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 كلمة السيد األستاذ الدكتور

 ةـــد الكليـعمي
 كانت مستقبلى؛ وحلم فورية مهمة لمؤسسيها كان 2491 عام فى الكلية إنشاء بداية منذ

 مصر جمهورية احتياجات خدمة بهدف باألسكندرية للزراعة حديثة كلية إنشاء هى المهمة

 رائدة وبحثية تعليمية مؤسسة الكلية تكون أن الحلم كان و الزراعى، التعليم مجال فى العربية

 تعليم الوقت ذاك فى الكلية مهمة وكانت. األوسط والشرق العربية مصر جمهورية مستوى على

 خاصة للعمل، وإعدادهم الزراعى المجال فى المستخدمة اإلنتاج تكنولوجيا على وتدريبهم الطالب

 .الخاصة المزارع الى باإلضافة الحكومية وغير الحكومية المؤسسات و الزراعة وزارة فى

 الخدمات يوفر صرحا   لتصبح ملحوظ بشكل الكلية نمت قد عاما   وستون ثمان وبعد اليوم

 الكلية لمستقبل أوضح رؤية وجود الضرورى من أصبح قد لذا. والمجتمعية والبحثية التعليمية

 الكلية وتقوم. يتبعه وما الزراعى التعليم مجال فى الجديدة التحديات يواكب بما وأهدافها ومهمتها

 المختلفة، المجاالت فى التكنولوجى و العلمى التقدم مع تماشيا   الدراسية المناهج بتطوير حاليا  

 فى العمل سوق فى التغيرات مع أيضا   تماشيا   و الريفية، التنمية و الطبيعية الموارد إدارة مثل

 ذات دفعات تخريج هو التحديث هذا من والهدف. بأسرها المنطقة و العربية مصر جمهورية

 وعند. العمل سوق احتياجات لمقابلة تكنولوجية بمهارات يتمتعون وتدريبية تعليمية كفاءة

 المهارات من مجموعة الى باإلضافة المشكالت حل مهارات على التركيز تم الكلية الئحة مراجعة

 ببعض الجديدة التعليمية البرامج تهتم سوفو المختلفة العمل لقطاعات بالنسبة الهامة

 على والحفاظ البيئية والحماية والتغذية الغذائى األمن مثل المجتمع، تهم التى الموضوعات

 .الطبيعية الموارد

 مراجعة يتم والبحثى، التعليمى للنظام التحتية البنية لتحسين المستمرة الجهود الى باإلضافة

 العمل سوق لتناسب الالئحة تعديل يتم أنه أى السوق، متطلبات على اعتمادا   التعليمية البرامج

 السوق على المعتمدة الزراعة دور دمج إلى الجديدة الالئحة وتهدف. والعالمى والعربى المحلى

 تحسين فى الكلية وتستمر. المصرى الريف فى والفقر الغذائى باألمن الخاصة المواضيع مع

 على تطبيقها و المعلومات تكنولوجيا فى للتقدم األمثل االستغالل طريق عن التعليمية العملية

 الجودة ضمان على للحصول الفعلية الخطوات بعض الكلية اتخذت لقد وأخيرا ،. وجه أحسن

 . بالكلية التعليمى للبرنامج واالعتماد

  أ.د. محمد جمال التركى
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 كلمة السيد األستاذ الدكتور
 الدراسات العليا والبحوث وكيل الكلية لشئون

 على حصولهمونهنئهم  الخريجين الطلبة بنائىأل هذه كلمتىب قدمتأ أنيسعدنى 

 من الجديدة المرحلة هذه بداية فى لى ويطيب. الزراعية لعلوما فى البكالوريوس درجة

 أناذكر  أن. واليفوتنى باهر بمستقبل التمنيات بأطيب إليهم أتقدم أن العلمية حياتنا

 يصقل العلمى التحصيل من جديدة مرحلة بداية هى البكالوريوس درجة على الحصول

 يتاح والتى المختلفة الكلية بأقسام العليا الدراسات مرحلة وهى إال الخريج مهارات فيها

 على وللحصول للمعرفة جديدة آفاق فتح أجل من واالبتكار بالفكر الرقى للدارس فيها

.  الوطن نطاق خارج وفى بلفقط  مصر فىليس  العمل سوق معترك فى أكبر فرص

 الى الكلية اتجهت فقد، المجاالت جميع فى رائدة تكون أن الزراعة كلية تعودت وكما

، والدولية العالمية النظم لمواكبة العليا الدراسات بمرحلة المعتمدة الساعات نظام تطبيق

والتعرف على  الخارجية الجامعات بين للتنقل الكلية لخريجى أكبر فرصة يتيح ما وهو

 . مختلفةال علميةال مدارسال

من جميع كليات الزراعة بمصر والوطن العريى والعالم  الخريجينب ترحب كليةالو

 الكلية تخصصات جميع فى والدكتوراه الماجستير درجتى على للحصول للدراسة

تخصص، باالضافة الى استحداث درجتى ماجستير بنظام الساعات  24وعددها 

االوروبية المعتمدة احدهما بقسم المحاصيل )ماجستير تكنولوجيا البذور( واالخرى بقسم 

 فرص حةإتا وكذلكاالراضى والمياه )ماجستير االدارة البيئية للموارد المائية(، 

،  وجارى استحداث درجات علمى تخصص 13 حوالى فى الدبلوم درجة على الحصول

 .علمية اخرى بمختلف االقسام

 والتسجيل التقدم بأمور يتعلق ما كل وتنظيم بتسهيل الكلية تهتم المنطلق هذا ومن

 باألقسام المعملية اإلمكانيات وفيرت أجل من والسعى الجهد بذل مع العليا للدراسات

 فرص إلتاحة العالية التقنيات ذات باألجهزة المركزية المعامل وتدعيم وتحديث المختلفة

 فى والمتخصصين التدريس هيئة أعضاء السادة إشراف تحت والتدريب البحوث إجراء

 .المختلفة الزراعية العلوم مجاالت

 .الباهر والنجاح والتقدم بالتوفيق لكم تمنياتى خالص مع

  بهنسىأ.د. محمد حسن 
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 إدارة الكليـــة
 

 محمد جمال التركياألستاذ الدكتور / 
 عميد الكلية

 
 حسن بهنسىاألستاذ الدكتور / محمد 

 وكيل الكلية 
 لدراسات العليا والبحوثلشئون ا

 
 الشهاوى ابراهيم فكرىاألستاذ الدكتور / 

 وكيل الكلية 
 نمية البيئةتلشئون خدمة المجتمع و 

 
 محمد بهى الدين محمداألستاذ الدكتور / 

 وكيل الكلية  
 لشئون التعليم والطالب 
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 رؤيــــــة الكليـــة

أن تصبح كلية الزراعة بجامعة اإلسكندرية مركزا  علميا  متميزا  على  
المستوى القومي واإلقليمي واألفريقي إلعداد كوادر بشرية تتناسب وآمال المجتمع 

 المصري في تحقيق تنمية مستدامة

 

 رســـالة الكليـــة

إن رسالة الكلية هى جزء من رسالة الجامعة والتي تنشد فى النهاية إلى خدمة 

المجتمع المصرى وتنميته المجتمعية االقتصادية لمحيط الجامعة المباشر ثم تمتد فى 

 .ىواألفريق ىمحاور متعددة إلى محيطات أكبر فأكبر لتشمل مصر والعالم العرب

للمناطق الريفية  االقتصاديةالتنمية المجتمعية فى ية الزراعة سالة كلوباختصار ر

بالقيمة  االرتقاءالحضرية وذلك من خالل  والصحراوية والساحلية الزراعية والريفية

يتناسب  الحقيقى الذىكلية الزراعة إلى المستوى  لخريجيالمهنية والمهارية والتنافسية 

 من خالل : العالمىصر وإلى المستوى م فىمع القيمة والمكانة الحقيقة للزراعة 

المهني بمستوى األداء إلى المستويات القياسية من حيث السلوك  االرتقاء .2

 واألخالقي.

ضمان جودة أداء وتميز أعضاء هيئة التدريس من خالل تقديم دورات تدريبية  .1

 العلمي.متنوعة ومستمرة وإتباع نظم التقييم والتقويم للعملية التعليمية والبحث 

بالتعاون بين العلماء والباحثين المصريين بالخارج  االتصالتفعيل قنوات  .3

 مجال العلوم الزراعية . فىكل ماهو جديد  فىمن خبراتهم  واالستفادة

 اإلرتقاء بنوعية البحوث العلمية وبرامج الدراسات العليا والمراكز البحثية . .9

 والحفاظ على البيئة . الزراعىاإلرتقاء بنوعية الخدمات المقدمة إلى المجتمع  .5
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 إدارة الدراسات العليا والبحوث

هى الجهاز اإلدارى الخاص بالدراسات العليا بالكلية ويعمل تحت إشراف األستاذ الدكتور 

وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وبرئاسة مسجل الدراسات العليا بالكلية 

راسات العليا ويتم التعامل فى كل ما يخص ويعاونة الجهاز اإلدارى والموظفين بإدارة الد

 الدراسات العليا عن طريق هذه اإلدارة.

 رســـالة اإلدارة

 العربيوالوطن  المصريخدمة وتنمية المجتمع  إلىتنشد  التيجزء من رسالة الكلية  هي
وذلك عن طريق  ،من خالل الطالب الوافدين الدارسين بمراحل الدراسات العليا المختلفة

يتمشى مع التطور  الذي األداءة واالرتقاء بمستوى يمالحلول السل وإيجادتحليل المشاكل 
 الحديث

 

 رؤيــــــة اإلدارة

واستخدام  رها )نظام الساعات المعتمدة (يتنفيذ الئحة الدراسات العليا الجديدة وتطو

عبر شبكة االنترنت بهدف سرعة االتصال واتخاذ بالطالب والجامعة وسائل االتصال 

باإلضافة إلى تحديث ورقمنة التعامالت في إدارة الدراسات  ،الوقت المناسب فيالقرارات 

  العليا.

 

 المستهدف
 فيحيث يستطيع الطالب التسجيل والتعامل  راقي أداءالوصول لمستوى  إلى اإلدارةترنو 

 لتسجي إلىمن بداية طلب التسجيل  االلكترونيمعظم مراحل دراسته من خالل موقع الكلية 

ومتابعة  اإلشرافمن المرشد االكاديمى ولجنة  االلكترونيالمقررات الدراسية والتوقيع 

جميع االجراءت التقليدية المتبعة من لجان ومجالس الدراسات العليا بالكلية واعتمادات 

 الجامعة لها .

 .1021ربيع الوهناك محاولة لتطبيق هذا في مرحلة تجريبية بداية من فصل 
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 نبذة عن الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكلية
 

 مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة : ( أ)

 يتشكل مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة من :

الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا  األستاذ -1
 .رئيسا –والبحوث 

السادة االساتذة وكالء الكليات والمعاهد التابعة للجامعة لشئون  -2
 .الدراسات العليا والبحوث

اعضاء من خارج الجامعة من ذوى الخبرة  5-3عدد من  -3
 .يعينون لمدة عامين قابلة للتجديد بقرار من رئيس الجامعة 

 

         :لجنة الدراسات العليا والبحوث بالكلية)ب( 

 وهى احدى اللجان الفنية المنبثقة عن مجلس الكلية وتتكون من :

 -الدراسات العليا والبحوثالدكتور وكيل الكلية لشئون  األستاذ .2
 .مقرارا

 ءهعضوا يختارهم مجلس الكلية سنويا من بين اعضا25عدد  .1
 أمينا   ويختار من بينهم، ومن غيرهم من اعضاء هيئة التدريس

 .للجنة

 

                :ادارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية)جـ( 
وهى الجهاز االدارى الخاص بالدراسات العليا بالكلية ويعمل تحت اشراف االستاذ الدكتور 

الدراسات العليا بالكلية ويعاونة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وبرئاسة مسجل 

الجهاز االدارى و الموظفين بالدراسات العليا ,ويتم التعامل فيما يلى الدراسات العليا عن 

 .طريق هذه االدارة
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 موعد التقدم لإللتحاق بالدراسات العليا

والدكتوراة يتم فتح باب االلتحاق بالدراسات العليا بالكلية لكل من درجتى الماجستير 

من كل عام ، ويستمر  و االول من يناير ودبلوم الدراسات العليا فى األول من أغسطس

باب التقدم مفتوحا  لمدة أسبوعين ويعلن عن ذلك داخليا  بالكلية ويستثنى من ذلك 

 الطلبة الوافدون فيمكن قبولهم فى أى وقت .  لكالمعيدون والمدرسون المساعدون وكذ
  

 الدراسةمواعيد 

 أسبوع . 25فصل الخريف: يبدأ السبت الثالث من سبتمبر ولمدة  .2

 أسبوع . 25فصل الربيع: يبدأ السبت الثاني من فبراير ولمدة  .1

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

 

 ةنظام الدراس

 26يزيد عن ُيسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال 

ساعة معتمدة لكل فصل. كما ُيسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف فى عدد من 

ساعات معتمدة. وال يحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه  4الساعات ال يزيد عن 

 الساعات.
 

 الساعة المعتمدة

الواحد، وهى تعادل: ىالفصل الدراس ىالساعة المعتمدة هي وحدة قياس لتحديد وزن كل مقرر ف  

 ساعة دراسية نظرية واحدة فى األسبوع. .2
 أو ساعتين تطبيقيتين أو ساعتين من التدريبات المعملية فى األسبوع. .1
 أو أربع ساعات من التدريبات الميدانية فى األسبوع طوال الفصل الدراسى. .3
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 الشروط العامة للقبول والتسجيل

البكاالوريوس مان إحادى الجامعاات المعتارف بهاا مان يقبل الطالب الحاصل على درجة  .1
المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العلياا إذا أساتوفى شاروط القباول 

 بكل برنامج.
أن يستوفى الطالب شروط القسم العلمي )إن وجدت( وأن يحصل علاى موافقاة مجلاس  .2

 القسم المختص ومجلس الكلية.
 والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. أن يستوفى الطالب المستندات .3
يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نماوذج تساجيل مقاررات ويعتماده مان المرشاد  .4

 األكاديمى ورئيس القسم.
 ال يعتبر الطالب مسجال  في أي مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية. .5
 لمقررات الدراسية له.التسجيل إجبارى للطالب لكى ُيسمح له بالحضور وحساب ا .6
الطالاااب الـاااـذي ال يقـاااـوم بالتسـاااـجيل قـبـاااـل نهــاياااـة األسـاااـبوع الثـاااـانى مااان فصااالي  .7

الخريــااااـف والربيـااااـع أواألساااابوع األول ماااان الفصاااال الصاااايفى ال يحااااق لااااه حضااااور 
 المحاضرات.

 قواعد دراسة مقرر

 يقرر مجلس الكلية الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات الدراسة. .1

يحااق للطالااب أن يحااذف / يضاايف أى مقاارر قباال نهايااة األساابوع الثاااني ماان بدايااة  .2
الربيع( أو نهاية األسبوع األول من فصال الصايف بعاد  –الفصل الدراسى )الخريف 

تعبئااة نمااوذج الحااذف واإلضااافة واعتماااده ماان المرشااد األكاااديمى دون أن يظهاار 
 المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسى.

ب باالنسحاب من المقرر الدراسى قبل نهاياة األسابوع الثاانى عشار مان ُيسمح للطال .3
بداية فصلى الربياع والخرياف أو األسابوع الساادس مان الفصال الصايفى بعاد تعبئاة 
نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمى وفي هذه الحالة ال تحسب للطالب 

 جله الدراسى.( في سWساعات هذا المقرر ويرصد للطالب تقدير منسحب )

% علاااى األقااال مااان 75للطالاااب بااادخول االمتحاااان النهاااائي إال إذا حضااار  ال ُيسااامح .4
% مان مجماوع 15الساعات التدريسية للمقرر. فإذا تجااوزت نسابة غيااب الطالاب 

عدد السااعات التدريساية للمقارر بادون عاذر رسامى خاالل أول ساتة أساابيع يوجاه 
لدراساااات العلياااا ، إذا تكااارر الغيااااب إلياااه رئااايس القسااام إناااذارا  عااان طرياااق إدارة ا
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% ماان مجمااوع عددالساااعات التدريسااية للمقاارر باادون عااذر 15وتجاااوزت نساابته 
رسمي يخطر الطالب بحرمانه من دخاول امتحاان نهاياة الفصال وذلاك فاي األسابوع 
الثاني عشر بموافقة عميد الكلياة ويرصاد لاه فاي ساجله الدراساى منساحبا انساحابا  

 (.FWإجباريا من المقرر )

( إذا تعذر عليه دخول االمتحــان النهائى Iيحصــل الطــالب على تقدير غير مكتمل ) .5
لمقـــرر أو إتمام بعض متطلباته ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ومجلس الكلية 

% علااى األقاال ماان متطلبااات المقاارر، وعليااه 75شااريطة أن يكااون قااد حضاار وأدى 
الفصاال الدراسااى التااالى، و إال حصاال علااى  أداء االمتحااان خااالل أساابوعين ماان باادء

 (.FWتقدير منسحب إجبارى )

ال تحساب لاه  (I, W or FW) المقاررات التاي يحصال فيهاا الطالاب علاى تقادير .6
 كساعات دراسية وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات.

يحق للطالب إعادة التسجيل في أي مقرر سابق لاه النجااح أو الرساوب فياه بغارض  .7
 ين تقديره فى هذا المقرر.تحس

جميع تقديراته الحاصل عليها فاي  Transcriptيرصد في سجل الطالب الدراسى  .8
المقاااررات فاااي جمياااع محاوالتاااه وتااادخل جميعهاااا فاااي حسااااب المتوساااط التراكماااي 

 CGPA(Cumulative Gradeللاادرجات فااي جميااع الفصااول الدراسااية 
Point Average). 

دراساية مان خاارج القسام أو الكلياة أو الجامعاة  يجوز للطالب التسجيل في مقررات .9
ضمن برنامجه الدراسى وذلك بعد موافقاة مجلاس الكلياة بنااء  علاى اقتاراح مجلاس 
القساام المخااتص وتاادخل هااذه المقااررات فااى حساااب المتوسااط التراكمااي للاادرجات 

GPA. 

ال يحسااب للطالااب المقاارر ضاامن الساااعات المطلوبااة للحصااول علااى الدرجااة إذا  .11
، ويجااب عليااه إعااادة دراسااة المقاارر إذا كااان Cعلااى تقاادير اقاال ماان حصاال فيااه 

إجبارياااا  ويحاااق للطالاااب دراساااة مقااارر باااديل إذا كاااان اختيارياااا  وتااادخل الااادرجات 
الحاصال عليهااا فاي محاوالتااه فاي حساااب المتوساط التراكمااى للادرجات فااى جميااع 

 .CGPAالفصول الدراسية 
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أحاد مقاررات البرناامج الدراساى فاى  Cينذر الطالب إذا حصل على تقدير أقل من  .11
 بما فى ذلك المقررات المعادة والمضافة.

فااي حالااة شااطب الطالااب ماان البرنااامج ال يحااق لااه التسااجيل لاانفس البرنااامج ماارة  .12
 أخرى فى ذات التخصص.

ال يحسب للطالب المقرر الذى درسه ومر عليه أكثر من خمس سنوات من تااري   .13
الادبلوم أو الماجساتير أو سابع سانوات اجتيازه المقرر وحتى وقت الحصول علاى 

 حتى وقت الحصول على الدكتوراه.

 حساب المتوسط التراكمي للدرجات: .14

 نقاط المقرر. xنقاط تقدير المقرر = عدد الساعات المعتمدة للمقرر  (أ 
لكال فصال دراسااي )ألقارب ثالثاة أرقااام  GPAالمتوساط التراكماي للاادرجات  (ب 

 عشرية( وفقا للمعادلة:
 

 [ + .........1[ + ]نقاط تقدير المقرر2]نقاط تقدير المقرر                           

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها   

 الطالب في الفصل الدراسي  

 وفقا للمعادلة: CGPAيتم حساب إجمالي المتوسط التراكمي للدرجات  (ج 

 جميع المقررات التي أكملها الطالب مجموع نقاط تقدير

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية  

يمكن للطالب التسجيل فى مقرر دراسي كمستمع دون دخول االمتحان، وفي حالاة  .15
% ماان الساااعات التدريسااية للمقاارر أو أكثاار يرصااد للطالااب 75حضااور الطالااب 
 .(Listener - L)تقدير مستمع 

بالتسجيل في مقرر دراسى إذا كان له متطلب سابق ويجب علياه  ال يسمح للطالب .16
 أن يجتاز المتطلب السابق أوال .

يســمح للطـــالب باالنســـحاب من المقــرر الدراســي بعد التســجيل عند  .17
اســـتدعائه ألداء الخدمــة العســـكرية ويرصــد له تقديــر منســـحب ألداء 

= CGPA 

=GPA 
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( فى سجله الدراسى Military Withdrawal -  MWالخـــدمة العســـكرية )
 وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية المقررات.

أثناء تقدماه فاى  (In Progress - IP)يرصد تقدير الطالب فى السجل الدراسي  .18
بحث رسالة الماجساتير أو الادكتوراه، وترصاد لاه نتيجاة مناقشاة الرساالة بتقادير 

وال  (Unsatisfactory - U)أو غيار مرضاي  (Satisfactory - S)مرضاي 
 .GPAتدخل فى حساب متوسط نقاط التقدير 
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 قواعد تقييم المقرر
% ماان الدرجااة لالمتحااان النهااائى ويخصااص باااقى الدرجااة لالختبااارات 60يخصااص  -2

 الدورية والتقييم المستمر.
 يكون نظام احتساب النقاط لكل ساعة دراسية معتمدة كما يلى: -1

 الدرجات النقاط التقدير

 Very high caliber A 4.000 95 -100     أداء عالي

A- 3.666 90 -< 95 

B+ 3.333 85 -< 90 

  Satisfactory      أداء مرضي
 
 

B 3.000 80 -< 85 

B- 2.666 75 -< 80 

C+ 2.333 70 -< 75 

C 2.000 65 -< 70 

 less than expected C- 1.666 60 -< 65أداء أقل من المتوقع 

D+ 1.333 55 -< 60 

 Unsatisfactory  D 1.000 50 -< 55   أداء غير مرض

 Fail F 0.000 < 50راسب 

  --- Withdrawal Wمنسحب 

  --- Forced Withdrawal FWمنسحب إجبارياً 

  --- Incomplete Iلم يكمل متطلبات المقرر

 منسحب ألداء الخدمة العسكرية
  Military Withdrawal MW ---  

  --- Listener Lمستمع 

  --- In Progress IPالرسالة العلمية ولم تكتمل بعد 

 مناقشة الرسالة العلمية بنجاح 
  Satisfactory 

S ---  

 رسوب في مناقشة الرسالة العلمية
 Unsatisfactory 

U ---  
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 ىالمرشد األكاديم

مرشادا أكاديمياا يفضال أن يكاون مان أعضااء هيئاة التادريس مان يحدد القسام لكال طالاب 
نفس التخصص كلما أمكن وذلك لتقديم النصح واإلرشاد خاالل فتارة دراساته ولمسااعدته 
فااى اختيااار المقااررات الدراسااية األساسااية و التكميليااة الالزمااة لمجااال تخصصااه. ويكااون 

وذلاك حتاى نهاياة دراساة الطالاب رأى المرشد األكاديمى استشاريا  وليس إلزاميا  للطالاب 
للمقررات. ويجوز للطالب حرية اختيار المرشد األكااديمى كلماا كاان ذلاك ممكناا  ويساتبدل 

 .بالمشرف العلمى لطالب درجتى الماجستير والدكتوراه عند تسجيل الرسالة

 تحويل الساعات المعتمدة

طالب بتحويل بعد موافقة مجلس الكلية وبناء على اقتراح مجلس القسم يسمح لل -2
عدد من الساعات المعتمدة سبق له أن درسها فاي جامعاة أخارى علاى أن تكاون 
من بين متطلبات الحصاول علاى الدرجاة وان يكاون قاد نجاح فيهاا بتقادير ال يقال 

 أو ما يعادله بشرط:C عن 
% مان مجماوع السااعات الدراساية الالزماة 30أال يزيد مجموع الساعات المحولاة عان  (أ 

 الدرجة.للحصول على 
 أال تكون قد احتسبت له وحصل بموجب دراستها على شهادة أو درجه علمية أخرى. (ب 
ال تدخل تلك الساعات المعتمدة المحولة من جامعة أخرى في حسااب المتوساط التراكماى  (ج 

 .GPAللدرجات 

 
للطالب المسجل فاي أحاد بارامج الدراساات العلياا بجامعاة االساكندرية أن يسمح   -1

علاى األقال أو ماا  Cساعات المعتمدة التي نجح فيها بتقادير يحول أى عدد من ال
يعادله سبق وأن درسها فاى جامعاة اإلساكندرية فاى برناامج التعلايم المساتمر أو 
برنامج لم يستكمل إلى أى من برامج الدراساات العلياا التاي يرغاب فاى االلتحااق 

ات فااي بهااا إذا كاناات هااذه المقااررات ماان متطلبااات البرنااامج وتاادخل هااذه الساااع
بشاارط أال يكااون قااد ماار أكثاار ماان GPA حساااب المتوسااط التراكمااى للاادرجات 

خمس سنوات من تاري  اجتيازه المقرر وحتاى حصاوله علاى شاهادة الادبلوم أو 
 درجة الماجستير وسبع سنوات حتى حصوله على درجة الدكتوراه.
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 الرسوم الدراسية لبرامج الدراسات العليا

دراسى قيمة تسجيل الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا بقرار تحدد في بداية كل عام 

 من رئيس الجامعة بناء على موافقة مجلس الجامعة.

 

 األوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا

دراسات  1استمارة طلب القيد لكل من درجتى الماجستير أو الدكتوراة ) استمارة رقم  .2
دراسات عليا (  2لدبلوم الدراسات العليا ) استمارة رقم عليا ( أو استمارة طلب قيد 

 وتسحب مجانا  من إدارة الدراسات العليا بالكلية مع إستيفاء الدمغة المطلوبة .
 المؤهل الجامعى المعتمد. .1
 شهادة ميالد أو مستخرج رسمى منها . .3
 سنة. 35العسكرية لمن يقل سنة عن  ةشهادة المعامل .9
 . 6×  9صورة حديثة مقاس  9عدد  .5
 موافقة جهة العمل على التسجيل وعلى منح الطالب التفرغ المطلوب . .6
اقرار من الطالب بعدم تسجيلة ألى دبلوم أو درجة جامعية أخرى سواء فى نفس  .7

 الكلية أو فى أى كلية أخرى فى جامعات جمهورية مصر العربية .
الجامعية المتقدم لها وإذا إقرار من الطالب بأنة لم يسبق له االلتحاق بدراسة الدرجة  .8

 كان قد سبق له ذلك يوضح سبب إنقطاعة عن الدراسة قبل الحصول على الدرجة .
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 برامج الدراسات العليا

تمنح جامعة اإلسكندرية بناءا  على اقتراح مجلس كلية الزراعة الشهادات والدرجات 
 العلمية التالية:

 
 :  فيالتخصصية  دبلومات الدراسات العليا . أ

 دبلوم اإلرشاد الزراعي .2
 دبلوم التشجير البيئي وصيانة الموارد الشجرية .1
 دبلوم دراسة الجدوى االقتصادية للمشروعات الزراعية .3
 دبلوم اإلحصاء والتخطيط الزراعي .9
 دبلوم االقتصاد المنزلي .5
 دبلوم التقنيات الحديثة فى الهندسة والميكنة الزراعية .6
 بة الجودةدبلوم تصنيع األلبان ومنتجاتها ومراق .7
 دبلوم أمراض النبات ما بعد الحصاد لمحاصيل التصدير .8
 دبلوم اإلنتاج الحيواني .4

 دبلوم إنتاج الدواجن .20
 دبلوم تربية نحل العسل وديدان الحرير .22
 دبلوم زراعة الخضر المحمية .21
 دبلوم الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق .23
 دبلوم تصميم وتنسيق المواقع .29
 األراضيدبلوم استصالح وتحسين  .25
 دبلوم مراقبة وتداول وتصنيع األغذية .26
 دبلوم تكنولوجيا األسماك واإلدارة .27
 دبلوم الفاكهه .28
 دبلوم مكافحة اآلفات وحماية البيئة من التلوث بالمبيدات .24
 دبلوم التنمية الريفيه .10
 دبلوم إنتاج وجودة محصول القطن .12
 دبلوم إنتاج وجودة محاصيل الحبوب .11
 دبلوم الهندسة الوراثية .13
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 ات الماجستير في العلوم الزراعية ،  درج . ب

 ج . درجات دكتوراه الفلسفة في العلوم الزراعية
 

 وذلك في أحد البرامج االتية والتابعة لالقسام العلمية كما يلي :
 

 .التعليم اإلرشادي الزراعي .2
 .غابات و أشجار خشبية .1
 .االقتصاد وإدارة األعمال الزراعية .3
 .االقتصاد المنزلي .9
 .الزراعية والنظم الحيويةالهندسة  .5
 .علوم وتقنية األلبان .6
 .أمراض النبات .7
 .االنتاج الحيواني والسمكي .8
 .انتاج الدواجن .4

 .علم الحشرات التطبيقي .20
 .الخضر .22
 .الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق .21
 .علوم األراضي والمياه .23
 .ةعلوم تقنية األغذي .29
 .الفاكهة .25
 .كيمياء وتقنية مبيدات اآلفات .26
 .الريفيةالتنمية  .27
 .علوم المحاصيل .28
 .الوراثـة .24
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 قواعد دبلوم الدراسات العليا

 شروط التسجيل:
يشترط ما يلي فى تسجيل الطالب لنيل أى من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط 

 الواردة في الشروط العامة السابقة :
أن يكون حاصال  على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية أو ما يناظرها من 

التخصصات في الكليات االخرى من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها من 

 المجلس األعلى للجامعات. 

يجوز لمجلس الكلية بناء  على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب 

سفي غير التخصص بعد اجتيازه عددا  من المقررات الحاصل على درجة البكالوريو

 المقررات عدد يتجاوز التى يحددها مجلس القسم المختص. بحيث ال التكميلية الدراسية

 سنة الطالب يقضى مقررات أربعة عن زيادتها حالة وفى مقررات أربعة عن التكميلية

الدبـلوم ويجب أال يقـل  كشـــرط لتســـجيل مقــررات المقررات للنجاح فيهذه تأهيلية

، وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات Cالمتوســـط التراكمى لتلك المقـررات عن 

 .البرنامج

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:
ساعة معتمده  منهم  30لكي يحصل الطالب على الدبلوم يجب أن يقوم بدراسة 

ساعة معتمده من المقررات اإلجباريه ) من قائمة المقررات األساسية ( وان يجتاز  21

ويحسب التقدير العام  +Cالطالب مقررات الدبلوم المسجل به بتقدير عام ال يقل عن 

يبين في شــهادة دبلوم الدراســات  ،GPAعلى أساس حساب متوسط نقاط التقدير 

[ الذي حصل عليه  CGPAالعليا اســم الدبلوم واجمالى المتوسط التراكمى للدرجات ] 

 . الطالب

 

 

 



    دليل طالب الدراسات العليا

24 
 

 القواعد العامة للحصول على درجة الماجستير

 شروط التسجيل:
 : العامة السابقةتسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإلضافة للشروط  ىيشترط ما يلي ف

أن يكااون حاصااال  علااى درجااة البكااالوريوس فااي العلااوم الزراعيااة أو مااا يعادلهااا ماان  .1
التخصصااات فااى الكليااات االخاارى ماان إحاادى الجامعااات أو المعاهااد المعتاارف بهااا ماان 

 (.+Cالمجلس األعلى للجامعات بتقدير عام جيد على األقل )

يجوز لمجلاس الكلياة بنااء علاى اقتاراح مجلاس القسام المخاتص قباول تساجيل الطالاب  .2
الحاصل على درجة البكالوريوس فى غير فرع التخصص وذلك بعد اجتياازه عاددا  مان 
المقررات الدراسية التكميلية فى مستوى البكاالوريوس والتاي يراهاا القسام ضاروريه. 

 عان زيادتهاا حالاة وفاى مقاررات أربعاة عان التكميلياة المقاررات عدد يتجاوز البحيث 
كشارط لتساجيل  المقاررات هاذه فايللنجااح  تأهيلياة سانة الطالب يقضى مقررات أربعة

وال  Cويجااب أال يقااـل المتوســااـط التراكمااى لتلااك المقااـررات عاان  مقااررات الماجسااتير
 تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

ويرغاب فاى التساجيل لدرجاة  مقبول فى البكالوريوسعلى الطالب الحاصل على تقدير  .3
 على األقل. +Cبتقدير   الحصول على دبلوم تخصصى الماجستير طبقا لالئحة الكلية

وإال  +Cال يقاال عاان  CGPAبعااد اجتياااز الطالااب المقااررات الدراسااية بنجاااح بتقاادير  .4
ين وجاب علااى الطالااب التسااجيل فااى مقاررات إضااافيه أو إعااادة بعااض المقااررات لتحساا

يقترح مجلاس القسام لجناة اإلشاراف ثام يتقادم الطالاب بطلاب  - متوسط تقدير الدرجات
لتسجيل موضوع الرسالة. ويجوز طبقا  لنظاام بعاض البارامج الدراسايه بالكلياة أن ياتم 

% على األقل من ساعات المقررات الدراسيه بنجاح بتقادير 30 ذلك بعد اجتياز الطالب
CGPA  ال يقل عنC+ . 

الب خطة البحث فاى سايمينار للقسام قبال التقادم بتساجيل موضاوع الرساالة يعرض الط .5
وعرضه على مجلس القسم ويترك للطالب حرياة اختياار موضاوع الدراساه العاام كلماا 

 كان ذلك ممكنا  على أن يكون ضمن الخطة البحثية للقسم العلمى المسجل به.

 

 
وتحديد مستوى اللغاة األجنبياه،  ICDLالحصول على الرخصة الدولية للحاسب اآللي  .6

شاارطين لنياال درجااة الماجسااتير وذلااك قباال مناقشااة الرسااالة ووفقااا  للقاارارات المنظمااه 
 الصادره من مجلس الجامعة.
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بعد نجاح الطالب فى جميع المقاررات الخاصاة بالدرجاة بمتوسـاـط تراكماى للـدرجـاـات  .7
CGPA ال يقل عن C+   عارض تقريار صاالحية واالنتهاء من موضوع الرساالة ياتم

 الرسالة على مجلس القسم.

تمنح درجــة الماجســتير للطالب الذين يجتـــازون مناقشـة رسالتهم العلمية وال يرصد  .8
 التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير.

 

 الساعات الدراسية للبرنامج:

 50عة معتمادة مانهم سا 30لكى يحصل الطالب على درجة الماجستير يجب أن يدرس .1
% علااى األقاال ماان المقااررات الدراسااـية الخاصااة بالقساام العلمااى المسااجل بااه الطالااب 

ياااتم اختيارهاااا مااان قائماااة المقاااررات  –سااااعات مااان المقاااررات االجبارياااة  6)منهاااا 
األساسية( وال يقل عدد الساعات المعتمدة التى يدرساها الطالاب خاارج القسام المساجل 

ورة قيام الطالب بدراسه مقرر اإلحصاء وتصاميم التجاارب ساعات . مع ضر 6به عن 
سااعات معتماده باإلضاافة إلاى إلقااء ثاالث سامينارات فاى إطاار مقارر حلقاات  3بواقع 

النقاش العلمية موزعة على ثالث فصول دراسيه وذلك ضمن عدد السااعات اإلجمالياه 
الساااعات ساااعات معتمااده للرسااالة بحيااث يصاال عاادد  8للدراسااة. ويضاااف إلااي ذلااك 

 ساعة معتمده . 38اإلجمالية للحصول على الدرجة إلي 

باإلضاافة إلااي مااا ساابق الباد أن يجتاااز الطالااب مقاارر القواعاد العلميااة لكتابااة الرسااائل   .2
 بدون ساعات معتمدة ( كمتطلب داخلي للحصول علي الدرجة.  ) 00650واألبحاث 

فاى الفصال واحدة يسمح للطالب بتسجيل مقرر الدراسات الخاصة بواقع ساعة معتمدة  .3
 الدراسى الواحد وبعدد ال يتجاوز ثالث مقررات أثناء فترة دراسته للدرجة .  

تكتااب رسااائل الماجسااتير باللغااة االنجليزيااة وتاازود بملخااص باللغااة العربيااة ويجااوز أن  .4
القتصاااد وادارة االعمااال الزراعيااة واالقتصاااد تكتااب باللغااة العربيااة بالنساابة القسااام ا

المنزلااى و التعلاايم االرشااادى الزراعااى و التنميااة الريفيااة وذلااك بعااد موافقااة المجااالس 
 المختصة.
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 اإلشراف: لجنة

يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اإلشراف على الطالب المسجل لدرجة الماجستير بناء  .1
القسم البحثية من بين األساتذة أو األساتذة على اقتراح مجلس القسم ووفق خطة 

المساعدين. ويجوز للمدرسين االشتراك في اإلشراف وبحيث ال يزيد عدد المشرفين 
 عن أربعة أعضاء.

في حالة قيام الطالب ببحث خارج الجامعة يجوز بموافقة مجلس الكلية أن يشترك في  .2
التخصص من الجهة التي اإلشراف احد المتخصصين حملة درجة الدكتوراه فى مجال 

 يجرى فيها البحث.

ال تزيد لجنة اإلشراف عن أربعة أعضاء وال تقل عن ثالثة وعلى أن يكون المشرف  .3
 خامس.الرئيسي من الجامعة وفي حالة وجود تخصصات بينية يمكن إضافة مشرف 

في حال سفر أحد المشرفين ولم يمضى على إشرافه عام فلمجلس الكلية أن يرفع  .4
لجنة اإلشراف بناء على اقتراح مجلس القسم وفى حالة إعارة المشرف بعد  اسمه من

 عام من اإلشراف فعلية أن يقدم تقريرا علميا عن الرسالة قبل السفر .

يحرر المشرفون على الرسالة تقريرا  دوريا  عن مدى تقدم الطالب كل ستة أشهر من  .5
جنة اإلشراف مجتمعة، وفي تاري  تسجيل خطة البحث. ويتم التوقيع عليه من قبل ل

حالة اختالف آراء أعضاء لجنة اإلشراف يقوم القسم العلمي بدراسة الحالة واتخاذ 
القرار المناسب. تعتمد التقارير من مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا بالكلية ويتم 
إخطــار الطالب عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية برأى لجنة اإلشــراف عن 

 دى تقدمه في الرسالة )استمرار التسجيل أو إنذار الطالب أو إلغاء تسجيل الرسالة(.م

يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دورية تفيد بأن أداءه غير مرض وذلك  .6
 بعد توجيه ثالثة إنذارات له.
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 لجنة الحكم:
إلى مجلس القسم المختص تتقدم لجنة اإلشراف على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها 

 تمهيدا للعرض على مجلس الكلية باآلتى:

تقرير عن صالحية الرسالة للمناقشة موضح به ما قام به الباحث، و يقوم . 2
بالتوقيع عليه جميع المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا  بتشكيل لجنة الحكم 

المسافر خطابا  أو فاكس على الرسالة. فى حالة سفر أحد المشرفين يرسل المشرف 
خالل أسبوعين يفيد موافقته على ما جاء فى تقرير الصالحية. وإذا لم يصل الرد 
يطلب منه مرة أخرى إرسال التقرير، وفى حالة عدم ورود موافقته خالل أسبوعين 

 على تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.

لقسم المختص لجنة الحكم على يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس ا. 1
الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين 
األساتذة واألساتذة المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي 
حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد. 

ون العضوان أو أحدهما من األساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم ويجوز أن يك
العلمي من األخصائيين وذلك بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية. ويتم 

 اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

شراف فى لجنة الحكم فى حالة يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلى لجنة اإل. 3
 تعذر حضور المشرفين اآلخرين المشتركين في لجنة المناقشة.

إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاري  اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة . 9
الحكم يعاد اعتماد اللجنة بنفس األعضاء مرة أخرى وفى حالة عدم انعقاد اللجنة يتم 

 لجنة أخرى.تغيير تشكيل اللجنة ب

يقدم كل عضو تقريرا منفردا وافيا عن مدى صالحية الرسالة للمناقشة وتقوم . 5
اللجنة مجتمعة بمناقشة الطالب عالنية فى محتويات الرسالة وما يتعلق بموضوع 
البحث وعلى اللجنة أن تقدم تقريرا جماعيا  مفصال  بنتيجة المناقشة للعرض على 

وللجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث  مجلس القسم ثم مجلس الكلية .
الستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير جماعى للقسم المختص توصى فيه 
بمنح الطالب مهلة الستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر على األكثر من تاري  

 المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.
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إذا حااادث خاااالف فاااي الااارأى باااين أعضااااء لجناااة اإلشاااراف فاااى أى شاااان يخاااص  .6
وتشااااكيل لجنااااة الحكاااام يرفااااع الموضااااوع إلااااى أواإلشااااراف أسااااير البحااااث العلمااااى 

مجلااااس القساااام ويعتباااار قاااارار مجلااااس القساااام العلمااااي المخااااتص فااااى هااااذه الحالااااة 
 ملزما  ألعضاء لجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية .

 

 صول على دكتوراه الفلسفةالقواعد العامة للح

 شروط التسجيل:
 :لعامة السابقةباإلضافة للشروط االفلسفة يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة دكتوراه 

أن يكون حاصال  على درجة ماجستير في فرع التخصص من إحدى الجامعات  .1
 المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

مجلاااس القسااام المخاااتص قباااول تساااجيل  يجاااوز لمجلاااس الكلياااة بنااااء علاااى اقتاااراح .2
الطالااااب الحاصاااال علااااى درجااااة الماجسااااتير فااااى غياااار فاااارع التخصااااص وذلااااك بعااااد 
اجتيااااازه عااااددا  ماااان المقااااررات الدراسااااية التكميليااااة فااااى مسااااتوى البكااااالوريوس 

 المقاااررات عااادد يتجااااوز والماجساااتير والتاااي يراهاااا القسااام ضااارورية. بحياااث ال
 يقضااااى مقااااررات أربعااااة عاااان زيادتهااااا حالااااة وفااااى مقااااررات أربعااااة عاااان التكميليااااة
كشاااااارط لتسااااااجيل مقااااااررات  المقااااااررات للنجاااااااح فيهااااااذه تأهيليااااااة ساااااانة الطالااااااب

وال  Cالااااادكتوراه ويجاااااب أال يقاااااـل المتوســاااااـط التراكماااااي لتلاااااك المقاااااـررات عااااان 
 تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.

ا في تحريريا ثم شفوي Comprehensive Exam يعقد للطالب امتحان شامل .3
مجال التخصص بعد اجتياز المقررات الدراسية بنجاح ومتوسط تراكمى للدرجات 

CGPA  ال يقل عنC+ وإال وجـب على الطالب التسـجيل في مقررات إضافيـة ،
 أوإعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات.

موضوعات يهدف االمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقا وشموال  فى استيعاب  .4
التخصص الرئيسى والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب 
المنهجيه على التأمل والتحليل واالستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه 

 من أسئلة. 

تتكااااااااون لجنااااااااة األمتحااااااااان الشااااااااامل )التحرياااااااارى والشاااااااافوى( ماااااااان خمسااااااااة  .5
لجنااااااة اإلشااااااراف ويمكاااااان  أساااااااتذة علااااااى أن يكااااااون ماااااان بياااااانهم أسااااااتاذ ماااااان

اإلساااااتعانة فاااااى لجناااااة اإلمتحاااااان بأسااااااتذة مااااان خاااااارج القسااااام العلماااااى أو مااااان 
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خاااااااارج الكلياااااااة أو مااااااان خاااااااارج الجامعاااااااة علاااااااى أال يتجااااااااوز عااااااادد األعضااااااااء 
الممتحنااااااين ماااااان خااااااارج الكليااااااة عاااااان عضااااااوين فقااااااط . وعلااااااى الطالااااااب أداء 
اإلمتحاااااان بشاااااقية التحريااااارى والشااااافوى فاااااى خاااااالل ثاااااالث شاااااهور مااااان تااااااري  
إعتماااااااد مجلااااااس الكليااااااة لتشااااااكيل اللجنااااااة وإذا لاااااام يتقاااااادم الطالااااااب لإلمتحااااااان 
فاااااى خاااااالل هاااااذه الفتاااااره يعااااااد تشاااااكيل اللجناااااة مااااارة أخااااارى بااااانفس األعضااااااء 
 هوتساااااارى لماااااادة ثااااااالث شااااااهور أخاااااارى تجاااااادد بعاااااادها بتشااااااكيل جديااااااد يقترحاااااا

 مجلس القسم المختص ويعتمد بواسطة المجالس المتخصصة.

ان الشاااااامل إذا حصااااال علاااااى موافقاااااة أغلبياااااة يعتبااااار الطالاااااب قاااااد إجتااااااز اإلمتحااااا .6
أراء أعضااااااااااء اللجناااااااااة وتكاااااااااون النتيجاااااااااة النهائياااااااااة لإلمتحاااااااااان بشاااااااااقية أن 
الطالاااااااب مؤهااااااال أو غيااااااار مؤهااااااال . فاااااااى حالاااااااة اجتيااااااااز الطالاااااااب لالمتحاااااااان 
الشاااااامل يتقااااادم بطلاااااب لتساااااجيل موضاااااوع الرساااااالة وفاااااى حالاااااة القااااارار بعااااادم 

ن القاااااارار مسااااااببا  ويحااااااق اجتياااااااز الطالااااااب اإلمتحااااااان التااااااأهيلى يتعااااااين أن يكااااااو
للطالااااااب معرفااااااة أسااااااباب عاااااادم إجتيااااااازة لإلمتحااااااان ويساااااامح للطالااااااب بطلااااااب 
إعاااااادة التقااااادم لإلمتحاااااان مااااارة اخااااارى وذلاااااك بعاااااد مااااارور ثاااااالث أشاااااهر علاااااى 
األقااااال مااااان تااااااري  دخولاااااة اإلمتحاااااان الاااااذى يسااااابقة وأماااااام نفاااااس اللجناااااة وإذا 

باااااإقتراح تكااااارر رساااااوبه يسااااامح لاااااه بالتقااااادم أماااااام لجناااااة جديااااادة ياااااتم تشاااااكيلها 
 جديد من مجلس القسم وإعتمادها من المجالس المتخصصة .

% علااااااي األقاااااال  30حسااااااب طبيعااااااة بحااااااث الرسااااااالة، وبعااااااد اجتياااااااز الطالااااااب  .7
ال يقااااااال عااااااان  CGPAمااااااان سااااااااعات المقاااااااررات الدراساااااااية بنجااااااااح بتقااااااادير 

C+   يجااااااوز أن يقتاااااارح مجلااااااس القساااااام لجنااااااة اإلشااااااراف ثاااااام يتقاااااادم الطالااااااب
وذلااااااك قباااااال اجتيااااااازه االمتحااااااان الشااااااامل  بطلااااااب لتسااااااجيل موضااااااوع الرسااااااالة

علااااااى أن يجتااااااازه خااااااالل فتاااااارة ال تتجاااااااوز فصاااااالين دراساااااايين متتاااااااليين ماااااان 
 تاري  تسجيل موضوع الرسالة.

يعاااااارض الطالااااااب خطااااااة البحااااااث فااااااى ساااااايمينار للقساااااام قباااااال التقاااااادم بتسااااااجيل  .8
موضااااااوع الرسااااااالة وعرضااااااه علااااااى مجلااااااس القساااااام ويتاااااارك للطالااااااب حريااااااة 

كلمااااااا كااااااان ذلااااااك ممكنااااااا  علااااااى أن يكااااااون  اختيااااااار موضااااااوع الدراسااااااة العااااااام
 ضمن الخطة البحثية للقسم العلمى المسجل به.

وتحدياااااااااد  ICDLالحصاااااااااول علاااااااااى الرخصاااااااااة الدولياااااااااة للحاساااااااااب اآللاااااااااي  .9
مسااااااتوى اللغااااااة األجنبيااااااة كشاااااارط لنياااااال درجااااااة الاااااادكتوراه ووفقااااااا  للقاااااارارات 
المنظماااااة الصاااااادرة مااااان مجلاااااس الجامعاااااة، ماااااا لااااام يجتاااااازهم الطالاااااب بنجااااااح 

 دراسة السابقة.أثناء ال
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بعاااااد نجـاااااـاح الطالاااااب فاااااى جمياااااع المقاااااررات الخاصاااااة بالدرجاااااة بمتوســاااااـط  .11
واالنتهااااااااء مااااااان موضاااااااوع   +C ال يقااااااال عااااااان CGPAت تراكماااااااى للااااااادرجا

 يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم.الرسالة 

تماااااانح درجااااااة الاااااادكتوراه للطالااااااب الااااااذي يجتاااااااز مناقشااااااة رسااااااالته العلميااااااة  .11
الدرجااااااااة وذلااااااااك بناااااااااء  علااااااااى اقتااااااااراح مجلااااااااس القساااااااام وجميااااااااع متطلبااااااااات 

وموافقاااااااااة مجلااااااااااس الكلياااااااااة. وال يرصااااااااااد التقااااااااادير أو المعاااااااااادل التراكمااااااااااى 
 للدرجات في شهادة الدكتوراه.

 الساعات الدراسية للبرنامج:
سااااااعة  19لكاااااى يحصااااال الطالاااااب علاااااى درجاااااة الااااادكتوراه يجاااااب أن يااااادرس . 2

ة الخاصاااااة بالقسااااام % علاااااى األقااااال مااااان المقاااااررات الدراساااااي 50معتماااااده مااااانهم 
يااااتم  –ساااااعات ماااان المقااااررات اإلجباريااااة 6العلمااااي المسااااجل بااااه الطالااااب )منهااااا 

اختيارهاااا مااان قائماااة المقاااررات األساساااية(. وال يقااال عااادد السااااعات المعتمااادة التاااى 
سااااعات،  6يقاااوم بدراساااتها الطالاااب مااان خاااارج القسااام العلماااى المساااجل باااه عااان 

 3ء وتصاااميم التجاااارب بواقاااع ماااع ضااارورة قياااام الطالاااب بدراساااة مقااارر اإلحصاااا
سااااااعات معتماااااده إذا لااااام يكااااان الطـاااااـالب قاااااد اجتـاااااـازه فاااااى مرحلاااااة الماجساااااتير. 
باإلضااااافة إلااااى إلقاااااء ثااااالث ساااامينارات فااااى إطااااار مقاااارر حلقااااات النقاااااش العلميااااة 
موزعاااااة علاااااى ثاااااالث فصاااااول دراساااااية وذلاااااك ضااااامن عااااادد السااااااعات اإلجمالياااااة 

الة بحياااااث يصااااال عااااادد سااااااعة معتماااااده للرسااااا 19للدراساااااة ويضااااااف إلاااااي ذلاااااك 
 ساعة معتمده.  98السـاعات اإلجمالية للحصول على الدرجة إلى 

باإلضااااافة إلااااي مااااا سااااـبق البااااد أن يجتااااـاز الطالااااب مقاااارر القواعـااااـد العلميااااة  . 1
،)بااادون سااااعات معتماااده ( كمتطلاااب داخلاااى  00650لكتاباااة الرساااـائل واألبحـاااـاث 

 للحصول على الدرجة إذا لم يكن الطالب قد اجتازه فى مرحلة الماجستير.

يساااامح للطالااااب بتسااااجيل مقاااارر الدراسااااات الخاصااااة بواقااااع  ساااااعة معتماااادة . 3
فاااى الفصااال الدراساااى الواحاااد وبعااادد ال يتجااااوز ثاااالث مقاااررات أثنااااء فتااارة واحااادة 

 دراسته للدرجة .  
تااااب رسااااائل الاااادكتوراة باللغااااة االنجليزيااااة وتاااازود بملخااااص باللغااااة العربيااااة تك. 9

ويجاااااوز أن تكتاااااب باللغاااااة العربياااااة بالنسااااابة ألقساااااام االقتصااااااد وإدارة األعماااااال 
الزراعيااااة واالقتصاااااد المنزلااااى و التعلاااايم االرشااااادى الزراعااااى والتنميااااة الريفيااااة 

 وذلك بعد موافقة المجالس المختصه.
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 اإلشراف: لجنة

مجلاااااس الكلياااااة تشاااااكيل لجناااااة اإلشاااااراف علاااااى الطالاااااب المساااااجل لدرجاااااة يقااااار  .1
الااادكتوراه بنااااء علاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ووفاااق خطاااة القسااام البحثياااة مااان باااين 
 األساااااتذة أو األساااااتذة المساااااعدين. ويجااااوز للمدرسااااين االشااااتراك فااااي اإلشااااراف
ويجاااوز للطالاااب االختياااار باااين عااادد مااان الموضاااوعات البحثياااة المطروحاااة طاااـبقا  

 للقواعد الموضوعة لكل تخصص.

فاااي حالاااة قياااام الطالاااب ببحاااث خاااارج الجامعاااة يجاااوز بموافقاااة مجلاااس الكلياااة أن  .2
يشاااترك فاااي اإلشاااراف احاااد المتخصصاااين مااان حملاااة درجاااة الااادكتوراه فاااى مجاااال 
التخصااااص ماااان الجهااااة التااااي يجاااارى فيهااااا البحااااث. وفااااى جميااااع األحااااوال ال تزيااااد 

ون المشاااارف الرئيسااااى ماااان لجنااااة اإلشااااراف عاااان أربعااااة أعضاااااء وعلااااى أن يكاااا
 الكلية.

فاااي حاااال سااافر أحاااد المشااارفين ولااام يماااض علاااى إشااارافه عاااام فلمجلاااس الكلياااة أن  .3
يرفاااع اسااامه مااان لجناااة اإلشاااراف بنااااء علاااى اقتاااراح مجلاااس القسااام ، وفاااى حالاااة 
إعااارة المشاارف بعااد عااام ماان اإلشااراف فعليااة أن يقاادم تقرياارا علميااا عاان الرسااالة 

 قبل السفر .

الرساااالة تقريااارا  دورياااا  عااان مااادى تقااادم الطالاااب كااال ساااتة  يحااارر المشااارفون علاااى .4
أشااااهر ماااان تاااااري  تسااااجيل خطااااة البحااااث. ويااااتم التوقيااااع عليااااه ماااان قباااال لجنااااة 
اإلشاااراف مجتمعاااة، وفاااى حالاااة اخاااتالف آراء أعضااااء لجناااة اإلشاااراف يقاااوم القسااام 
العلمااااى بدراسااااة الحالااااة واتخاااااذ القاااارار المناسااااب. تعتمااااد التقااااارير ماااان مجلااااس 

الدراسااااات العليااااا بالكليااااة ويااااتم إخطااااـار الطالااااب عاااان طريااااق إدارة  القساااام ولجنااااة
الدراسـااااااـات العليااااااا بالكليااااااة باااااارأي لجنااااااة اإلشااااااراف عاااااان ماااااادى تقدمااااااه فااااااى 

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

يلغااااى تسااااجيل الطالااااب إذا حاااارر لااااه ثالثااااة تقااااارير دوريااااة تفيااااد بااااأن أداءه غياااار  .5
 لك بعد توجيه ثالثة إنذارات له.مرض وذ

 

 لجنة الحكم:
تتقدم لجنة اإلشراف على الرساالة بعاد االنتهااء مان إعادادها إلاى مجلاس القسام المخاتص 

 تمهيدا للعرض على مجلس الكلية باآلتي:
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تقرياااار عاااان صااااالحية الرسااااالة للمناقشااااة موضااااح بااااه مسااااتواها العلمااااي والبحثااااي  .1
الباحاااااث، و يقاااااوم باااااالتوقيع علياااااه جمياااااع واإلضاااااافات العلمياااااة التاااااي قاااااام بهاااااا 

 المشرفين. كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحا  بتشكيل لجنة الحكم على الرسالة.

يشااكل مجلااس الكليااة بناااء علااى اقتااراح مجلااس القساام المخااتص لجنااة الحكاام علااى  .2
الرساااالة مااان ثالثاااة أعضااااء أحااادهما المشااارف علاااى الرساااالة والعضاااوان اآلخاااران 

لجامعااااات ويكااااون رئاااايس اللجنااااة أقاااادم األساااااتذة وفااااي حالااااة ماااان بااااين األساااااتذة با
تعااادد المشااارفين يجاااوز أن يشاااتركوا فاااي اللجناااة علاااى أن يكاااون لهااام صاااوت واحاااد. 
ويجاااااوز أن يكاااااون العضاااااوان أو أحااااادهما مااااان األسااااااتذة الساااااابقين أو ممااااان فاااااي 
مساااتواهم العلماااي مااان األخصاااائيين وذلاااك بشااارط أن يكاااون أحااادهما علاااى األقااال مااان 

ة. ويااااتم اعتماااااد تشااااكيل لجنااااة الحكاااام ماااان نائااااب رئاااايس الجامعااااة خااااارج الجامعاااا
 للدراسات العليا والبحوث .

ياااتم تقاااديم ماااا يفياااد بنشااار أو قباااول نشااار بحاااث مااان الرساااالة فاااي أحااادى المجاااالت  .3
العلمياااة المتخصصاااة أو أحاااد الماااؤتمرات العلميااااة المتخصصاااة وذلاااك قبااال تشااااكيل 

 لجنة الحكم والمناقشة لدرجة الدكتوراه 

تاااتم المناقشاااة بحضاااور أحاااد ممثلاااى لجناااة اإلشاااراف فاااى لجناااة الحكااام فاااى  يجاااوز أن .4
 حالة تعذر حضور المشرفين اآلخرين.

إذا لاااام تناااااقش الرسااااالة خااااالل ثالثااااة أشااااهر ماااان تاااااري  اعتماااااد الجامعااااة لتشااااكيل  .5
لجناااة الحكااام يعااااد اعتمااااد اللجناااة بااانفس األعضااااء مااارة أخااارى وفاااي حالاااة اشاااتراك 

ه الفتاااارة إلااااى أربعااااة أشااااهر وفااااي حالااااة عاااادم مماااتحن أجنبااااي يجااااوز أن تمتااااد هااااذ
 انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

يقدم كل عضو تقريرا منفردا وافيا عن مدى صالحية الرساالة للمناقشاة وتقاوم اللجناة  .6
مجتمعااة بمناقشااة الطالااب عالنيااة فااى محتويااات الرسااالة ومااا يتعلااق بموضااوع البحااث 

 وعلى اللجنة 
ريااارا جماعياااا مفصاااال بنتيجاااة المناقشاااة للعااارض علاااي مجلاااس القسااام ثااام أن تقااادم تق

مجلاااس الكلياااة . وللجناااة الحكااام أن توصاااى بإعاااادة الرساااالة إلاااى الباحاااث الساااتكمال 

ماااا تاااراه مااان نقاااص علاااى أن تتقااادم بتقريااار جمااااعي للقسااام المخاااتص توصاااى فياااه 

بماااانح الطالااااب مهلااااة السااااتكمال مالحظاتهااااا خااااالل سااااتة أشااااهر علااااى األكثاااار ماااان 

اري  المناقشاااااة علاااااى أن توافاااااق لجناااااة الحكااااام أو مااااان تفوضاااااه علاااااى إجاااااازة تااااا

 الرسالة.
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إذا حاادث خااالف فااي الاارأى بااين أعضاااء لجنااة اإلشااراف فااى أى شااان يخااص سااير  .7
وتشاااكيل لجناااة الحكااام يرفاااع الموضاااوع إلاااى مجلاااس أو اإلشاااراف أالبحاااث العلماااي 

زمااااا القساااام ويعتباااار قاااارار مجلااااس القساااام العلمااااى المخااااتص فااااى هااااذه الحالااااة مل
 ألعضاء لجنة اإلشراف بعد موافقة مجلس الكلية .

 

 التعليـم المســتمر

 التسجيل لمقررات دراسية:
يحق للطالب أن يسجل فى مقررات دراسية من برامج الدراسات العليا من خالل . 2

برنامج التعليم المستمر وذلك بعد موافقة مجلسي القسم والكلية ، وتبلغ الجامعة 
المقبولين فى برنامج التعليم المستمر حتى األسبوع الثالث من بدء بأسماء الطلبة 

 الدراسة كحد أقصى.

 فى حالة اجتياز الطالب المقرر ومتطلباته بنجاح يمنح إفادة بذلك.. 1

يجوز للطالب أن يقوم بتحويل هذه المقررات إلى أحد برامج الدراسات العليا إذا . 3
ى أال يمر أكثر من خمس سنوات على ما استوفى شروط القبول بالبرنامج عل

 دراستها بالنسبة لبرامج الدبلوم والماجستير وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه.

 

 البرامج التبادلية:
يجااااااااوز لمجلااااااااس الكليااااااااة بناااااااااء علااااااااى اقتااااااااراح مجلااااااااس القساااااااام المخااااااااتص  .1

واعتماااااااااد الجامعااااااااة السااااااااماح لطااااااااالب الدراسااااااااات العليااااااااا بدراسااااااااة بعااااااااض 
لجامعاااااااات األجنبياااااااة المرتبطاااااااة ماااااااع جامعاااااااة مقاااااااررات الدراساااااااات العلياااااااا با
نائيااااااااه. ويااااااااتم احتساااااااااب هااااااااذه المقااااااااررات ثاالسااااااااكندرية باتفاقيااااااااات تفاااااااااهم 

ضااااامن متطلباااااات مااااانح الدرجاااااة ويســاااااـمح للطـاااااـالب أن يحاااااول أى عاااااـدد مااااان 
علاااااي األقااااال أو ماااااا يعادلاااااة إلاااااي  Cهاااااذه المقاااااـررات التاااااى نجاااااح فيهاااااا بتقااااادير 

فاااااى االلتحااااااق بهاااااا إذا كانااااات  أى مااااان بااااارامج الدراساااااات العلياااااا التاااااى يرغاااااب
هااااااذه المقااااااررات ماااااان متطلبااااااات البرنااااااامج وتاااااادخل ساااااااعات هااااااذه المقااااااررات 

بشااااااارط عااااااادم مااااااارور  GPA فاااااااي حسااااااااب المتوساااااااط التراكماااااااى للااااااادرجات 
أكثاااااااار ماااااااان خمااااااااس ساااااااانوات علااااااااى دراسااااااااتها بالنساااااااابة لباااااااارامج الاااااااادبلوم 

 والماجستير وسبع سنوات لبرامج الدكتوراه.
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اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام المخاااااتص الساااااماح يجاااااوز لمجلاااااس الكلياااااة بنااااااء علاااااى  .2
للطاااااااالب األجاناااااااب المقيااااااادين بجامعاااااااات أجنبياااااااة بدراساااااااة بعاااااااض مقاااااااررات 
الدراسااااااات العليااااااا بالكليااااااة وفااااااى حالااااااة اجتياااااااز الطالااااااب المقاااااارر ومتطلباتااااااه 

 بنجاح يمنح إفادة بذلك.

 

 

 الطلبة الوافدين

 جنيه استرلينى فى 3100مصروفات التسجيل والدراسة لدرجة الماجستير  .1
جنية استرلينى كل عام بعد العام االول  2500وتكون ، العام االول من الدراسة

جنيه مصرى رسوم  50باالضافة الى مبلغ  –لحين االنتهاء من الدراسة 
 استخراج البطاقة الجامعية.

جنيه استرلينى فى العام  9100 الدكتوراهمصروفات التسجيل والدراسة لدرجة  .2
جنية استرلينى كل عام بعد العام االول لحين  1500وتكون ، االول من الدراسة

استخراج جنيه مصرى رسوم  50باالضافة الى مبلغ  –االنتهاء من الدراسة 
 البطاقة الجامعية.

جنيه استرلينى فى العام  3000مصروفات التسجيل لدبلوم الدراسات العليا  .3
االول لحين  جنية استرلينى كل عام بعد العام 2300وتكون ، االول من الدراسة

استخراج جنيه مصرى رسوم  50باالضافة الى مبلغ  –االنتهاء من الدراسة 
 البطاقة الجامعية.

 

يجاااااوز لمجلاااااس الكلياااااة بنااااااء علاااااى اقتاااااراح مجلاااااس القسااااام المخاااااتص الساااااماح  .3
لألسااااااااااتذة مااااااااان جامعاااااااااات أجنبياااااااااة متميااااااااازة بتااااااااادريس بعاااااااااض مقاااااااااررات 

 الدراسات العليا بالكلية.
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 التعليم عن بعد
لمجلااس الكليااة بناااء علااى اقتااراح القساام المخااتص السااماح للطااالب المصااريين  يجااوز

واألجانب بااللتحاق ببارامج الدراساات العلياا المشاتركة ماع الجامعاات األجنبياة المرتبطاة 

 مع جامعة االسكندريه باتفاقيات ثقافية عن طريق التعليم عن بعد أو التعليم اإللكتروني.

 
 سات العلياايقاف واعادة القيد بالدرا

لمجلس الكلية ان يوقف قيد لطالب لمدة عام او اكثر اذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من  -2
 .مواصلة دراستة

االعذار المقبولة اليقاف القيد هى : السفر للخارج فى مهمة علمية او االيفاد على  -1
بعثة حكومية او منحة دراسية للحصول على الماجستير او الدكتوراه او السفر فى 

، التجنيد، المرض ،رعاية الطفل ،خاصة او لمرافقة الزوج او االعارة  سواء ازةاج)
 .اضافة للظروف القهرية التى يقرها مجلس الكلية

التزيد مدة ايقاف القيد عن سنتين متتاليين او متفرقتين خالل فترة التسجيل وال تقل  -3
 .عن سنة واحدة

 .للدراسةالتحسب مدة ايقاف القيد ضمن المدة المحددة  -9
يتم اعادة القيد بالدراسات العليا بتقديم طلب بأسم عميد الكلية ليبحثه مجلس القسم  -5

 .المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية
 
 

 شطب او رفع القيد من الدراسات العليا

 يرفع قيد الطالب ويتم شطبه او اسقاطه من الدراسات العليا فى احدى الحاالت االتية:

 

اذا لم يحافظ على مستوى التقدير المطلوب فى امتحانات المقررات الدراسية فى   -2
 .فصلين دراسيين متتاليين

 .اذا تكرر رسوبه فى اى من المقررات الدراسية -1
سفة مرتين لاذا رسب فى االمتحان التأهيلى )التحريرى او الشفهى( لدرجة دكتور الف -3

 .متتاليتين
 .خالل فترة القيد اذا كان تقرير المشرف غير مرضى -9
 .اذا رفضت لجنة الحكم الرسالة مرتين متتاليتين -5
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 .اذا انقضت فترة المد او االبقاء على التسجيل دون التقدم بالرسالة -6
 .عدم انتظام الطالب فى الدراسة واستمرار انقطاعه عنها بعد انذاره مرتين -7
مناقشته عدم التقدم بالرسالة للجنة الحكم فى غضون سنة ونصف من تاري   -8

 .ورفض الرسالة للمرة االلى
اذا لم يؤدى االمتحان التأهيلى خالل ثالث سنوات من تاري  اعتماد نتيجة اخر 

 .مقرر دراسى تقدم له

 

 االنذارات فى الدراسات العليا

 ينذر طالب الدراسات العليا فى احد الحاالت االتية:

وذلك  ،اذا لم يحصل على متوسط عام جيد جدا فى نهاية كل عام دراسى  -2

فى المقررات التى سجل فيها خالل دراسته فى مرحلة الماجستير او 

 .الدكنوراه

عند رسوبه فى احد المقررات الدراسية)واحد فقط( طوال فترة دراسته الى  -1

 .من الدرجتين

 .ةاذا رسب الطالب فى االمتحان التأهيلى الول مر -3

، وعدم تأديته لواجباته البحثية، أعدم انتظام الطالب فى الدراسة والبحث  -9

 –و عند اخالله بالسلوك الجامعى او بالقواعد المعمول بها فى القسم أ

 .وذلك بناء على تقرير من لجنة االشراف

 .اذا رفضت لجنة الحكم الرسالة الول مرة -5
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 األوراق المطلوب تقديمها 
 العليا بعد إجراء االمتحان والمناقشةللدراسات 

 

 ــانالبي  عدد

 نسخة مجلدة باللون االسود للماجستير واللون البنى للدكتوراه  6

 نسخة من التقرير الجماعى  6

 نسخة من التقرير الفردى    6

 نسخة من ملخص الرسالة بالعربى   4

 نسخة من ملخص الرسالة باللغة االنجليزية   4

 صور  8كلمة عربى اصل +  100نسخة من ملخص    4

 CDنجليزى )اصل + صورة (+ إكلمة  200نسخة من ملخص    1

 نسخة من استمارة حصر بيانات )دكتوراه,الماجستير (عربى وانجليزى  1

1 CD  للرسالة. 
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 لعلمى بالكليةاوحدات البحث واالطالع والنشر 

فى اقسام الكلية المختلفة يوجد بالكلية باالضافة الى العديد من المعامل الموجودة 

محطة ،المجلة العلمية،العديد من الوحدات التى تساعد فى البحث العلمى وتشكل المكتبة

 .المعمل المركزى والوحدات ذات الطابع الخاص ،البحوث الزراعية )المزرعة(

 مكتبة الكلية: -2
اعلى قسم االنتاج الحيوانى وتخدم  وىمكتبة الكلية فى الدور الثانى علتقع 

السادة اعضاء هيئة التدريس وطالب البكالوريوس وتشمل :مكتبة الكلية وتضم 

ومكتبة الطالب وتضم الكتب والمراجع ، الكتب والمراجع االجنبية والعربية

ثم مكتبة الدوريات العلمية وتضم المجالت  ،الخاصة بالمقررات الدراسية 

اضافة لذلك توجد المكتبات . رسائل الماجستير والدكتوراهوالدوريات العلمية و

 .الفرعية باالقسام وهى مكتبات تخصصية

ء طوال العام اتفتح المكتبة من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مس

ويشرف على المكتبة لجنة  .الدراسى يوميا عدا ايام الجمع والعطالت الرسمية

اذ الدكتور /وكيل الكلية لشئون الدراسات تسمى "لجنة المكتبات"برئاسة االست

 .العليا والبحوث

هما االستعارة الداخلية ويسمح بها  ،ة الكتب من المكتبةرويوجد نظامان الستعا

واالستعارة الخارجية وفى  ،لجميع رواد المكتبة بعد تقديم ما يثبت الشخصية

ة الخاصة اقة المكتبالحالة يمكن لطالب الدراسات العليا استخراج بط ههذ

وعموما يحظر استعارة الدوريات والمجالت العلمية  .خارجيةباالستعارة ال

وكذلك المراجع النادرة والرسائل العلمية والنسخة الوحيدة من اى مرجع خارج 

 .المكتبة

  ،ويلزم المستعير بتعويض ما يفقد او يتلف منه من كتب بشراء نسخة جديدة

ما أ ،قيمة الكتاب المفقود العربى بضعف الثمن فعليه دفع يتيسر ذلكلم واذا 

% مصاريف ادارية فى 20باالضافة الى  -الكتاب االجنبى فيسدد بالسعر الحالى

 .الحالتين
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 مجلة المكتبة : -1
مجلة لنشر البحوث العلمية  –جامعة االسكندرية  –يصدر عن كلية الزراعة 

 االسكندرية للبحوث الزراعيةالزراعية والموضوعات المرتبطة بها بأسم مجلة 

Alexandria Journal of Agricultural Research " " 

اعداد تصدر فى اشهر  3وتصدر المجلة فى مجلدات سنوية يشمل كل منها 

ويشرف على اخراج المجلة هيئة تحرير برئاسة . ديسمبر –اغسطس  –ابريل 

 24وتضم البحوث وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا واالستاذ الدكتور / 

باالضافة  ،عضوا من اساتذة الكلية يمثلون الفروع المختلفة فى العلوم الزراعية

ويقع مقر المجلة فى المبنى الذى يضم ادارة الدراسات  .الى جهاز ادارى وفنى

 .وهى تقوم بنشر البحوث باللغة العربية واالنجليزية .العليا والبحوث بالكلية

الت بالبريد ساالمجلة تكون باالتصال الشخصى او بالمروجميع المعامالت مع 

 المسجل بأسم االستاذ الدكتور/ رئيس التحرير على العنوان التالى:

 

 االستاذ الدكتور / رئيس تحرير مجلة االسكندرية للبحوث الزراعية

 12595ص.ب:  – جامعة االسكندرية  ،الشاطبى –كلية الزراعة 

 عربيةجمهورية مصر ال –االسكندرية 

 

 +(103)5471780فاكس    +(103)5408526تليفون 

 

 

 محطة البحوث الزراعية )المزرعة(: -3
لكلية الزراعة محطتان للبحوث الزراعية , االولى فى مزرعة الكلية 

بأبيس والقلعة والثانية فى مزرعة الكلية بالنهضة الجديدة بمنطقة الحمام 

مجاالت التعليم والتدريب لطلبة الكلية وتستخدمان فى الغربي،  بالساحل الشمالى

واجراء البحوث العلمية العضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا, وكذلك 

 .فى مجال االرشاد وخدمة البيئة

ومزرعة الكلية بأبيس والقلعة هى محطة البحوث الزراعية االصلية 

السكندرية كم شرق ا 20وتقع على مسافة ، فدانا 550للكلية وتبلغ مساحتها 
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كما بها شبكة مصارف مغطاه  ،ومصدر الرى بها هو مياه ترعة المحمودية

ويوجد بالمزرعة مجموعة من  .تصب جميعها فى مصرف رئيسى مكشوف

المبانى االدارية باالضافة الى مبانى لالقسام التى ترتبط بشكل مباشر بالمزرعة 

معامل تدريبية  6معامل بحثية و 3معامل تدريسية رئيسية و  9الى  باالضافة,

للطالب ,وكذلك المنحل ومصنع االعالف ومبنى الحليب ومبنى الصحة البيطرية 

اجن والمجزر االلى  ومشاتل وومبنى التلقيح الصناعى وحظائر االغنام والد

على  يشرفو .الزينة والكافتيريا واستراحة العضاء هيئة التدريسوالزهور 

جهاز ادارى وفنى برئاسة االستاذ الدكتور وكيل الكلية لشئون البيئة  المزرعة

وهو الجهاز المسئول عن تجهيز مساحات االراضى الخاصة ، وخدمة المجتمع

 .بأجراء التجارب البحثية القسام الكلية واالشراف عليها

 اما مزرعة النهضة الجديدة فقد انشئت مع تزايد اهتمام الكلية

  ،بدراسات الزراعة فى الساحل الشمالى الغربى واالراضى الصحراوية الجديدة

وتقع المزرعة على  .لذا فقد سميت بمحطة بحوث الزراعة الجافة والصحراوية

  ،كم قبل مدينة الحمام 9كم غرب االسكندرية وبحوالى  65مسافة حوالى 

 -د االسكندريةوتمتد مباشرة شمال خط سكة حدي ،فدان 100وتبلغ مساحتها 

وهى مصممة الجراء البحوث والتجارب والتدريبات العلمية المتعلقة . مطروح

 .ة مصادر المياهدبنظام الزراعات المطرية محدو

 

 

 

 المعمل المركزى لالبحاث بالكلية: -9
بدأت فكرة المعمل المركزى بالكلية منذ فترة طويلة نسبيا بهدف نقل وتجميع 

واحد حتى يسهل استخدامها لجميع اعضاء هيئة االجهزة الدقيقة فى مكان 

 .التدريس وطلبة الدراسات العليا بالكلية وخارج الكلية

مجموعة من عميد الكلية وعضويه  اسةئويشرف على المعمل مجلس ادارة بر

ويشرف على تشغيل وصيانة االجهزة مجموعة  .السادة اعضاء هيئة التدريس

 ،تم العمل بالمعمل المركزى على فترتينوي .من المهندسين والفنيين المدربين

 . 4-5ومسائية من  21 -4ة من يصباح
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ويضم المعمل مجموعة من االجهزة لتحليل االحماض االمينية والتحليل 

الكروموتوجرافى والتحليل الطيفى باالشعة فوق البنفسيجية واالشعة تحت 

  ،االلى باالضافة الى الحاسب، اء وجهاز االمتصاص الذرى للعناصرالحمر

 .والميكروسكوب االلكترونى الماسح,وغيرها من االجهزة

وكل باحث يرغب فى استعمال خدمات المعمل المركزى لتحليل عينات خاصة 

والتى يتم ، استمارة خاصة بذلك يملئببحوثه التى يجريها داخل الكلية عليه ان 

العينة التى عماله وطبيعة تسإموضحا بها الجهاز الذى يريد  ،سحبها من المعمل

 .يريد تحليلها وعدد العينات, مع مراعاة تسجيل هذه البيانات بكل دقة

واقل بكثير من  ،مقابل تكلفة محدودة رمزية وتقدم خدمات المعمل المركزى

ويمكن  .التكلفة الفعلية وتستخدم من اجل صيانة االجهزة والمحافظة عليها

 .مالية بأدارة المعمل المركزىاالطالع على تكاليف التحليل ونظام المعاملة ال

 

 :مركز البيوتكنولوجيا الزراعية -5
جامعة  –يعتبر مركز البيوتكنولوجيا الزراعية بكلية الزراعة بالشاطبى 

المادية والخبرات  اإلمكانياتتجميع  إلىتخصصا يهدف ممركزا  -االسكندرية

البشرية فى مجال البيولوجيا الجزئية وتقنيات االحماض النووية المعاد توليفها 

Recombinant DNA   :لتدعيم االبحاث فى المجاالت االتية 

تطوير النظم الوراثية المتاحة النتاج اصناف نباتية تتحمل االجهاد البيئى أ. 
 .كالملوحه والعطش والمبيدات وغيرها

 .انتاج اصناف نباتية مقاومة او تتحمل االمراض واالفاتب. 
 .هيتكنولوجيا التخمر والتحوالت االيضج. 
يعتمد . كما يقوم المركز بخدمات مقننة تخدم االهداف البحثية والتطبيقيةد. 

المركز فى انشطتة على التدعيم المباشر من المشاريع البحثية او االتصال 
المانحة لالمكانيات البحثية وكذلك على ربط بالهيئات المحلية والدولية 
ويشرف على  ،والصناعية العالمية والمحلية انشطتة باالنشطة الزراعية

المركز مجلس ادارة يضم كفاءات علمية متميزة فى التخصصات المختلفة 
المرتبطة بأنشطة المركز وعلى الرغم من ان للمركز كيان مستقل اال ان 

 .ن مع كافة االقسام بالكلية او خارجهاسياسته تعتمد على التعاو
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 المنح الدراسية لطلبة الماجستير والدكتوراه

 20منحة دراسية لطلبة الدراسات العليا بالكلية, يخصص  30تقدم الجامعة عدد            
خليا بالكلية اويتم االعالن عنها د ،منحة لطلبة الماجستير10منح لطلبة الدكتوراه و
 .أسبوعينوباالقسام المختلفة لمدة 

 التقدم والحصول على احدى هذه المنح ما يلى: فيويشترط 

 .ومتفرغ كامال للبحث والدراسة ان يكون الطالب مقيدا فعال بالدراسات العليا -2

 .من اليعملتمنح المنح الدراسية ل -1

اى يجب ان يكون حاصال على تقدير عام  –تنطبق على الطالب شروط المعيدين  -3
 .جيد جدا فى البكالوريوس بالنسبة لطالب الدكتوراه

او اذا لم يحصل  ،يقدم الطالب تعهدا برد المبالغ التى صرفها اذا ترك المنحة -9
ويرفق بهذا التعهد توقيع  ،او اذا التحق بأى عمل ،على الدرجة المقيد بها

 .الضامن 

 .حصول الطالب على الدرجة العلمية المسجل لهالحين  يستمر صرف المنحة -5

، يصرف الطالب بعد حصوله على الدرجة العلمية منحة اعداد وكتابة الرسالة -6
 .كما هو مطبق على المعيدين والمدرسين المساعدين
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