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  دةـات المعتمـام الساعـا بنظـات العلیـة الدراسـالئح

  

 القـواعـد العـامـة

الئحـة الدراسـات العلیـا بكلیـة التعلیـم الصنـاعـي تأخـذ بنظـام الساعـات المعتمـدة بمـا یوفـر الحریـة للطالـب فـي  

  مـن المقـررات التـي تتنـاسـب مـع میـولـه وقـدراتـه. یرغب دراستهاختیـار مـا 

  أوًال : الهـدف واإلطـار العـام 

  تهـدف هـذه الالئحـة إلـى: 

تحـدیـــد قـواعـــد ومتطلبـــات منــــح درجــــة دبلـــوم الدراســات العلیــــا التخصصـــي (المهنــــي ) فـــي التخصصـــات  .١

 ). ١التكنـولـوجیــة المختلفــة كمــا بالجــدول رقــم (

تحـدیـــد قـواعـــد ومتطلبـــات منــــح درجـــة الماجستیـــر فــي التعلیـــم الصناعـــي فـــي التخصصـــات التكنـولـوجیـــة  .٢

 المختلفـة بالكلیــة. 

ــــوراه الفلسفــــة فــــي التعلیــــم الصناعــــي فــــي التخصصــــات  .٣ تحـدیــــد قـواعــــد ومتطلبــــات منـــــح درجــــة دكت

  التكنـولـوجیـة المختلفـة بالكلیــة.

  ر العـام لالئحـة اإلطـا 

فـي اإلطـار العـام للبرامـج الدراسیـة التي تضمهـا الئحـة الدراسـات العلیـا المقـدمـة أن تقـدم للـدارس  روعـي

أنماطـًا مختلفـة بمـا یتناسـب مـع الخلفیـة العلمیـة للـدارس ومـا یرغـب في االستـزادة فیـه من العلـوم 

یـم الصناعـي خـالل برنامـج الدراسـة الذي یتقـدم لـه، وتمنـح جامعـة حلـوان التكنولـوجیـة فـي مجـال التعل

  الدرجـات العلمیـة التـالیـة بنـاء علـى موافقـة مجلـس الكلیـة :

 دبلـوم دراسـات علیـا تخصصـي في التعلیـم الصناعـي فـي التخصصـات التكنـولـوجیـة المختلفـة بالكلیــة .١

  التعلیـم الصناعـي فـي التخصصـات التكنـولـوجیـة المختلفـة بالكلیــة درجـة الماجستیـر فـي  .٢
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 فـي التعلیـم الصنـاعـي فـي التخصصـات التكنـولـوجیـة المختلفـة بالكلیــة   درجـة دكتـوراه الفلســفة .٣

  

  -) وطبقـًا للنظـام الكـودي الموضـح بعـد:١وذلـك فـي التخصصـات الموضحـة بالجـدول رقـم (

  النظـام الكـودي للمقـررات الدراسیــة بالدراســات العلیــا

  

  

  رقــم المقــرر

  " )7دكتوراة  "  -"٦ماجستیر" –" ٥مرحلة الدراسات العلیا ( دبلوم  "

  رمــز القســم المختــص

  

لنسبـة للـدبلـوم والماجستـیر یحـدد فـي شهـادة التخـرج القسـم العلمـي المانـح للـدرجـة وعنـوان الرسـالـة (با

  ).٢( والدكتـوراه في التعلیـم الصناعـي) وكذلـك فـرع أو مجـال التخصـص كمـا هـو موضـح بالجـدول رقـم

  

  

  

  ) األقسـام العلمیـة والرمـز الكـودى لهـا١جـدول رقـم (

 م القســـــــم الكود

AUT  ١ قســـــم تكنولوجیا السیارات والجرارات 

ACR  ٢ قســـــم تكنولوجیا التبرید والتكییف 

PRD  ٣ قســـــم تكنولوجیا اإلنتاج 

ELE  ٤ قســـــم تكنولوجیا الكهرباء 

ELC ٥ قســـــم تكنولوجیا االلكترونیات 

  مجـاالت التخصـص فـى الـدراسـات العلیـا  ) ٢جـدول رقــم (
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 م القسم العلمـــي مجال التخصص

  محركـات الدیـزلتكنولوجیـا صیانـة. 

 .تكنولوجیـا تصنیـع السیـارات 

 .تكنولوجیـا صیانـة محركـات الجازولیـن 

 تكنولوجیـا الكترونیـات السیـارات. 

 .تكنولوجیـا صیانـة المركبـات 

  .تكنولوجیـا التحكـم في انبعاثـات السیـارات 

  .تكنولوجیـا تشخیـص أعطـال 

 تكنولوجیـا الزیـوت والوقـود واالحتكـاك. 

 .تكنـولـوجیــا الفـرامـل والتعلیـق 

 ١ قسم تكنولوجیـا السیـارات والجـرارات

 .تكنولوجیـا التبریـد 

 .تكنولوجیـا الطاقـة المتجـددة 

 .تكنولوجیـا صیانـة أنظمـة التبریـد والتكییـف 

  .تكنـولـوجیـا التكییـف 

 .تكنـولـوجیـا التحكـم في التبـریـد والتكییـف 

  تـوفیــر الطـاقــة فـي نظــم التبـریـد والتكییـف.تكنـولـوجیـا 

 ٢ قسم تكنولـوجیـا التبریـد والتكییـف

 عـا التصنیـوجیـولـتكن  

 وادـا المـوجیـولـتكن 

 ةـرقمیـات الـاكینـا المـوجیـولـتكن 

 قســـــم تكنولـوجیـا االنتـاج 

٣  

 .تكنولوجیـا النقـل والتوزیـع للقـوي الكهربیـة 

 .تكنولوجیـا الطاقـة الجدیـدة والمتجـددة 

 .تكنولوجیـا الجهـد العالـي 

 قســـــم تكنولوجیـا الكهربـاء 

٤ 

   تكنولوجیـا االلكترونیـات  

  تكنولوجیـا  االتصـاالت  

  تكنولوجیـا الحاسبـات 

 قســـــم تكنولوجیـا االلكترونیـات

٥ 

ویمكـن إضافـة مجـاالت أخـرى بنـاء علـى اقتـراحـات مجالـس األقسـام العلمیـة ومـوافقـة مجلـس الكلیـة ومجلـس 

  الجامعـة والمجلـس االعلـي للجامعـات. 

  تعریـف الدرجـات العلمیـة
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a. الـدراسیـة إلـى رفـع : وتهـدف هـذه المرحلـة دبلـوم الدراسـات العلیـا التخصصـي فـي التعلیـم الصنـاعي

فـروع التعلیـم الصناعـي والتكنولوجـي مـن خـالل دراسـة مقـررات   الكفـاءة المهنیـة في مجـاالت العمـل فـي 

 تطبیقیـة وتدریبـات عملیـة ویمكـن أن تكـون فـي تخصصـات بینیـة یمكــن أن یلتحــق بعـدهـا بالمـاجستیــر.
 

b. وتهـدف هـذه الدرجة العلمیة إلـى تنمیـة القـدرات العلمیـة الصناعـي درجـة الماجستـیر فـي التعلیـم :

والتطــویـر فـي التخصـص والمجـال الـذي یختـاره الـدارس ، وذلـك باستخـدام التقنیـات واألسالیـب العلمیـة 

 بیقـي.مـن خـالل دراسـة عـدد مـن المقـررات األكـادیمیـة المتقـدمـة وٕاجـراء بحـث تط   الحدیثـة

  

c. وتهـدف هـذه الدرجة العلمیة إلـى تنمیـة الفكـر المستقـل درجـة دكتـوراه الفلسفـة فـي التعلیـم الصناعـي :

والقـدرة علـى االبتكـار والتطویـر، ومـن ثـم إضافـة الجدیـد للعلـم فـي الفـرع والمجـال والموضـوع الـذي 

یـة التقنیـة والبحثیـة المتخصصـة تخصصـًا دقیقـًا وتعمیـق یختـاره الـدارس، وذلـك بإتبـاع األصـول العلم

القـدرات البحثیـة التـي تـم اكتسابهـا فـي مرحلـة الماجستیـر عـن طریـق إجـراء بحـث علمـي مـن خـالل 

 رسالـة علمیـة مبتكـرة. 

  

  

  

  

  ثانیًا : الالئحـة الداخلـیة

 نظـام الدراسـة   )١مـادة (

الساعـات المعتمـدة ویسمـح بالقیـد لخریجـي كلیـات التعلیـم الصناعـي مـن الجامعـات المصریـة الدراسـة بنظـام 

) أو الحاصلیـن على ١أو كلیــات التـربیــة شعبـة تعلیــم صنــاعـي فـي التخصصــات المـوجــودة بالجــدول رقــم (

لمجلـس األعلى للجامعـات. وكـذلـك یسمـح بقبـول درجـات علمیـة مـن معاهـد علمیـة مناظـره تم معادلتهـا من ا

خریجـي كلیـات الهنـدســة والكلیــات والمعــاهـد العلیــا المنـاظــرة بمرحلـة الدراسـات العلیـا بعـد اجتیـاز مرحلـة 

قسـام المعنیـة الدراسـات المـؤهلـة والتي تشمـل المقـررات التكمیلیـة العملیـة والتربویـة التي تحددهـا مجالـس األ

  ) ویقرهــا مجلـس الكلیــة.١بالجــدول رقـم (

والساعـة المعتمـدة تعـادل ساعـة واحـدة للمحاضـرة النظـریـة أو ساعتیـن تماریـن أو معامـل، وزمـن المحاضـرة 

  دقیقـة. ٥٠الواحـدة ال یقـل عـن 



  
 2013     الئحـة الدراسـات العلیـا                  ة حلـوان ـجامع      

5 
 

  مواعیـد الدراسـة والقیـد    )٢مـادة ( 

  األكادیمیـة إلى ثالثـة فصـول دراسیـة علـى النحـو التالـى:تقسم السنـة 

  

 أسبوعـًا. ١٥الفصـل األول: یبـدأ مـن السبـت الرابـع مـن شهـر سبتمبـر ولمـدة  

 

 أسبوعـًا. ١٥الفصـل الثانـي: یبـدأ مـن السبـت الثانـى مـن شهـر فبرایـر ولمـدة  

  

 أسابیـع. ٦ن شهـر یولیـو ولمـدة الفصـل الصیفـي: یبـدأ مـن السبـت األول مـ 

  

  یتـم القیـد ألي مرحلـة خـالل ثالثـة أسابیـع قبـل بــدء أي فصـل دراسـي بعـد استیفـاء شـروط القیـد وسـداد

 الرسـوم المقـررة وفقـًا للوائـح والقـرارات، وال یسمـح بالتسجیـل ألي مرحلـة باإلنابـة أو بالتوكیـل.

 

  القیـد ألول مـرة فـي شهـر سبتمـر أو فبرایـر مـن كـل عـام والیجــوز االلتحــاق ألول مــرة یتـم االلتحـاق أو

 خــالل الفصــل الصیفــي.

  

  بالنسبـة للطلبـة الوافدیـن یحـدد مجلـس الجامعـة بعـد أخـذ رأى مجلـس الكلیـة شـروط قیدهـم فـي الدراسـات

  ظمهــا الجــامعـة بالنسبــة للطلبــة الـوافــدیـن.العلیـا أو طبقـًا للقــواعــد التـي تن

  شـروط التسجیـل والتعدیـل   )٣مـادة (

  یمكـن للطالـب التسجیـل في الفصـل الدراســي األول أو الثانـي في مقـررات تخصصیـة تصـل ساعاتهـا

د األكادیمـي وذلـك ساعـة كحد أقصـي بموافقة المرش ١٨ساعـة معتمـدة كحـد أدنـى و ١٢المعتمـدة إلى 

 طبقـًا لمتطلبـات كـل قسـم علمـي.

  

 ساعـات  ٦التسجیـل بها فـى الفصـل الصیفـى  دارسالحـد األقصـى لعـدد الساعـات المعتمـدة التى یسمـح للـ

 معتمـدة بموافقـة المرشـد األكادیمـى.

  

 تغیـیر مقـررات بأخـرى خـالل أسبوعیـن مـن بـدء الدراسـة ( وال یسـرى ذلك علـى الفصـل  دارسیحـق للـ

 الصیـفى ) وذلـك بموافقـة المرشـد األكادیمـى.

  

 االنسحـاب من المقـرر ( وال تـرد لـه المصاریـف ومقابـل الخدمـات التعلیمیـة المقـررة )  دارسیحـق للـ

ـثر مـن بدایـة الدراسـة بالفصلیـن األول أو الثانـى وثالثة أسابیـع علـى أسابیـع علـى األك ستـةخـالل 

 األكثر فـى الفصـل الصیفـى وبموافقـة المرشـد األكادیمـى.
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 إعـادة التسجیـل فـى أى مقـرر رسـب فیـه ویعیـد المقـرر دراسـة وامتحانـًا بعـد سـداده  دارسیحـق للـ

 لیمیـة المقـررة وفقـًا للوائـح والقـرارات.المصاریـف ومقابـل الخدمـات التع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) تقـدیـرات النجـاح فـي المقـررات الدراسیـة ٤مـادة (

  :تحسب تقدیرات المقررات على النحو التالي  

 

  منهـا ٦٠% مـن الدرجـة اإلجمالیـة لكـل مقـرر لألعمـال الفصلیـة وتخصـص نسبـة ٤٠نسبـة تخصـص %

 لالمتحـان النهائـي ویحـدد مجلـس الكلیـة القواعـد المنظمـة لألعمـال الفصلیـة لجمیـع المقـررات الدراسیـة.

 

 تقدیـر  ناجحـًا فـي أي مقـرر إذا حصـل علـى دارسیعتبـر الـC- ل.ـاألق علـى 

Grade Grade Point Marks % Standing 
A+ 4.00 A+  ≥ 95 

Excellent 
A 3.67 95 > A  ≥ 90 

B+ 3.33 90 > B+ ≥ 85 
Very Good 

B 3.00 85 > B ≥ 80 

B- 2.67 80 > B- ≥ 75 Good 

C+ 2.33 75 > C+ ≥ 70 
C 2.00 70 > C ≥ 65 Pass 

C- 1.67 65 > C- ≥ 60 

 

F 

1.33 60 > D+ ≥ 55 

Fail 
1.00 55 > D ≥ 50 

0.00 < 50 

FA __ Absent 

W __ W Withdrawn 

I __ I Incomplete 
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 فـي المقـررات متوسطـًا للمجمـوع التـراكمـي ال یقـل عـن  دارسیجـب أن یحقـق الC-)  ( فـي مقـررات الدبلـوم

 مقـررات الماجستیـر والدكتــوراه. أو

  

  یتـم حسـاب مجمـوع نقـاط المقـرر علـى أسـاس حـاصـل ضـرب عـدد النقـاط التـي یحصـل علیهـا الطـالـب فـي

 عـدد الساعـات المعتمـدة للمقـرر وذلـك ألقـرب رقمیـن عشـرییـن. 

  

  یحسـب المعـدل الفصلـي هـو متـوسـط مـا یحصـل علیـه الطـالـب مـن مجمـوع نقـاط فـي الفصـل الدراسـي، و

علـى أسـاس مجمـوع حاصـل ضـرب نقـاط كـل مقـرر دراسـي فـي عـدد سـاعـاته المعتمـدة فـي الفصـل 

الدراسـي مقسـومــًا علـى إجمالـى عـدد السـاعـات المعتمـدة للمقـررات المسجلـة فـي الفصـل الدراسـي وذلـك 

  التالیـة:ألقـرب رقـمیـن عشـرییـن وذلـك وفقـا للمعادلـة الحسابیـة 

  

  المعدل الفصلي =            

  
 

  المعـدل التراكمـي هـو متوسـط ما یحصـل علیـه الطالـب مـن مجمـوع نقـاط جمیـع المقـررات المسجلـة خـالل

الفتـرات الدراسیـة السابقـة لحسـاب المعـدل، ویتـم حسابـه علـى أسـاس مجمـوع حاصـل ضـرب نقـاط جمیـع 

المقـررات المسجلـة خـالل الفتـرات الدراسیـة السابقـة لحسـاب المعـدل فـي عـدد ساعاتـه المعتمـدة مقسومـا 

ن عشـرییـن وذلـك وفقـًا للمعادلـة الحسابیـة علـى مجمـوع عـدد السـاعـات المعتمـدة وذلـك ألقـرب رقمیـ

  التـالیـة:

                    

  المعدل التراكمي =   

  
 

  مـرة واحـدة تحسـب لـه مـرة رسـوب واحـدة فقـط عنـد إذا تكـرر رسـوب الطالـب فـي ذات المقـرر أكثـر مـن

 حسـاب معـدلـه الفصلـي ومعـدلـه التـراكمـي.

 

 ) المقـرر الـذي یحصـل فیـه الطالـب علـى أقـل مـنC-وال یعتـد به  ،) یتـم إعتبـاره فـي متوسـط النقـاط

 ضمـن الساعـات المعتمـدة المقـررة فـي الفصـل الدراسـي إال إذا أعـاده ونجـح فیـه فتحسـب األخیـرة فقـط.

  

  ساعـات معتمـدة طـوال مـدة دراستـه المسمـوح بهـا فـي  ٩یسمـح للطالـب بإعـادة دراسـة مـا ال یزیـد عـن

دلـه التراكمـي، ویسمـح لـه فقـط بإعـادة دراسـة المقـررات التـي أي برنامـج دراسـي وذلـك مـن أجـل رفـع مع

 عدد ساعاته المعتمدة في الفصل  ×مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر 

 المسجلة في الفصل الدراسي الساعات المعتمدةمجموع عدد 

 عدد ساعاته المعتمدة  ×مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر     

 المسجلة  الساعات المعتمدةمجموع عدد              
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. وفـى هـذه الحالـة تحسـب لـه أخـر درجـة حصـل علیهـا عنـد حسـاب -Cحصـل فیهـا علـى أقـل مـن 

 معـدلـه التراكمـي. 
  

  

  ) القـید ٥مـادة (

القسـم المختـص بعـد العـرض علـى لجنـة : یجـوز لمجلـس الكلیـة بنـاًء علـى اقتـراح مجلـس إیقـاف القیـد .١

الدراسـات العلیـا أن یوقـف قیـد الـدارس المقیـد بالدراسـات العلیـا بنـاًء علـى طلبـه لمـدد ال تزیـد فـي 

 شهـرًا مـع التزامـه بسـداد رسـوم القیـد المقـررة. ٢٤مجمـوعهـا عـن 

  

نـذار بإلغـاء القیـد إذا لـم یحقـق المعـدل التراكـمي المحـدد : یوضـع الطالـب علـى قائمـة اإل قائمـة اإلنـذار .٢

لكـل درجـة علمیـة وفقـًا ألحكـام هـذه الالئحـة وذلـك فـي نهایـة كـل فصـل دراسـي ما عـدا أول فصـل دراسـي 

 أساسـي یلتحـق بـه الطـالـب.

  

بقـرار مـن مجلـس الكلیـة بنـاًء علـى توصیـة  : یلغـى قیـد الـدارس مـن سجـالت الدراسـات العلیـاإلغـاء القیـد .٣

مـن مجلـس القسـم المختـص بنـاًء علـى تقـدم الـدارس بطلـب إلغـاء القیـد، أو إذا انقطـع عـن الدراسـة 

بـدون عـذر لمـدة فصلیـن دراسییـن، أو إذا ظـل علـى قائمـة اإلنـذار لمـدة فصلیـن دراسییـن متتالییـن، أو 

الرسالـة مـن قبـل لجنـة الفحـص والحكـم علـى الرسالـة ویكـون ذلـك بموافقـة مجلـس القسـم إذا رفضـت 

 المختـص ولجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث بنـاًء علـى تقـریـر مـن المشـرف الرئیسـي.

  

علـى الـدارس أن یتقـدم )، ٣: إذا تـم إلغـاء قیـد الـدارس ألحـد األسبـاب المذكـورة فـي البنـد (إعـادة القیـد .٤

) والشـروط العامـة للقیـد طبقـًا للمـادة ٢بطلـب إعـادة القیـد فـى المواعیـد المحـددة لذلـك طبقـًا للمـادة رقـم (

) والشـروط الخاصـة بالقیـد لكـل درجـة والمبینـة بهـذه الالئحـة. ویجـوز لمجلـس الكلیـة بنـاًء علـى ٣رقـم (

قسـم المختـص وموافقـة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث إعـادة قیـده، وتعتمـد المقـررات اقتـراح مجلـس ال

  التـى سبـق نجاحـه فیهـا إذا لـم یكـن قــد مـر علـى نجاحـه فیهـا أكثـر مـن عامیـن دراسییـن.

  ) المواظـبة٦مـادة (

%، ویكـون ذلـك بنـاًء ٧٥عـن  مواظبـة حضـورهیعتبـر الـدارس راسبـًا فـي أي مقـرر دراسـي إذا قلـت نسبـة 

علـى تقریـر مـن أستـاذ المـادة یرفـع بهـا توصیـة مـن مجلـس القسـم المختـص للعـرض علـى لجنـة الدراسـات 

 العلیـا والبحـوث وموافقـة مجلـس الكلیـة.
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  الرسـوم الدراسیـة  ) ٧مـادة (  

تنظیـم  قانـونیـه لذوفقـًا لالئحـة التنفیـ طـالب الدراسـات العلیـارسـوم الدراسیـة المقـررة علـى التحصـل 

 الجامعـات.

  المرشـد والمشـرف األكادیمـي  )٨مـادة (

یعیـن مجلـس القسـم لكـل دارس عنـد بـدء الدراسـة التأهیلیـة أو الدراسـة التمهیدیـة مرشـدًا أكادیمیـًا مـن 

معـه حتـى  ارس فـى اختیـار المـواد واعتمـاد الخطـة الدراسیـة ویستمـرأعضـاء هیئـة التدریـس لمعاونـة الـد

الـدارس للحصـول علـى درجـة المـاجستیـر  نهایـة دراسـة الدبلـوم فـي التعلیــم الصنـاعـي ، بینمـا فـي حالـة تقـدم

تكـن هیئـة االشـراف مـن خریجـي كلیـات  أو الدكتـوراة فـي التعلیــم الصنــاعــي فـي العلــوم التكنـولـوجیــة، وٕاذا لم

فیجـب أن تشتمـل ھیئـة االشـراف علـي متخصـص فـي العلــوم التكنـولـوجیـة التخصصیــة  التعلیـم الصناعـي

  وآخـر فـي العلـوم التـربـویـة.

  مراحـل الدراسـة  ) ٩مـادة ( 

  ) عــام ١- ٩مــادة (

  تبیـن الجـداول الملحقــة فـي نهـایـة الالئحــة مراحـل الدراسـة وعـدد الساعـات المعتمـدة المطلوبـة لكـل

مرحلـة ومستواهـا، وتحدد الكلیة في كل عام دراسي مواعیـد سـداد رسـوم القیـد ورسـوم مناقشـة 

لمـرحلــة المـاجستیــر و  ٦٠٠و  لمـرحلــة الدبلــوم ٥٠٠الرسائـل، وتكـون المقـررات علـي المستـوي 

بالفرقـة االولي  ١٠٠لمـرحلــة الدكتـوراة وذلـك للتكامـل مـع المتبـع في مرحلـة البكالوریـوس مـن  ٧٠٠

 بالفرقـة الرابعـة. 400إلي 

 

 والساعـات  ومحتـواهـا العلمـي تحتـوي الالئحـة فـي الجـداول الملحقـة علـي قوائـم بالمقـررات الدراسیـة

 المعتمـدة المخصصـة لهـا واألقسـام العلمیـة التي تقـوم بتدریسهـا.

  

  یجـوز لألقسـام العلمیـة استحـداث أي مقـررات أخـري حسـب طبیعـة الدراسـة وذلـك بعـد إقرارهـا مـن

جراءات مجلـس القسـم المختـص واعتمادهـا مـن لجنـة الدراسـات العلیـا فمجلـس الكلیـة وباقي اال

  المتبعة.

  وفیمـا یلـي عـرض للمراحـل المختلفـة للدراسـة: 

  ) دبلـوم الدراسـات العلیـا التخصصـي فـي التعلیـم الصناعـي٢- ٩مــادة (
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  یلتحق بالدبلــوم خریجـو كلیـات التعلیـم الصناعـي أو كلیـات التـربیـة شعبــة التعلیـم الصنــاعـي فـي

) أو خریجـو كلیـات الهنـدســة والكلیــات والمعــاهـد العلیــا ١جـدول رقــم (التخصصـات المـوجـودة بال

 المنـاظــرة بتقـدیــر عـام مقبــول أو مـا یعـادلهـا وذلـك بعـد إجتیــاز االختبــار الشخصــي.
 

  د أقصـي سـاعـة معتمـدة كحـ ١٨سـاعـة معتمـدة كحـد أدنـي أو  ١٢یسجـل الـدارس فـي هـذه المـرحلـة

 بعـد مـوافقـة المـرشـد األكـادیمـي. 500من المستوي 
  

  یحصـل الـدارس علـي دبلـوم الدراسـات العلیـا فـي فـرع التخصـص إذا أنهـى بنجـاح دراسـة جمیـع

الدراسـة التمهیـدیـة ومقـررات دبلـوم الدراسـات العلیـا لعـدد الساعـات المعتمـدة المنصـوص  مقـررات

علیهـا، بمـا فیهـا مشـروع التخـرج، وبخـالف السـاعـات التكمیلیـة التـي تقـرهـا األقسـام العلمیـة للدارسیـن 

 مـن غیـر خـریجـي كلیات التعلیـم الصنـاعـي ویـدرس الطـالـب : 
  

  مقـررات أسـاسیـة 

  مقـررات تـربـویـة 

  مقـررات إجبـاریـة تخصصیـة منهـا المشـروع،

  مقـررات إختیـاریـة تخصصیـة 

  مــرحــلة المـاجستیــر فـي التعـلیـم الصنـاعـي ) ٣-٩مــادة (

  یلتحـق الـدارس بمرحلـة الماجستـیر إذا أتـم الدراسـة فـي مرحلـة بكالوریـوس التعلیـم الصناعـي أو كلیـات

 (ساعـات معتمــدة) ٢٫٣٣التـربیـة شعبــة التعلیـم الصنــاعـي فـي التخصصـات المختلفـة بمتوسـط نقـاط 

الحـاصـل علي دبلـوم الدراسـات العلیـا  علـى األقـل وتقـدیـر عـام جیـد علـي األقـل وكـذا الـدارس

علـي األقـل أو مـا یحـدده مجلـس الكلیــة  ٢,٠٠التخصصــي فـي التعلیــم الصنـاعـي بمتـوسـط نقـاط 

طبقـًا الحتیـاجـاتـه وكـذا یجـوز قبـول الحـاصلیـن علـي بكـالـوریـوس الهـندسـة بتقـدیـر عـام جیـد علـي 

سـاعـات معتمـدة) علـي أن یجتـاز المقــررات التكمیلیـة التـربـویـة والعملیـة  ٢,٣٣األقـل (متوسط نقـاط 

 التـي تحـددهـا مجـالـس األقسـام المعنیـة ویقـرهـا مجلـس الكلیـة.

 

  سـاعـة معتمـدة كحـد  ١٨سـاعـة معتمـدة كحـد أدنـي أو  ١٢یقـوم الـدارس في هـذه المـرحلـة بتسجیـل

 فـي الفصـل الـدراسـي الـواحـد بعـد مـوافقـة المشـرف األكـادیمـي. 600ـوى أقصـي من المست

  

   سـاعـة معتمـدة ویتـم تقییمـه مـن خـالل لجنـة   ١٢یعـد الـدارس بحثـًا تطبیقیـًا یقیـم علـي أسـاس

ـن متـوسـط یشكلهـا مجلـس القسـم، وتحـدد فـي تقییمهـا النقـاط التـي یحصـل علیهـا البحـث لتدخـل ضم

 النقـاط. 

  

  ٢,٠٠الـدارس الـذي ال یحقـق نقـاط تصـل إلـي )C  علـى األقـل علیـه إعـادة تقـدیـم البحـث مـرة (

 أخـري، ویعامـل معاملـة المقـررات فـي حسابـه داخـل متوسـط النقـاط وفـي رسـوم القیـد.
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  القسـم المختـص بطلـب التسجیـل موضحـًا فیـه علـى طالـب التسجیـل لمرحلـة الماجستـیر التقـدم لمجلـس

 عنـوان البحـث وموقعـًا علیـه مـن الـدارس ومـن المشـرف الرئیسـي بالموافقـة علـى التسجیـل.

  

 العربیـة واإلنجلیزیـة مـع  تیـنخطـة البحـث المقترحـة موضحـًا فیهـا عنـوان البحـث باللغ الـدارس قـدمی

 المشـرف الرئیسـي. معتمـدة مـنعلیهـا مـن الـدارس و  ث ومتطلباتـه و موقعـاً توضیـح الهـدف مـن البحـ

  

 ) یقـدم الدارس شهـادة اجتیـاز اختبـار اللغـة اإلنجلیزیـةTOEFL) أو ما  )٤٥٠) بدرجـة ال تقـل عـن

 سـالـة.من أحـد المراكـز أو المعاهـد المتخصصـة المعتمـدة مـن الجامعـة قبـل مناقشــة الر  یعادلهـا

  

  یقـوم الدارس بتقدیـم نـدوة علمیـة موثقـة فـي موضـوع الخطـة المقتـرحـة للبحـث یتـم اإلعـالن عنهـا فـي

ثـم یقـوم المشـرف الرئیـسي بكتابـة تقریـر  ،یوضـح فیهـا أهـداف ومنهـج البحـث، و القسـم المختـص

 .المقترحـةالبحـث عـن النـدوة یقـدم لمجلس القسـم مـع خطـة  ىعلمـ

  

  تعـرض خطـة البحـث وتقریـر المشـرف عـن النـدوة العلمیـة علـى مجلـس القسـم المختـص العتمادهـا

ثم تعـرض علـى لجنـة الدراسـات العلیـا لتقـدیمهـا لمجلـس الكلیـة للموافقـة علـى  ،بعـد الموافقـة علیهـا

 ـة.كلیالمجلـس افقـة التسجیـل وتحسـب بدایـة مـدة التسجیـل مـن تاریـخ مو 

  

 سـاعـة معتمـدة. ١٢ یعـد الدارس رسالـة علمیـة باللغـة اإلنجلیزیـة تقیـم علـي أسـاس 

  

  یجـب أن یقـوم الـدارس بنشـر بحـث واحـد علـي األقـل لطلبـة الماجستیـر في مجـالت علمیـة متخصصـة

 أو مؤتمـر دولـي متخصـص قبـل أن یمنـح الدرجـة العلمیـة.

  

  یحصـل الدارس علـي درجـة الماجستیـر فـي التعلیـم الصناعـي بعـد أن یتـم بنجـاح إجتیـاز جمیـع

) أو مـا یحــدده  C( ٢,٠٠سـاعـة معتمـدة بنجـاح وبمتوسـط ال یقـل عـن  ٣٦المقـررات وعـددهـا 

 مجلـس الكلیــة أثنــاء التسجیــل ویـدرس الطـالـب : 

  سـاعـات معتمـدة، ٤ع مقـررات أسـاسیـة بـواقـ

  سـاعـات معتمـدة علـي األقـل، ٨مقـررات تـربـویـة بـواقـع 

  سـاعـة معتمـدة علـي األقـل، ١٢مقـررات إختیـاریـة تخصصیـة بـواقـع 

  سـاعـة معتمـدة. ١٢رسـالـة بـواقـع 

  

  تقـدم الـرسـالـة للفحـص ومنـح الـدرجـة بعـد مـرور عـام كـامـل علـي األقـل مـن تـاریـخ التسجیـل وعـامیـن

 علـي األقـل من تـاریـخ القیـد. 
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  مــرحــلة الدكتــوراه فـي التعـلیـم الصنـاعـي  ) ٤- ٩مــادة (

 وراه بنجـاح.یلتحـق بهـذه المرحلـة من أنهـى االمتحـان التأهیلـي للـدكتــ 
 

   یشتـرط للتقـدم لهـذا االمتحـان  التأهیلـي الحصـول علـي درجـة الماجستیـر فـي التعلیـم الصنـاعــي مـن

الجامعـات المصریـة أو درجـة معادلـة مـن المجلـس األعلـى للجامعـات فـي أى مـن تخصصـات التعلیـم 

 الصنـاعـي المنصـوص علیهـا بهـذه الالئحـة. 
  

  أعضـاء مـن األساتـذة واألساتـذة المساعدیـن  ٥-٣یشكـل مجلـس القسـم المختـص لجنـة االمتحـان مـن

ویتـم اختیارهـم بحیـث تتنـوع تخصصاتهـم حـول المجـال العـام للـدارس، ویكـون أقـدم األساتـذة فـي 

 اللجنـة مقـررًا لهـا.

  

 زمـن الـالزم لـه ویعلـن المتقـدم بـه .تحـدد اللجنـة موعـدا لالمتحـان التحریـري وال 

  

  بعـد أداء الـدارس لالمتحـان التحـریـري بنجـاح ، تحـدد اللجنـة موعـدًا ألداء االمتحـان الشفـوي بحضـور

جمیـع أعضائهـا ، وتقـوم اللجنـة فـي نهـایـة الجلسـة بإعـالن نجـاح الـدارس أو رسـوبـه فـي هـذا 

 %. ٦٥نـى للنجـاح االمتحـان والحـد األد

  

  یحـق للـدارس إعـادة التقـدم لالمتحـان التأهیلــي الشامـل بعـد فتـرة ال تقـل عـن ثالثـة أشهـر مـن تاریـخ

 االمتحـان السابـق، بعـد سـداد رسـوم القیـد لهـذا االمتحـان مـرة أخـرى.رسوبه في إعـالن نتیجـة 

  

 التقـدم لمجلـس القسـم المختـص بطلـب التسجیـل موضحـًا فیـه  علـى طالـب التسجیـل لمرحلـة الدكتـوراة

 عنـوان بحـث الرسالـة وموقعـًا علیـه مـن الـدارس ومـن المشـرف الرئیسـي بالمـوافقـة علـى التسجیـل.

  

 العربیـة واإلنجلیزیـة مـع تیـنخطـة البحـث المقترحـة موضحـًا فیهـا عنـوان البحـث باللغ الـدارس قـدمی 

معتمـدة علیهـا مـن الـدارس و  توضیـح الهـدف مـن البحـث ومتطلباتـه مـن أجهـزة ومعامـل ومراجـع موقعـاً 

 المشـرف الرئیسـي. مـن

  

  ) یقـدم الـدارس شهـادة اجتیـاز اختبـار اللغـة اإلنجلیزیـةTOEFL) أو مـا  )٥٠٠) بدرجـة ال تقـل عـن

 قبـل منـاقشــة الـرسـالــة.مـن أحـد المراكـز أو المعاهـد المتخصصـة المعتمـدة مـن الجامعـة  یعادلهـا

  

  یقـوم الـدارس بتقدیـم نـدوة علمیـة موثقـة فـي موضـوع الخطـة المقترحـة للبحـث یتـم اإلعـالن عنهـا فـي

ثـم یقـوم المشـرف الرئیسـي بكتابـة تقریـر  ،یوضـح فیهـا أهـداف ومنهـج البحـث، و القسـم المختـص

 .المقتـرحـةالبحـث عـن النـدوة یقـدم لمجلـس القسـم مـع خطـة  ىعلمـ
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 رض خطـة البحـث وتقریـر المشـرف عـن النـدوة العلمیـة علـى مجلـس القسـم المختـص العتمادهـا ـتع

العلیـا لتقدیمهـا لمجلـس الكلیـة للموافقـة علـى ثـم تعـرض علـى لجنـة الدراسـات  ،بعـد الموافقـة علیهـا

 ـة.كلیالمجلـس التسجیـل وتحسـب بدایـة مـدة التسجیـل مـن تاریـخ موافقـة 

  

  ١٨سـاعـة معتمـدة كحـد أدنـي أو  ١٢یقـوم الـدارس الملتحـق فـي هـذه المرحلـة للدكتــوراة بتسجیـل 

 في الفصـل الدراسـي الواحـد. ٧٠٠سـاعـة معتمـدة كحـد أقصـي مـن المستـوى 

  

  ساعـة معتمـدة علـى األقـل مـن مقـررات الدكتـوراه قبـل البـدء فـى  12یجـب أن ینهـى الـدارس عـدد

 ) أو مـا یحــدده مجلـس الكلیــة أثنـاء التسجیــل. +C( ٢,٣٣الرسالـة وبمعـدل تراكمـي ال یقـل عـن 

  

 أشهر) أو مـا یحـدده مجلـس  ٨ – ٦دة فصلیـن دراسییـن علـى األقـل (یحتـاج الـدارس لتفـرغ كامـل لمـ

 الكلیــة.

  

  ساعـة معتمـدة. ٣٠یعـد الـدارس رسالـة علمیـة باللغـة اإلنجلیزیـة تقیـم علـى أسـاس 

  

  ة سـاعـ ٦٦ال یحـق للـدارس التقـدم لمناقشـة أطروحـة الدكتـوراه قبـل اجتیـاز جمیـع المقـررات وعـددهـا

سـاعـة  ١٢)  كـاآلتـي. مقـررات تـربـویـة بـواقـع C+ ( ٢,٣٣بنجـاح وبمعـدل ال یقـل عـن  معتمـدة

  علـي األقـل، معتمـدة

  علـي األقـل، سـاعـة معتمـدة ٢٤مقـررات إختیـاریـة تخصصیـة بـواقـع 

  سـاعـة معتمـدة. ٣٠رسـالـة بـواقـع 

  علمیـة أو مؤتمـرات علمیـة متخصصـة.نشـر بحثیـن علـي األقـل في مجـالت 

  

  تقـدم الـرسـالـة للفحـص ومنـح الـدرجـة بعـد مـرور عـام كـامـل علـي األقـل مـن تـاریـخ التسجیـل وعـامیـن

 علـي األقـل من تـاریـخ القیـد.

  مـدة الـدراسـة  ) ١٠مـادة (

 ـان.الحـد األقصـى لمـدة الدراسـة لدبلـوم الدراسـات العلیـا سنت 

 

  سنـوات مـن تاریـخ القیـد فـى مقـررات  خمسالحـد األقصـى لمـدة الدراسـة لدرجـة الماجستیـر

 الماجستیـر، وهـى تمثـل دراسـة مقـررات الماجستیـر وٕاعـداد الرسالـة.

  

  ان سـت سنـوات مـن تاریـخ النجـاح فـي االمتحـالحـد األقصى لمـدة الدراسـة لدرجـة دكتـوراه الفلسفـة

 وهـي تمثـل دراسـة مقـررات الدكتـوراه وٕاعـداد الرسالـة . الشامـل
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  یجــوز لمجلـس القســم المـوافقـة علــي مــد فتــرة الــدراســة بنــاء علــي تقــریــر المشــرف وفـي الحــاالت

  الـتي یقـدرهــا المجلــس.

  ) اإلشــراف ١١مـادة ( 

الماجستیـر والدكتـوراه لألساتـذة واألساتـذة المساعدیـن ویجـوز أن یشـارك یكـون اإلشـراف علـى رسـائـل  .١

فـي اإلشـراف مـن فـي مستواهـم مـن المتخصصیـن مـن خـارج الكلیـة. ویمكـن للمدرسیـن المعاونـة فـي 

شـرف اإلشـراف وفـى حالـة تعـدد المشرفیـن یكـون أقـدم أعضـاء هیئـة التدریـس فـي اللجنـة هـو الم

 الرئیسـي.

 

إذا كـانـت هیئـة اإلشــراف علـي المـاجستیــر والـدكتـوراه مـن غیـر خریجـي كلیـات التعلیـم الصنـاعـي، فیلـزم  .٢

 أن یكـون أحـدهـم عضـو هیئـة تـدریـس فـي كلیـة التـربیـة.

  

الـة وملخـص باللغتیـن العربیـة یقـوم وكیـل الكلیـة لشئـون الدراسـات العلیـا والبحـوث بإرسـال عنـوان الرس  .٣

واإلنجلیزیـة إلـى جمیـع الكلیـات المعنیـة بالجامعـات المصریـة ومراكـز البحـوث وأكادیمیـة البحـث العلمـي 

 لإلحاطـة، هـذا باإلضافـة إلـى النشـر علـى موقـع الجامعـة بالشبكـة الدولیـة للمعلومـات (اإلنتـرنـت).

  

الكلیـة بنـاًء علـى إقتـراح مجلـس القسـم المختـص بدیـًال لعضـو لجنـة اإلشـراف  یجـوز أن یعیـن مجلـس .٤

فـي حالـة اإلیفـاد فـي مهمـة علمیـة أو اإلعـارة أو األجـازة خـارج الجمهـوریـة لمـدة تزیـد عـن عـام علـى أن 

ة خـالل فتـرة مشاركتـه في یرفـع اسمـه مـن لجنـة اإلشـراف ویحتفـظ بكافـة حقوقـه العلمیـة واألدبیـ

 اإلشـراف.

  

فـي حـاالت اإلعـارة أو السفـر للخـارج أو اإلیفـاد لمهمـة علمیـة للمشـرف الوحیـد علـى الرسالـة، یتـم  .٥

وذلـك بنـاًء علـى إقتـراح مجلـس  ،اإلشـرافإختیـار مشـرف آخـر أو أكثـر فـي تخصـص البحـث للقیـام ب

 مجلـس الكلیـة . القسـم المختـص وموافقـة

  

یقـدم المشـرف الرئیسـي علـى الرسـالـة تقـریـرًا لمجلـس القسـم المختـص مرتیـن كـل عـام خـالل شهـري  .٦

مـایـو ونـوفمبـر یتضمـن الحالـة البحثیـة للطـالـب ومـدى تقـدمـه فـي البحـث مـع توضیـح المشـاكـل 

نسخـة منـه  تـودعو  ةحـاطـإلجلـس القسـم المختـص لویعـرض التقریـر علـى م ،والمعـوقـات إن وجـدت

     .بملـف الـدارس بإدارة الـدراسـات العلیـا

  ) إعـداد الرسـالـة ١٢مـادة ( 
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 ١٢بالنسبـة للماجستیـر و سـاعـة معتمـدة علـى األقـل  ١٢دراسـة مقـررات تعـادل  دارسیجـب أن ینهـى الـ 

بالنسبـة للماجستیـر و  ٢,٠٠وبمعـدل تراكمـى إجمالـى ال یقـل عـن سـاعـة معتمـدة بالنسبـة للدكتـوراه، 

 قبـل البـدء فـى إعـداد الرسالـة. بالنسبـة للدكتـوراه  ٢,٣٣

  

  یجـب أن تكـون الـرسـائـل العلمیــة للمـاجستیـر والـدكتـوراه فـي مجـال التخصـص التكنـولـوجـي وأن تكون

 مـردود علـي العملیــة التعلیمیــة.ذات طبیعــة تـربـویـة لهـا 

  

  ) لجـنة الحكـم١٣مـادة ( 

  بعـد االنتهـاء مـن متطلبـات الدراسـة بنجـاح وتقدیـم محاضـرة مـن خـالل نـدوة عـن نتائـج الرسالـة، تكتـب

مـدى صالحیـة  الرسالـة باللغـة اإلنجلیزیـة مـع ملخـص باللغـة العربیـة، وتتقـدم لجنـة اإلشـراف بتقـریـر عـن

 الرسالـة للعـرض علـى مجلـس القسـم.

 

  یشكـل مجلـس الكلیـة، بنـاًء علـى إقتـراح مجلـس القسـم المختـص، لجنـة علمیـة لفحـص الرسالـة والحكـم

علیهـا مـن ثالثـة أعضـاء یكـون أحدهـم المشـرف (أو المشرفیـن مـن األساتـذة واألساتـذة المساعدیـن بحـد 

عضویـن بصـوت واحـد) ویشتـرط أن یكـون أحـد األعضـاء علـى األقـل مـن خـارج الجامعـة ویجـوز أقصـى 

أن یكـون أحـد أعضـاء لجنـة الحكـم علـى رسائـل دكتـوراه الفلسفـة مـن خـارج مصـر ویكـون أقـدم األساتـذة 

كلیـات التعلیـم الصناعـي أو كلیـة هـو مقـرر اللجنـة، كمـا یشتـرط أن یكـون أحـد األعضـاء مـن خریجـي 

 التربیـة.

  

  تحـال الرسالـة إلـى لجنـة الفحـص والحكـم، وبعـد تلقـى التقاریـر الفردیـة المفصلـة یتـم باالتفـاق مـع

المشـرف الرئیسـي تحدیـد موعـد مناقشـة الرسالـة علنیـًا خـالل ستــة أشهـر مـن تاریـخ اعتمـاد تشكیـل 

المناقشـة والحكـم. ویعلـن عـن المناقشـة قبـل الموعـد بأسبوعیـن علـى األقـل وتجتمـع لجنـة الحكـم لجنـة 

فـي الكلیـة وتطلـع علـى التقاریـر الفردیـة المفصلـة عـن فحـص الرسالـة وتتـم مناقشـة الـدارس وتقـدم 

ه مستـوى الرسالـة ورأى اللجنـة فـي منـح اللجنـة تقریـرا جماعیـًا عـن الرسـالـة والمنـاقشـة موضحـًا بـ

 الدرجـة.

  

  یجـوز للجنـة أن تعیـد الرسالـة إلى الـدارس الستكمـال مـا تـراه مـن نقـص وتعطـى لـه فرصـة بحـد أقصـى

ستـة أشهـر، ویشتـرط للمنـح موافقـة أعضـاء اللجنـة باألغلبیــة وفـي حالـة تجـاوز مـدة األشهـر الستـة 

 تشكیـل لجنـة المناقشـة والحكـم.یعـاد 
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  یشتـرط لمنـح درجـة الماجستیـر أن یقـوم الـدارس بنشـر ورقـة علمیـة واحـدة علـى األقـل فـي مجلـة علمیـة

أو مؤتمـر علمـي متخصـص محكـم، وتكـون الورقـة مستخرجـة مـن رسالـة الماجستیـر  متخصصـة محكمـة

 لهـا للنشـر. ویقـدم مـا یفیـد نشرهـا أو قبو 

  

  یشتـرط لمنـح درجـة الدكتـوراه أن یمثـل البحـث إضافـة علمیـة جدیـدة فـي مجـال التخصـص و أن یقـوم

محكمـة و متخصصـة دولیة فـي مجلـة علمیـة  أحداهما  الـدارس بنشـر ورقتیـن علمیتیـن علـى األقـل

لورقتـان مستخرجتیـن مـن رسالـة مؤتمـر علمـي متخصـص محكـم، وتكـون ا واألخري في مجلة أو

 الدكتـوراه ویقـدم مـا یفیـد نشرهمـا أو قبولهمـا للنشـر .

  

  ترفـع التقـاریـر الفـردیـة والتقـریـر الجماعـي مـن مجلـس القسـم إلـى مجلـس الكلیـة ثـم إلـى الجامعـة للنظـر

  فـي منـح الدرجـة.

  ) خطـة الدراسة ١٤مـادة ( 

یعتمـد مجلـس الكلیـة الخطـة الدراسیـة لمراحـل الدراسـات العلیـا فـي التخصصـات التـي سبـق اإلعـالن عنـا وفقـًا 

  ) مـن القواعـد العامـة. ٣للمـادة رقـم (

  ) الدراسـات البینیـة١٥مـادة ( 

علیـا فـي التخصصـات ذات الطبیعـة یشكـل مجلـس الكلیـة فـى بدایـة كـل عـام جامعـى مجلسـًا علمیـًا للدراسـات ال

البینیـة "أي التخصصـات المشتركـة بیـن األقسـام العلمیـة" مـن خمســة أعضـاء علـى األقـل ویـرأس المجلـس 

وكـل الكلیـة للدراسـات العلیـا والبحـوث وتكـون للمجلـس جمیـع صالحیـات واختصاصـات مجالـس األقسـام 

ن دبلومـات الدراسـات العلـا ودرجـات الماجستـر والدكتـوراه للتخصصـات البینیـة العلمیـة فیمـا یخـص شئـو

  ویتكـون المجلـس مـن رؤسـاء األقسـام المعنیـة وبعـض األساتـذة القائمیـن علـى تدریـس المقـررات الدراسیـة . 

  معادلـة المقـررات  )١٦مـادة (

مجلـس القسـم المختـص وتوصیـة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث یجـوز لمجلـس الكلیـة بنـاًء علـى اقتـراح 

الموافقـة علـى احتسـاب مقـررات علـى مستـوى الدراسـات العلیـا سبـق للـدارس اجتیازهـا بنجـاح بتقدـر ال یقـل 

ات خـالل بالكلیـة أو فـي أي كلیـة أو معهـد معـادل معتـرف بـه مـن المجلـس األعلـى للجامعـ ٢,٠٠عـن 

) ساعـات معتمـدة بشـرط معادلـة عـدد الساعـات ٨السنـوات الخمـس السابقـة لقیـده وبحـد أقصـي ثمانـي (

  والمحتـوى العلمـي طبـًا لمـا ورد بالالئحــة.
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ف الجامعـات المعتـر  إحـدىبنظـام التعلیـم عـن بعـد وذلـك فـى سجـل الدارس مقـررًا واحـدًا یجـوز أن یوكذلـك  

مجلـس و بهـا داخـل مصـر أو خـارجهـا وباقتـراح مـن المرشـد األكادیمـى وبعـد موافقـة المجلـس العلمـى للبرنامـج 

  .حلــوانالكلیـة وعلـى أن یعقـد االمتحـان بكلیـة التعلیــم الصنــاعـي ـ جـامعـة 

  نظـام اإلمتحانـات   )١٧مـادة (

بجمیــع فــروع التخصصــات التكنـولـوجیـــة المختلفـــة بالكلیـــة االمتحــان فــي یـــؤدي المقیــدون للدراســات العلیــا  

نهایـة كـل فصـل دراسـي فـي المقـررات التـي درسوهـا فـي هـذا الفصــل وذلــك حســب الجــداول الزمنیــة المعتمــدة 

  .، علي ان یتناسب زمن االمتحان مع عدد الساعات المعتمدة للمقررمـن مجلـس الكلیـة

  ) أسلـــوب تعــدیــل الالئحــة ١٨مـادة (

یجــوز لمجلـس الكلیـة تعـدیــل جــزء مـن مـادة أو مــادة كــامــلة بحــد أقصــي ویتــم العمــل بهــا بعــد العــرض 

أو تعـدیــل  علــي مجلــس الجــامعــة وفـي حالــة طلـب أحـد األقســام إضـافــة مقــرر دراسـي جـدیــد أو أكثــر

یتطلــب مــوافقــة مجلــس القســم ولجنــة الدراســات العلیــا بالكلیــة وكــذا مجلــس المحتــوي العلمــي ألي مقــرر، ف

  الكلیــة ثــم یتــم إحــاطــة مجلـس الجــامعــة باإلضــافــة. 

  )األحكـام االنتقـالیـة ١٩مـادة (

  المستجـدیـن.علــى الطــالب ا صـدور القـرار الـوزاري باعتمـادهــ تاریـخمـن تطبـق هـذه الـالئحـة 

  

   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


