى أن يات اساتيفاء االساتمارة
المعدة لهذا الغرب ابل يهاية األسبوع األوب من الدراسة .
 ) 3يحق للطالاب أن يحاذف ويًايف أج مقارر خانب األسابوع األوب مان بداياة الفيال الدراساى ،
دون أن يظهر ذلك المقرر الذج ذف فى بيان المقررات الخاصة بى وبغير دفع أياة مياروفات
إاافي ة  ،وذلك بعد موافقة القائمين بتدريس المقرر الذج أايف أو ذف  ،وبعد موافقة المرشاد
األكاديمى .
 ) 4يلتفم الطالب الاذج يرغاب فاى االيساحاب مان مقارر باساتيفاء االساتمارة المعادة لهاذا الغارب ،
وفى الواا المسموح فيى بااليسحاب (ابل يهاية األسبوع الساادل مان بداياة الفيال الدراساى) ،
بشاارط موافقااة القااائ بالتاادريس  ،مااع عاادم اسااترداد الميااروفات الخاصااة بهااذا المقاارر (يظهاار
الرمف منسحب  wفى بيايات المقرر الذج ت االيسحاب منى) .
 ) 5يسما للطالب بواف تسجيلى  ،وذلاك بعاد اًااء فيال دراساى وا اد علاى األاال بشارط موافقاة
مجلااس الكليااة  ،وفااى الااة الموافقااة يجااوز للطالااب تأجياال الدراسااة لماادة ال تفيااد عاان فياالين
دراسيين متتاليين أو متفراين  ،فعذا زادت المدة عن ذلك ألغى تسجيلى يهائيا .
 )6يجوز إعادة تسجيل الطالب إذا كان إلغاء التسجيل بناء على طلباى ولظاروف شخياية ،بشارط أن
يمر عام على األال من تاريخ الموافقة على إلغاء التسجيل .
 )7ال يسما للطالاب بادخوب االمتحاان النهاائى إال بعاد ًاور  %75مان السااعات المقاررة  ،وفاى
الة عدم استيفائى هذه النسبة يعتبر الطالب منسحبا من المقـــرر (  )fwمنسحب إجبار .
 )8الطالب الذج يتعاذر علياى دخاوب االمتحاان النهاائي فاى المقارر أو إتماام بعا متطلباتاى ألساباب
اهرية يقبلها مجلس الكلية  ،وكان ااد أدج  %75مان متطلباات المقارر علاى األاال يحيال علاى
الرمف (  )Iوعليى أداء االمتحان فى الفيل الدراسى التالى .
 )9يحق للطالب إعادة التسجيل فى أج مقرر سبق لى النجاح أو الرسوب فياى بغارب تحساين تقاديره
فى هذا المقرر .
 )20الطالب الذج يحيل على تقدير أال من ( )cعليى أن يعيد المقرر إذا كان إجباريا  ،أماا أذا كاان
اختياريا  ،فيمكنى إعادة التسجيل فى المقرر ذاتى  ،أو استبدالى بمقرر اختيارج اخر .
 ) 22إذا يل الطالب على تقدير أال من ( )cفى مقرر أو مقررين يت إيذاره ،وإذا تكارر ذلاك فاى
الفيل الدراسى الذج يليى ينذر إياذارا يهائياا  ،أماا إذا يال علاى تقادير أاال مان ( )cفاى ثنثاة
مقررات أو أكثار فيشاطب يهائياا مان البرياامج ،وال يحاق لاى التساجيل فاى البرياامج يفساى أو فاى
البريامج األعلى فى التخيص ذاتى .
 ) 21ينذر الطالب فى الة عدم يولى على متوساط تقادير ( )c +علاى األاال فاى المتوساط العاام
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لمقررات الدراسات العليا التى كلف بدراستها فى الفيل الدراسى األوب  ،فعذا ل يتحسان تقاديره
فى الفيل الثايى يمنا فرصة أخرج مماثلة كحد أايى .
 )23ياات ساااب المتوسااط التراكمااى وفقااا لمجمااوع درجااات جميااع المقااررات الدراسااية التااى ياال
عليها الطالب مقسوما على مجموع ساعات جميع المقررات الدراسية.
 ) 24يلغى ايد طالب الماجستير فى الحاالت اآلتية :
 إذا تغيب عن ًور أكثر من مقرر ول يدخل االمتحان بدون عذر مقبوب . إذا ل يسدد الرساوم الدراساية والمياروفات وفقاا للقواعاد المعماوب بهاا بارغ إياذاره باذلك مارتينعلى األال .
 إذا أخل بالمثل والتقاليد الجامعية و سن السير والسلوك بعد إجراء تحقيق مان ابال مجلاس التأديابيثبا ذلك .
 إذا تقاادم المرشااد األكاااديمى بتقرياار يفيااد عاادم جديااة الطالااب فااى الدراسااة  ،وبموافقااة مجلااس القساالمختص ومجلس الكلية .
 -إذا يل على تقدير أال من ( )cفى ثنثة مقررات أو أكثر

القواعد المنظمة أثناء فترة تسجيل رسالة الماجستير
)2

)1
)3
)4

)5

)6

يقتارح مجلاس القسا لجناة انشاراف علاى طالاب الماجساتير  ،بعاد اجتياازه للمقاررات
الدراسية بتقدير عام ( )c +على األال ؛ وأن ينجاف عادد السااعات الدراساية المعتمادة
المنيوص عليها فى النئحة .
يسما للطالب الحاصل على تقدير مقبوب فى الليسايس أو البكالوريول واجتياز دبلوما
تخيييا مدتى عامان بتقدير ( )B -أن يلتحق ببريامج الماجستير طبقا للوائا الكلية .
يتقدم الطالب بخطة دراسية مبتكرة  ،بحياث تمثال تلاك الخطاة إااافة علمياة مبتكارة ،
وتعرب فى سيمنار عام بالقس العلمى المختص لمنااشتها .
يتقدم الدارل بما يفيد اجتيازه امتحان التحرير العلمى للكلية وامتحان اللغاة انيجليفياة
(مستوج التويفل  500درجة ) أو ما يعادلها فى اللغات األخرج كالفريسية أو األلمايياة
 ،وذلك ابل تسجيلى للرسالة العلمية  ،ووفقا للقواعد التى تًعها الكلية والجامعة .
يتقدم الدارل بما يفيد اجتيازه الرخية الدولية للحاسب اآللى ودورة فاى الكتاباة الفنياة
للبحث العلمى ( ،فقط لطنب برياامج الماجساتير) وفقاا للمعاايير التاى تحاددها الكلياة ،
وذلك ابل منااشة الرسالة ووفقا للقواعد التى تًعها الجامعة .
المدة النزمة للحيوب على درجاة الماجساتير ال تقال عان سانتين مان تااريخ القياد وال
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)7

)8

تفيد عن أربع سنوات  ،بعدها يت إلغاء القيد .
بعااد االيتهاااء ماان كتابااة الرسااالة  ،يقاادم المشاارف أو المشاارفون علااى الطالااب تقرياارا
لمجلس القس المختص يفيد بأن الرساال ة صاالحة للعارب علاى لجناة الدراساات العلياا
والبحوث ث مجلس الكلية .
يعتبر تاريخ التساجيل للرساالة هاو تااريخ موافقاة مجلاس الكلياة علاى الخطاة الدراساية
للطالب .
القواعد المنظمة أثناء فترة القيد ودراسة المقررات فى مرحلة الدكتوراه
عن العام الجامعى 2013 / 2012

 ) 2يحوب ملف الطالب إلى القس العلمى المختص نبداء الرأج وتعيين مرشد أكاديمى لمتابعتى
.
 ) 1يختااار الطالااب بمساااعدة المرشااد األكاااديمى  ،المقااررات الدراسااية ،علااى أن ياات اسااتيفاء
االستمارة المعدة لهذا الغرب ابل يهاية األسبوع األوب من الدراسة .
 ) 3يحق للطالب أن يحذف ويًيف أج مقرر خنب األسبوع األوب من بداياة الفيال الدراساى
 ،دون أن يظهر ذلاك المقارر الاذج اذف فاى بياان المقاررات الخاصاة باى وبغيار دفاع أياة
ميروفات إاافية  ،وذلك بعاد موافقاة القاائمين بتادريس المقارر الاذج أاايف أو اذف ،
وبعد موافقة المرشد األكاديمى .
 ) 4يلتفم الطالب الذج يرغب فى االيسحاب من مقرر باستيفاء االساتمارة المعادة لهاذا الغارب
 ،وفااى الواااا المسااموح فيااى بااليسااحاب (اباال يهايااة الساابوع السااادل ماان بدايااة الفياال
الدراسى)  ،بشرط موافقة القاائ بالتادريس  ،ماع عادم اساترداد المياروفات الخاصاة بهاذا
المقرر (يظهر الرمف منسحب  wفى بيايات المقرر الذج ت االيسحاب منى ) .
 ) 5يسااما للطالااب بواااف تسااجيلى  ،وذلااك بعااد اًاااء فياال دراسااى وا ااد علااى األااال بشاارط
موافقة مجلس الكلية  ،وفى الة الموافقاة يجاوز للطالاب تأجيال الدراساة لمادة ال تفياد عان
فيلين دراسيين متتاليين أو متفراين  ،فعذا زادت المدة عن ذلك ألغى تسجيلى يهائيا .
 )6يجااوز إعااادة تسااجيل الطالااب إذا كااان إلغاااء التسااجيل بناااء علااى طلبااى ولظااروف شخيااية ،
بشرط أن يمر عام على األال من تاريخ الموافقة على إلغاء التسجيل .
 )7ال يساما للطالااب بادخوب االمتحااان النهاائى إال بعااد ًاور  %75ماان السااعات المقااررة ،
وفى الة عدم استيفائى هاذه النسابة يعتبار الطالاب منساحبا مان المقــاـرر (  )fwمنساحب
إجبارج .
 )8الطالااب الااذج يتعااذر عليااى دخااوب االمتحااان النهااائي فااى المقاارر أو إتمااام بع ا متطلباتااى
ألسباب اهرية يقبلها مجلس الكلية  ،وكان ااد أدج  %75مان متطلباات المقارر علاى األاال
يحيل على الرمف (  )Iوعليى أداء االمتحان فى الفيل الدراسى التالى .
 )9يحق للطالب إعادة التسجيل فى أج مقارر سابق لاى النجااح أو الرساوب فياى بغارب تحساين
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تقديره فى هذا المقرر .
 )20الطالب الذج يحيل على تقدير أال من ( )cعليى أن يعيد المقرر إذا كان إجباريا  ،أماا أذا
كان اختياريا  ،فيمكنى إعادة التسجيل فى المقرر ذاتى  ،أو استبدالى بمقرر اختيارج اخر .
 ) 22إذا يل الطالب على تقادير أاال مان ( )cفاى مقارر أو مقاررين يات إياذاره  ،وإذا تكارر
ذلك فى الفيل الدراسى الذج يليى ينذر إيذارا يهائيا  ،أما إذا يال علاى تقادير أاال مان (
 )cفااى ثنثااة مقااررات أو أكثاار فيشااطب يهائيااا ماان البريااامج ،وال يحااق لااى التسااجيل فااى
البريامج يفسى أو فى البريامج األعلى فى التخيص ذاتى .
 ) 21ينذر الطالب فى الة عدم ياولى علاى متوساط تقادير ( )B -علاى األاال فاى المتوساط
العام لمقررات الدراساات العلياا التاى كلاف بدراساتها فاى الفيال الدراساى األوب  ،فاعذا لا
يتحسن تقديره فى الفيل الثايى يمنا فرصة أخرج مماثلة كحد أايى .
 )23يت ساب المتوسط التراكمى وفقا لمجموع درجات جميع المقررات الدراسية التى يال
عليها الطالب مقسوما على مجموع ساعات جميع المقررات الدراسية.
 ) 24يلغى ايد طالب الدكتوراه فى الحاالت اآلتية :
 إذا تغيب عن ًور أكثر من مقرر ول يدخل االمتحان بدون عذر مقبوب . إذا ل ا يساادد الرسااوم الدراسااية والميااروفات وفقااا للقواعااد المعمااوب بهااا باارغ إيااذاره بااذلكمرتين على األال .
 إذا أخل بالمثل والتقالياد الجامعياة و سان الساير والسالوك بعاد إجاراء تحقياق مان ابال مجلاسالتأديب يثبا ذلك .
 إذا تقدم المرشد األكاديمى بتقرير يفيد عدم جدية الطالب فى الدراسة  ،وبموافقة مجلاس القساالمختص ومجلس الكلية .
 إذا ل يحيل على ( )B -فى المعدب التراكمى السنوج للمقاررات الخاصاة بدرجاة الادكتوراهفى المدة المقررة لها .

القواعد المنظمة أثناء فترة تسجيل رسالة الدكتوراه

 )2يقترح مجلس القس لجنة لهشراف على طالب الدكتوراه  ،بعد اجتيازه للمقاررات الدراساية
بتقدير عام (  )B -على األاال  ،وأن ينجاف عادد السااعات المعتمادة المنياوص عليهاا فاى
النئحة .
 )1يشااكل مجلااس القس ا لجنااة لألشااراف علااى طالااب الاادكتوراه  ،ويعتمااد التشااكيل ماان لجنااة
الدراسات العليا ومجلس الكلية ث مجلس الجامعة .
 )3يقوم الطالب بععداد خطة دراسية مبتكرة  ،بحيث تمثل تلك الخطة إاافة علمية مساتحدثة ،
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)4

)5
)6
)7

)8

وتعرب فى سيمنار عام بالقس العلمى لمنااشتها .
يتقدم الطالب بما يفيد اجتيازه امتحان اللغة انيجليفية (مساتوج التويفال  500درجاة) أو ماا
يعادلى فى اللغات األخرج  ،وذلك ابل تساجيلى للرساالة العلمياة ووفقاا للقواعاد التاى تًاعها
الجامعة .
أن يتابع الطالب البحث والدراسة لمدة ثنث سنوات على األال من تاريخ القيد للبريامج .
المدة النزمة للحيوب على درجة الدكتوراه ال تقل عن ثانث سانوات مان تااريخ القياد وال
تفيد عن سا سنوات  ،بعدها يت إلغاء القيد .
بعد االيتهاء من كتاباة الرساالة  ،يقادم المشارف أو المشارفون علاى الطالاب تقريارا لمجلاس
القس المختص يفيد بأن الرسالة صالحة للعرب على لجنة الحك والمنااشة  ،ويعرب هذا
التقرير على لجنة الدراسات العليا والبحوث ث مجلس الكلية .
يعتبر تاريخ التسجيل للرسالة هو تاريخ موافقة مجلس الكلية على الخطة الدراسية للطالب .
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شروط منا در َّجتى الماجستير والدكتوراه
عن العام الجامعى 2013 / 2012

شروط منا درجة الماجستير فى اآلداب
يشترط للحيوب على درجة الماجستير فى اآلداب ما يلى :
-2
-1
-3

-4

-5

-6
-7

-8

أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بتقدير عام ( )c +على األاال  ،وأن ينجاف عادد السااعات
الدراسية المنيوص عليها فى القواعد األساسية لنئحة .
أن يقوم الطالب بععداد رسالة فى مواوع تقره لجنة الدراساات العلياا والبحاوث ومجلاس الكلياة
بناء على ااتراح مجلس القس المختص .
يحسااب التقاادير العااام لدرجااة الماجسااتير علااى أسااال  %60للمقااررات ويمثاال تقيااي المشاارف
للطالب أثناء إعداده الرسالة  %20ويخيص  %30لمنااشة الرسالة بنااء علاى معاايير ثابتاة
للتقيي تعتمد من مجلس الكلية .
إذا لا يحياال الطالااب علااى الدرجااة العلميااة خاانب الماادة المنيااوص عليهااا عامااان (للمقااررات
والرسالة) يمنا مدة مماثلة كحد أايى بناء على موافقة مجلس القس ومجلس الكلياة وااتاراح
المشرف  ،وإذا ل يحيل الطالب خنلها على الدرجة يشطب ايده .
يتقدم الطالب بما يفيد اجتيازه التحرير العلمى للكلية وامتحان اللغاة االيجليفياة (مساتوج التويفال
 500درجة) أو ما يعادلها فاى اللغاات األخارج  ،وذلاك ابال تساجيلى للرساالة العلمياة  ،ووفقاا
للقواعد التى تًعها الجامعة .
يتقدم الطالب بما يفياد اجتياازه الرخياة الدولياة للحاساب اآللاى ودورة فاى الكتاباة الفنياة للبحاث
العلمى وفقا للمعايير التى تحددها الكلية  ،وذلك ابل منااشة الرسالة .
تماانا درجااة الماجسااتير للطاانب الااذين تا منااشااة رسااالته العلميااة بعااد اجتياااز جميااع الساااعات
الدراسية المطلوبة للحيوب على الدرجة  ،على أاليقل المتوسط التراكماى للادرجات عان (+
. )c
يشترط أن يقي طالب الماجستير الوافد بعد تسجيل مواوع رسالتى سنة دراسية ( 8شهور علاى
األال ) فى جمهورية مير العربية ابل أن يتقدم برسالتى إلى لجنة الحك .
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شروط منح درجة الدكتوراه فى اآلداب
يشترط للحيوب على درجة الدكتوراه فى اآلداب ما يلى :
 - 2أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بتقدير عام ( )B -علاى األاال  ،وأن ينجاف عادد السااعات الدراساية
المنيوص عليها فى القواعد األساسية لنئحة .
 - 1أن يتابع الدراسة والبحث لثنث سنوات على األال من تاريخ القيد للبريامج .
 - 3أن يقوم الطالب بععداد رسالة فى مواوع مبتكر تقره لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس الكلية بناء
على ااتراح مجلس القس المختص .
 - 4يحسب التقدير العام لدرجة الدكتوراه على أسال  %30للمقررات  %10 ،لتقياي المشارف للطالاب أثنااء
إعداده للرسالة  % 50 ،على المنااشة .
 - 5إذا ل يحيل الطالب علاى درجاة الادكتوراه خانب المادة المنياوص عليهاا وهاى ثانث سانوات
(الجتياز المقررات والرسالة) يمنا مدة مماثلة كحد أايى بناء على موافقة مجلس القس ومجلس الكلية
وااتراح المشرف وإذا ل يحيل الطالب خنلها على الدرجة يشطب ايده .
 - 6يتقدم الطالب بما يفيد اجتياازه امتحاان اللغاة االيجليفياة (مساتوج التويفال  500درجاة) أو ماا يعادلهاا فاى
اللغات األخرج  ،وذلك ابل تسجيلى للرسالة العلمية  ،ووفقا للقواعد التى تًعها الجامعة .
 - 7يتقدم الدارل بما يفيد اجتيازه الرخية الدولية للحاسب اآللى  ،وذلك ابل منااشة الرساالة  ،وفقاا للقواعاد
التى تًعها الجامعة .
 - 8يتقدم الطالب بما يفيد يشره بحثا فى مجلة دولية محكمة أو يشر بحثين فى مجلة محلية معتمدة مان اللجاان
العلمية الدائمة المتخيية  ،وذلك ابل تشكيل لجنة المنااشة .
 - 9تمنا درجة الدكتوراه للطالب الذج يجتاز منااشة رسالتى العلمية وجميع متطلبات الدرجة .
 - 20يشترط أن يقي طالب الدكتوراه الوافد بعد تسجيل مواوع رسالتى سنة دراسية ( 8شهور علاى األاال )
فى جمهورية مير العربية ابل ان يتقدم برسالتى إلى لجنة الحك .
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انجراءات التى يجب أن يستكملها الطالب بعد المنااشة
للحيوب على درجة ( الماجستير – الدكتوراه )
على الطالب تسلي اآلتي بعد المنااشة إلى إدارة الدراسات العليا وذلك فى خنب أسبوعين من تاريخ المنااشة
ليتسنى استيفاء األوراق المطلوبة لمنا الدرجة - :
 – 2عدد (  ) 5يسخ من الرسالة وذلك بعد إجراء الطالب التعدينت والتيويبات التى ترج لجنة المنااشة
ارورة إجرائها وتوايع أعًاء اللجنة على النموذج الخاص بانجازة مع مراعاة - :
أ – تيغير الرسالة بنسبة  % 75على أال يتجاوز متن الرسالة  150صفحة
ب – أن تكون الطباعة بالكمبيوتر على الوجهين فنط  24للمتن وفنط  21للهوامش
ج – يت تجليد يسخ الرسالة تجليد لف اسود بكعب جلد ويكتب على الكعب البيايات الببليوجرافية
الخاصة بالرسالة بالبيمة الذهبية اللون
د – يت ترتيب الرسالة بحيث يكون العنوان فى اليفحة األولى ث يموذج انجازة فى اليفحة
الثايية وملخيان للرسالة ا دهما باللغة العربية واآلخر بلغة أوربية ديثة  ،ومستخلص للرسالة  ،والكلمات
الدالة فى يهاية الرسالة .
 -1يسخة كاملة من الرسالة على  C Dتكون فى فورمات  PDFويراعى أن تكون طبق األصل من النسخة
الوراية وشاملة على مستخلص وافى بما ال يفيد عن عشرة أسطر امن محتويات الرسالة الوراية و على C
 Dباناافة الى عدد من  Key wordال تقل عن خمس كلمات ومحفوظة فى علبة بنستيكية
 -3عدد (  ) 6ملخيات باللغة العربية و(  ) 6ملخيات بلغة أوربية ديثة مع مراعاة ان يكون فى أعنها
بيايات الطالب (.الملخص في دود صفحة وييف)
أ -اس الطالب ثنثيا
ب -اس األستاذ المشرف
ج – الدرجة العلمية  ،القس والتخيص الدايق
د -التقدير  /المرتبة
على أن يواع األستاذ المشرف بأن الملخص صالا للنشر .
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 -4أ -يتسل الطالب يموذج الستمارة المعلومات من اندارة يث يعيد كتابتها على الكمبيوتر مع ارورة
الحفاظ على يفس يظام النموذج وعدد صفحاتى .
ب – توايع األستاذ المشرف على اليفحة األولى وبيان إن كايا الرسالة اابلة أم غير اابلة للتطبيق
ج  -توايع المشرف والمشرف المشارك ( إن وجد ) في يهاية االستمارة
-2

تنسخ استمارة المعلومات على C D

 -6تنسخ استمارة المعلومات و ملخيان للرسالة أ دهما باللغة العربية واآلخر بلغة أوربية ديثة ،
ومستخلص للرسالة  ،والكلمات الدالة على C D
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األوراق والمستندات المطلوبة من الدراسات العليا
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اس النموذج
األوراق والمستندات المطلوبة لنلتحاق بالدبلوم (ص  )47فى الئحة الدراسات العليا.
األوراق والمستندات المطلوبة لنلتحاق للوافدين (ص )52فى الئحة الدراسات العليا.
طلب التحاق بالدبلومات للعام الجامعى .
بيايات بطااة طنب الكلية ( دراسات عليا) .
إارار بأن الطالب غير مسجل فى أج درجة جامعية أخرج
(إارار) بانبنغ عن أج تغيير فى العنوان وأراام التليفويات
رأج القس المختص فى القبوب .
األوراق والمستندات ص فى الئحة الدراسات العليا 60
األوراق والمستندات ص  63فى الئحة الدراسات العليا
طلب التحاق بدرجة الماجستير للعام الجامعى 100/ 100م
األوراق والمستندات دكتوراه (ص)72
األوراق والمستندات دكتوراه وافدين (ص  )74فى الئحة الدراسات العليا
طلب التحاق بدرجة دكتوراه الفلسفة فى اآلداب للعام الجامعى 100/100م
يموذج تسجيل مقررات دراسية .
يموذج إاافة أو ذف مقررات دراسية .
يموذج ايسحاب من مقرر دراسى .
استمارة متابعة مقررات دراسية .
استمارة مد ايد الطالب
طلب ايقاف ايد الطالب لدرجة (الماجستير -الدكتوراة) .
طلب رفع ايقاف ايد الطالب ( الماجستير -الدكتوراه) .
طلب إلغاء ايد الطالب ( الماجستير -الدكتوراه) .
استمارة سجيل مواوع رسالة ( الماجستير -الدكتوراه) ..
استمارة طلب تعديل عنوان رسالة ( الماجستير -الدكتوراه) ..
طلب تعديل انشراف.
يموذج خطة البحث (ص  )209فى الئحة الدراسات العليا
عناصر الخطة (ص  )220فى الئحة الدراسات العليا
التقرير السنوج عن الطالب . 1023/1021
ص 225فى الئحة الدراسات العليا
ص  226فى الئحة الدراسات العليا
ص  227فى الئحة الدراسات العليا
ص  228فى الئحة الدراسات العليا
تشكيل لجنة المنااشة ( ص)229
إعنن لجنة المنااشة (ص )210
تقرير لجنة المنااشة (ص)212
مرفقات التقرير الفردج (ص )213
تقرير لجنة المنااشة (ص )214
تقرير التقرير الجماعى (ص )215
الحك (ص )216
انجازة (ص )217
انجراءات التى يجب أن (ص)218
بيان درجات الطالب لدرجة الماجستير – دكتوراه .
بيان الة الطالب لدرجة الماجستير – دكتوراه .
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