جامعة الزقازيق
كليــــــة العلوم
وحدة تقويم األداء وضمان الجودة
مشروع التطوير المستمر والتأهيل لالعتماد

دليل الدراسات العليا
عميد الكلية
 أ .د .أحمد عبد الحميد شندية
أستاذ الفطريات بقسم النبات بالكلية

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث
 أ .د .صديق عطية صديق
أستاذ الكيمياء غير العضوية بالكلية

مدير عام الكلية
 أ .حسينى محمد صديق

مدير إدارة الدراسات العليا
أ .جابر الفلكى محمد

رؤي ـة الكلية ورسالتها
رؤي ــة الكلية
تسعععك يليععة العلععوة اازعععة ال ععا ي أن تكععون زسسسععة زعتمععائ ة فا ععائ ععت زيععا ت التعلععيم ة
البحث العلمت ة الخازة الميتمعية زحليا ة دةليا.

رسالــة الكلية
يلية العلوة اازعة ال ا ي زسسسة تعليمية حكوزية تقوة بتقايم برازج دفاسعية زتطعوفئ داعااد
خععريييق ععادفيق الععك المنا سععة ة تلبيععة أحتيااععات سععو العمع ة بععاحنيق ذةك يفععاءئ االيععة ععت
ااراء بحوث المية زتمي ئ لخازة الميتمع زحليا ة دةليا.

أهداف الكلية اإلستراتيجية
تعتبر العلوة ا ساسيّة بوتقة يتفاا

يها زختلف العلوة ا خرك  ،ةتقوة الكليعة باسعتمراف

تيايا ةتطوير برازيها التعليمية بحيث تالءة احتيااعات سعو العمع  ،ةدفاسعة العلعوة ادساسعية
تعتبر الطري الر يست للتعرف ةدفاسة ينير زق العلوة ادخرى ت اميع التخصصات يمعا أنهعا
الااامة الهازة للافاسات البحنية ت زختلف العلوة.
يما يلت:

ةيمكق تحايا أهااف يلية العلوة اازعة ال ا ي

 .1إاااد خريييق الت دفاة االية زعق اليعودئ ذة زهعافات تقنيعة االيعة عت اميعع التخصصعات
التت تتعل بالعلوة ادساسية ةالتت يحتااها سو العم المحلت ةا ليمت.
 .2أاااد خريييق للتخصصات المتبادلة بيق المحاةف العلمية المتباينعة زتفهمعيق لهعه العال عة بعيق
التخصصات المختلفة للعلوة ( ي ياء ييمياء فياضيات) ةيهلك العلوة التطبيقية ةالتت تحتاج دا ما
الت تيايا المعلوزات ةالمهافات.
 .3ف ع يفاءئ هيئة التافيس ة العازليق ةسب البحث العلمت لخازة زتطلبات العونق ةاحتياااتع
ت شتت زيا ت الحيائ التيافية ةالصنااية ةتحسيق سب زعيشة المواننيق.
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الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية
* تعنىىى أن هىىلا البر ىىام مفعىىال لطىىالو الىىدبلوم وتمهيىىدل الماجسىىتير ىىىال العىىام الجىىامعى
الحالى  2102-2102وفقا لنظام الساعات المعتمدة.

أوال :الدبلوم
أ .دبلوم الدراسات العليا فى الرياضيات فى الشعب اآلتية:
 .1الرياضيات  .2اإلحصاء التطبيقك  .3الحاسب اآللك ةتطبيقات .
و .دبلوم الدراسات العليا فى الفيزياء فى الشعب اآلتية:
 * .1ي ياء إشعااية ةنبية  .2البصريات ة ي ياء اللي ف . 3الطا ة اليايائ ةالمتيادئ
 .4الفي ياء الحيوية.
ث .دبلوم الدراسات العليا فى الكيمياء فى الشعب اآلتية:
* .1الكيمياء التطبيقية  .2الكيمياء التحليلية .3الكيمياء العضوية التطبيقية
* .4الكيمياء الحيوية.
ج .دبلوم الدراسات العليا فى علم النبات فى الشعب اآلتية:
 .1سعععيولوايا نبعععات تطبيقعععك * .2زيكرةبيولوايعععا تطبيقيعععة  .3العععم البيئعععة ةالتصعععنيف
ةالفلوفا  .4النباتات الطبية  .5زيكرةبيولوايا صنااية.
ح .دبلوم الدراسات العليا فى علم الحيوان فى الشعب اآلتية:
 .1الوة بيئية .2

قافيات ةنفيليات  .3حشرات نبية  .4تربية ةبيولوايا ادسماك.

خ .دبلوم الدراسات العليا فى الجيولوجيا فى الشعب اآلتية:
 .1الييولوايا البيئية  .2ايولوايا البترةل ةالميا

 .3النرةات المعانية.

ثا يا :درجة الماجستير والدكتوراة فى فلسفة العلوم

أ .قسم الرياضيات
* .1الرياضيات البحت * .2الرياضيات التطبيقية **.اإلحصاء الرياضك*.4الوة الحاسب اآللك

و .قسم الفيزياء
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 .1الوة زواد  .2ي ياء إشعااية ةنبية  .3ي ياء نظرية  * .4ي ياء نوةية تيريبية
 .5ي ياء حيوية

ت .قسم الكيمياء
 *.1ييمياء ي يا ية  *.2ييمياء اضوية * .3ييمياء غير اضوية  *.4ييمياء تحليلية
* .5ييمياء حيوية.

ث .قسم النبات
 .1سيولوايا النبات  .2البيئة النباتية * .3زيكرةبيولوايا * .4تصنيف ة لعوفا  .5ةفاثعة
ةالم الخلية.

ج .قسم علم الحيوان
 * .1سعععيولوايا الحيعععوان  * .2قافيعععات ةنفيليعععات  .3تشعععريق زقعععافن ةأانعععة  .4البيئعععة
الحيوانية  .5بيولوايا الخلية ةادنسية ةالوفاثة  *.6حشرات.

ح .قسم الجيولوجيا
 .1الييولوايا الترييبية الهناسية  .2الم الطبقات ةالحفريات  .3الييولوايا البيئية
 .4ايولوايععا البتععرةل ةالميععا

* .5الييو ي يععاء التطبيقيععة * .6المعععادن ةالصععخوف ةفةاسععب

الخازات.

العام األكاديمى ومواعيد القيد
الافاسة بكلية العلوة بنظاة السعااات المعتمعائ ةيقسعم الععاة اديعاديمك إلعك صعليق دفاسعييق:
ص الخريف ة ص الربيع الك النحو التالك:
 .1الفص الافاسك ادةل يباأ زق ادسبوع النالث زق سهر سبتمبر لمائ  16أسبوع
 .2الفص الافاسك النانك يباأ زق ادسبوع النالث زق شهر براير لمائ  16أسبوع.
 .3الفصع الافاسععك الصععيفك يبععاأ زععق ادسععبوع ادةل زععق شععهر يوليععو لمععائ  8أسععابيع ة قععا
للمواايا التك يقترحها زيلس الكلية.
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 .4تقاة نلبات اإللتحا للقيا بالابلوزات ةتمهياى المااسعتير أة تمهيعاى ديتعوفا (لعم يفعع
بعا) ك التخصصات ةالشعب التك تحادها زيالس اد سعاة سعنويا خعالل شعهر أغسعطس
ةتعلق نتيية القبول خالل شهر سبتمبر بعا استيفاء اميع المستناات ةسااد الرسوة.
 .5تقاة نلبات التسيي لافاة المااستير ةديتوفا لسفة العلوة عك المواايعا التعك يحعادها
زيلس الكلية ةيقرها زيلس اليازعة.
 .6يتم بول نلبات التحا الطعال الوا عايق خعالل الععاة اديعاديمك زعق حيعث المبعاأ تمهيعاا
تخاذ اإلاراءات الال زة للتسيي ةنبقا لما يقرف زيلس اليازعة ك هها الشأن.

شروط القيد أو التسجيل والتعديل
 .1حصول الطالب الك الافاعة العلميعة اددنعك بالشعرةن ةالعنظم العوافدئ بالال حعة الااخليعة
للكلية.
 .2الحصول الك زوا قة زيلس القسم المختص ةلينة الافاسات العليا ةالبحوث بالكلية.
 .3استكمال اميع المستناات المطلوبعة زعق إدافئ الافاسعات العليعا ةسعااد الرسعوة الافاسعية،
ة تسععترد الرسععوة الافاسععية بععأى حععال زععق ادحععوال بعععا زوا قععة السععلطات اليازعيععة
المختصة الك القيا أة التسيي .
 .4الحصعول العك زوا قعة اهععة العمع العك دفاسععة الطالعب عك الافاععة المتقعاة لهعا إذا يععان
يعم أة إ راف بأن

يعم .

 .5يشترن أ يكون الطالب زقياا بالافاسات العليا ك أى اازعة أخرى.
 .6ييو للطالب التسيي

عك الفصع الافاسعك ادةل أة النعانك عك زقعرفات تصع سعااتها

المعتمائ إلك  6سااات يحا أدنك ة  12سااة يحا أ صعك .ةيمكعق للطالعب التسعيي
الفص الافاسك الصيفك ك زقرفات

عك

ت يا ساااتها المعتمائ اق  6سااات.

 .7ييو لميلس القسم أن يضيف شرةنا أخرى يراها ضرةفية لقبول نال اعاد ةتحايعا
ااد المقبوليق حسب اإلزكانات المتاحة بالقسم ةيقبلها زيلس الكلية.
 .8ييو للطالب تغيير المقرفات بالتباي أة بالحهف أة باإلضعا ة خعالل أسعبوايق زعق بعاء
الافاسة بعا زوا قة المرشا ادياديمك (زنس أياديمك لطال الافاسات العليا بك

سم )

 ،ةيح ع المشععرف الر يسععك زح ع المرشععا اديععاديمك للطالععب ععك حالععة التقععاة للتسععيي
لافاسة زااستير العلوة أة ديتوفائ الفلسفة ك العلوة.
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 .9ييععو للطالععب اإلنسععحا زععق المقععرف خععالل  8أسععابيع زععق باايععة الافاسععة أة  4أسععابيع
للفص الصيفك.
.11

ععك أى زقععرف فسععب ي ع ةيعيععا المقععرف دفاسععة

ييععو للطالععب إاععادئ التسععيي

ةازتحانا.

المطلوو للقيد لدرجة الدبلوم
الت خرييك يليات العلوة الحاصليق الك دفاة البكالوفيوس ك العلوة زق إحعاى اازععات
زصر أة الك دفاة المية زعادلة لها زق زعها المك آخر زعترف ب زق اليازعة تقايم ادةفا
اآلتية:
 -1شهادئ التخرج المس تة.
 -2شهادئ تقاير الخمس سنوات الافاسية.
 -3صوفئ زق البطا ة الشخصية.
 -4ااد ( )4صوف شخصية.
 -5شهادئ الميالد ادصلية أة زستخرج فسمك زنها.
 -6إ راف بعاة القيا ك أك يلية أخرك.
 -7زوا قة اهة العم .
 -8استيفاء استمافئ القيا ةبيان الحالة.
 -9شععهادئ تأديععة الخازععة العسععكرية أة اإلافععاء زنهععا أة إحضععاف زوا قععة هيئععة التععافيب ( ععرع
البعنات) بالقوات المسلحة – بالنسبة للمينايق – لاللتحا بالافاسات العليا.
 -11زوا قة زيلس القسم المختص الت القيا ةبيان التخصص المطلو .
 -11زوا قة لينة الافاسات العليا بالكلية.
 -12زوا قة زيلس الكلية.
 -13زوا قة زيلس الافاسات العليا باليازعة.
 -14سااد فسم زظرةف ة افها  51اني زصرى.
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 -15سااد الرسوة الافاسية ة افها  811اني زصرى زضا ا إليها  51انيها زصعريا فسعوة
خازة إلكترةنية.

المطلوو لتسجيل (تمهيدل – ماجستير) أو درجة الماجستير أو الدكتوراه
يباأ القبول للقيا بالنسبة للتمهياى ت شهر أغسطس زق ي ااة ةالت خرييت يليعات العلعوة
بيازعات زصر تقايم ادةفا التالية-:
 .1شهادئ التخرج المس تة.
 .2شهادئ تقاير الخمس سنوات الافاسية.
 .3صوفئ زق البطا ة الشخصية.
 .4ااد ( )4صوف شخصية.
 .5شهادئ الميالد ادصلية أة زستخرج فسمك زنها.
 .6إ راف بعاة القيا ك أك يلية أخرك.
 .7زوا قة اهة العم .
 .8استيفاء استمافئ القيا ةبيان الحالة.
 .9شععهادئ تأديععة الخازععة العسععكرية أة اإلافععاء زنهععا أة إحضععاف زوا قععة هيئععة التععافيب ( ععرع
البعنات) بالقوات المسلحة – بالنسبة للمينايق – لاللتحا بالافاسات العليا.
.11

زوا قة زيلس المختص الت التسيي ةبيان انوان التسيي باللغتيق العربية ةا نيلي ية
ةتشكي لينة اإلشراف الت الرسالة.

.11

خطة (برةتويول ) البحث.

.12

استمافات التسيي بعا استيفا ها امع التو يعات.

.13

زا يفيا ااتيا المقعرفات التمهيايعة إذا يعان الطالعب زعق غيعر المعيعايق ةالمسعي لافاعة
المااستير.

.14

يشععترن لقيععا الطالععب ععك السععنة التمهيايععة لععايتوفا الفلسععفة ععك العلععوة أن يقععاة زععا يفيععا
حصول الك دفاة المااستير ك العلوة ك التخصص زق إحاى اليازعات المصرية أة
دفاة زعادلة لها زق أى زعها المك آخر تعترف ب اليازعة.
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يشععترن لقيععا الطالععب ععك السععنة التمهيايععة لععايتوفا الفلسععفة ععك العلععوة أن يقععاة زععا يفيععا

.15

حصععول الععك زسععتوى التيو ع ةالحاسععب اآللععك المطلععو (ةيسععرى ذلععك للاافسععيق ة قععا
لنظاة السااات المعتمائ).
.16

زوا قة لينة الافاسات العليا بالكلية.

.17

زوا قة زيلس الكلية.

.18

زوا قة زيلس الافاسات العليا باليازعة.

.19

سااد الرسوة الافاسية المقرفئ.

بيان بالرسوم الدراسية المقررة لطالو الماجستير والدكتوراة
أوال :سععااد  51اني ع زصععرى يمععة فسععم زظععرةف التسععيي للمااسععتير أة الععايتوفائ لك ع زععق
الطالب المصرى ةالطالب الوا ا.
ثا يا :سااد بقية المصرة ات الك النحو التالك:

الافاة المسي لها الطالب

الطالععععب المصعععععرى (انيععععع

الطالعععععععب الوا عععععععا (انيععععععع

زصرى)

اسععععععععععترلينك أة زايعادلعععععععععع
بالاة ف أة اليوفة)

تمههياى زااستير

 51انيععععع

 1111انيععععع

 3211اني استرلينك

خازة إلكترةنية
زااستير

 1111انيعععع سععععنويا
اني خازة إلكترةنية

 3211 51اني استرلينك للسنة
ادةلك
 1511اني ع اسععترلينك اععق
يععععع سعععععنة لبقيعععععة سعععععنوات
الافاسة

ديتوفائ

 1211انيعععع سععععنويا
اني خازة إلكترةنية
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 4211 51اني استرلينك للسنة
ادةلك

 2511اني ع اسععترلينك اععق
يععععع سعععععنة لبقيعععععة سعععععنوات
الافاسة

اإلشراف على الرسائل العلمية
يعععيق زيلععس الكليععة بنععاءا الععك ا تععرا زيلععس القسععم المخععتص زشععر ا ف يسععيا زععق الكليععة
يشرف الك الرسالة زق بيق أساتهئ القسم ةيرااك أ يق ااد المشر يق الك الرسعالة اعق اثنعيق
ة ي يا اق ثالثة زشر يق يحا أ صك ،ةييو للمافسيق اإلشتراك ك اإلشراف ة ع زعا ةفد
بال حة الكلية .يما ييو اضا ة زشرف أانبك إلك لينة اإلشراف ك حالعة عتق نعائ الميعة نبقعا
لما هو ةافد بالال حة .ةيعتبر المشرف زنسحبا زق التسيي

ك حالة إاافت إذا لم يكم زائ اعاة

لرسالة المااستير ةاازيق لرسالة الايتوفا دةن الحااة لتقايم ااتهافا اق اإلشراف.

المستندات المطلوبة لتعديل اإلشراف
أ -فى حالة رفع اسم احد المشرفين علي الرسالة
 .1خطا ااتهاف زق المشرف الهى يتم ف ع اسم زق لينة اإلشراف زوضحا سبب ااتهاف اعق
اإلشراف.
 .2راف زيلس القسم المختص.
 .3زوا قة لينة الافاسات العليا بالكلية.
 .4زوا قة زيلس الكلية.
 .5زوا قة زيلس الافاسات العليا باليازعة.
و -فى حالة إضافة اسم مشرف جديد إلي لجنة اإلشراف
 .1خطا يفيا زوا قة المشر يق الحالييق الت إضا ة اسم زشرف آخر بشعرن إ ي يعا المشعر يق
اق ثالثة بعا اإلضا ة.
 .2زوا قة زيلس القسم المختص.
 .3زوا قة لينة الافاسات العليا بالكلية.
 .4زوا قة زيلس الكلية.
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 .5زوا قة زيلس الافاسات العليا باليازعة.
.6

يتم تشكي الرسعالة إ بععا زعرةف سعتة أشعهر العك إضعا ة المشعرف إ

عك حالعة ة عائ أحعا

المشر يق انا تقايم تقرير صالحية ارض الرسالة الك لينة الحكم اليها.

المطلوو لتغيير أو تعديل عنوان الرسالة
 -1نلب زق السادئ المشر يق بتغيير العنوان زوضحا يما إذا يان التغيير اوهريا زق ااز
 -2زوا قة زيلس القسم المختص
 -3توصية لينة الافاسات العليا بالكلية بالموا قة
 -4زوا قة زيلس الكلية
 -5زوا قة زيلس الافاسات العليا باليازعة.
 -6التعاي غير اليوهرى ييو أن يسب تقايم ا ترا تشكي لينة الحكم بنالثة أشعهر العك
اد .
 -7التغيععر اليععوهرى يعتبععر تسععييال اايععاا ةالحععا اددنععك لمات ع اععاة للمااسععتير  ،ةاععازيق
للايتوفا .

المطلوو لمد التسجيل مرة أىرل
 -1نلععب زععق السععادئ المشععر يق بالمععا لمععائ أخععرى (يععتم تحايععاها) زععع توضععيق النسععبة
المئوية لما تم انيا

زق الرسالة ةزبرفات الما

 -2زوا قة زيلس القسم المختص.
 -3زوا قة لينة الافاسات العليا بالكلية.
 -4زوا قة زيلس الكلية.
 -5زوا قة زيلس الافاسات العليا ةالبحوث باليازعة.
 -6سااد فسم ة اف  742اني للمااستير.
 -7سااد فسم ة اف  842للايتوفا .

الخطوات المتبعة لتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة وعمل المناقشة العلمية
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أ -ام سيميناف بالقسم نبقا لقراف زيلس الكلية.
 استيفاء نماذج تشكي الرسالة ةتحتوى الت -:.1

ااتماد نموذج صالحية الرسالة للتحكيم زق السادئ المشر يق.

.2

استيفاء نموذج ا ترا لينة الحكم زق المشر يق.

.3

زوا قة لينة القسم الت نموذج تشكي لينة الحكم

.4

تقايم الطالب للرسا التك سوف ترس إلت المحكميق.

.5

تقايم زلخصات الرسالة ة  ( CDرص زازج) الخاصة بها.

.6

ااتيا دةفات ) (TOEFL – ICDLةتقايم اص الشهادئ.

.7

نشر بحث زق الرسالة ك زيلعة الميعة زعتمعائ ة عك حالعة الطعال الاافسعيق ة قعا لنظعاة

السااات المعتمائ يل ة نشر بحث زق فسالة المااستير ةبحنيق زق فسالة الايتوفا ك زيلعة
المية زعتمائ.
.8

سااد الرسوة الافاسية ةفسم ااة المنا شة ة اف  211اني .

.9

زوا قة لينة الافاسات العليا ةااتماد أ.د /نا ب ف يس اليازعة.

 .11تتم المنا شة بع زعرةف ثالثعة أشعهر زعق ااتمعاد نا عب ف عيس اليازععة للينعة الحكعم العك
الرسععالة ةإ يطلععب ةيي ع الكليععة زععق نا ععب ف ععيس اليازعععة زععائ أخععرى اة تحايععا زيعععاد آخععر
للمنا شة ةذلك بعا زرةف النالثة أشهر بقلي ة يطلب زائ أخرى.

الخطوات المتبعة لمنح الرسالة العلمية
 -1ام زنا شة المية بعا فدةد التقعافير الفرديعة زعق المحكمعيق بمعنق الرسعالة ةصعالحيتها
للمنا شة العلمية.
 -2توصية زيلس القسم بمنق الافاة زر قا ب التقرير اليمااك ةالتقافير الفردية ةذلعك بععا
ام التصويبات ك الرسالة.
زوا قة لينة الافاسات – زيلس الكلية – ااتماد أ.د /ف يس اليازعة لمنق الرسالة.

الخطوات المتبعة الستخراج شهادة الدبلوم أو الماجستير والدكتوراه
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ك حالة استخراج شهادة دبلوم الدراسات العليا يساد الطالب زبلغا ة اف  43انيها زصريا يمة
فسععم البععراءئ العلميععة ،ةفسععم الشععهادات زوحععائ انيهععا زصععريا دى اععاد زععق الشععهادات ،ة يمععة

الشهادئ الواحائ  15انيها زصريا.
أما استخراج شهادة الماجستير أو الدكتوراة يشترط له ما يلى:
 -3يقاة الطالب ااد  3نسخة زق الرسالة النها ية ياااها ك المكتبات.
 -4يقاة الطالب ااد  2 CDةزلخصات زنها.
 -5يقوة الطالب بسااد فسم ادافك ةفسوة الشهادات.
 -6يتم استخراج الشهادئ الت الكمبيوتر.
 -7يقوة الطالعب بسعااد فسعم البعراءئ العلميعة ة عاف  43انيهعا للمااسعتير  78 ،انيهعا
للايتوفا .
 -8لك شهادئ فسم اف  15اني دى ااد زعق الشعهاداتق ة يمعة الشعهادئ الواحعائ 15
انيها زصريا.

قواعد تنظيم أعما االمتحا ات للدراسات العليا
زععادئ ( ) 1يتععولت نا ععب ف ععيس اليازعععة للافاسععات العليععا ةالبحععوث تحععا اشععراف ف ععيس اليازعععة
ا شراف العاة الت ازتحانات الافاسات العليا بيميع يليات ةزعاها اليازعة.
زععادئ ( : ) 2يكععون اميععا الكليععة أة المعهععا الععر يس العععاة لالزتحانععات ععك نطععا الكليععة أة المعهععا
ةيتولت تصريف ازوف ا زتحانات بالكلية أة المعها ةا شعراف العت سعير العمع بهعا غيعر حعاةد
السياسة التعك يرسعمها زيلعس اليازععة ةزيلعس الكليعة ة قعا حكعاة القعوانيق ةاللعوا ق ةالقعرافات
المعمعول بهععا ةيكععون ةييع الكليععة للافاسععات العليعا ةالبحععوث نا بععا للعر يس العععاة لالزتحانععات ععك
اميع اختصاصات بهها الخصوص
زادئ ( : ) 3يقوة زيلس الكلية أة المعها بااتماد اااةل ا زتحانات المقترحة زعق لينعة الافاسعات
ةتو يع ادامال ةتشكي الليان المختلفة ةتحايعا زسعئوليات ةةاابعات الممتحنعيق ةااتمعاد نتعا ج
ا زتحانات ك الكلية.
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زادئ ( )4يكون تشكي ليان ا زتحانات بكليات ةزعاها اليازعة يما يلت:
ليان ا اااد
تشكيلها :تشك لينة لك دفاة الميعة (دبلعوة – زاايسعتير – ديتعوفا ) ةيعرأس تلعك اللينعة ازعيق
الكلية تحا اشراف ةيي الكلية للافاسات العليا ةالبحوث ةيكون تشكي هه الليان زعق الععازليق
بععادافئ الافاسععات العليععا ةبععا ت العععازليق بالكليععة بحيععث إ يقع ااضععاء اللينععة الواحععائ اععق ثالثععة
ةتختص هه الليان بما يلت:
 -1ااااد وا م بأسماء الطال ةأف اة اليلوس ةااعااد البيانعات ا حصعا ية بععاد نعال يع
دفاة ةي

سم ةااد الطال الهيق يتقازون لالزتحان عك يع زعادئ العت حعائ زعق ةا عع

سيالت يا الطال ةنتا ج ازتحانات ا اواة السابقة.
 -2تحايا ا زايق الال زة لعقا ا زتحانات ةتيهي ها ةام فسم توضيحك لليان ا زتحعان
يعلق ك زكان ظاهر تنبيا بطا ات أف اة اليلوس الت زناضا ا زتحان بعا زرااعتها
 -3ااالن اااةل ةزواايا ا زتحانات ب باء ا زتحانات بو ا زناسب.
 -4تحايا زا تحتاا الكلية زق زالحظيق ةانباء ةزمرضيق ةانعود حراسعة ةامعال خعازات
زعاةنة ةاك احتيااات أخرك خاصة با زتحانات ةابالغ اإلدافئ العازعة للافاسعات العليعا
ةالبحوث بهلك لتابير ا حتيااات المطلوبة ب ا زتحان بو ا ياف.
 -5تبليع ا اعهاف المقبولعة التععك يقعازها الطعال اعق اععاة دخعولهم ا زتحعان لليعان المرا بععة
العازة (الكنترةل)
لجان أعما المراقبة الرصد واظهار النتائ (أعما الكنترو )
تتكون هه اليان زق ثالث ليان هك لينة ةلينعة الرصعا ةلينعة المالحظعة ةتخعتص يع
لينة بالمهاة الموضحة بعا ي زنها.
تتم أامال الكنترةل زق خالل لينتيق المرا بة ةالرصا.
لجان المراقبة العامة (الكنترو )
يعتما اميعا الكليعة ليعان المرا بعة العازعة بنعاء العت ا تعرا ةييع الكليعة للافاسعات العليعا
ةالبحوث ةييو أن تشك لينة اازة (بالكلية أة المعهعا) أة اعائ ليعان تخعتص يع زنهعا باحعاى
الافاات العلمية بالكليعة أة المعهعا العت أن يعراس يع لينعة احعا ا سعاتهئ ة عت حالعة اعاة ةاعود
اساتهئ ييو أن يراس اللينة احا ا ساتهئ المسااايق ةتشك هه الليان زق السادئ ااضعاء هيئعة
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التافيس زق الكليات ادخرى باليازعة أن ةاا ةيعيق ي لينة زععاةن أة أينعر زعق بعيق الععازليق
ك الافاسات العليا بالكلية أة المعها بشك اساست ةيمكق ا ستعانة ببا ت العازليق بالكلية.
تشكيلها :ةيكون تشكي هه الليعان بالنسعبة اعااد الطعال بمععال اضعو هيئعة تعافيس لكع 31
نالبا الت اد

ةزسااا ادافك زق العازليق بوا ع زسااا لك  51نالبا

ة ععت حالععة اععاة تععوا ر العععاد الكععا ت زععق السععادئ ااضععاء هيئععة التععافيس بالكليععة أة المعهععا أة زععق
المنتابيق زق الكليات ا خرك باليازععة تشعك ليعان المرا بعة العازعة بحيعث إ يقع اعاد ااضعاء
اللينة زق اضويق ةزسعااا ادافك بخعالف ف عيس اللينعة ةذلعك لكع دفاعة يمعا انع

ييعو أن

يتضمق تشكي هه الليان أك اضو زق خافج اليازعة.
وتختص لجان المراقبة العامة بما يلي:
 -1ختم اةفا ا اابة بختم التافيخ ةختم اسعم المعادئ ةخعتم لينعة النظعاة ةالمرا بعة ةالافاعة
العلمية ةاك اختاة أخرك يوزا بيوة ةتسليمها للمالحظعيق (زعق الععازليق بالافاسعات العليعا
ةبععا ت ادافات الكليععة أة المعهععا) بعععا تععو يعهم ةإاععادئ تععو يعهم يوزععا بيععوة الععت ازععايق
ا زتحانات.
 -2تو يععع المالحظععيق ةالمععرا بيق ةالتوااععا المسععتمر لالاضععاء هععه الليععان داخعع ليععان
ا زتحانات بععا تو يعع المالحظعيق اليهعا ةا شعراف العت سعير ا زتحانعات ةالتأيعا زعق
زباشرئ المالحظيق ةالمرا بيق لعملهم الت خير ةا .
 -3تسلم زظافيف يراسات ا اابة ب زواا ا زتحعان المحعاد بربعع سعااة العت اد ع بععا
التحق زق زطابقة بياناتها الت نال الهيق يسدةن ا زتحان ةتو يعها العت المالحظعيق
داخ زقاف ا زتحان ب بائ ا زتحان زباشرئ.
 -4تسلم زظافيف ادسئلة زق ليان الممتحنيق زوضق اليها البيانات الكازلة للمقرف الافاست
(اسععم المقععرف زععق ةا ععع الال حععة ةتععافيخ ا زتحععان ةاسععماء لينععة الممتحنععيق بتو يعععاتهم
ةالافاة العلمية ةاسم القسعم العلمعك) ةا نمئنعان العت سعالزة اختازهعا ةضعمان سعريتها
ةالتأيا زق زطابقة بياناتها الت اااةل ا زتحان ةتو يعهعا العت المالحظعيق داخع زقعاف
ا زتحانات ب بائ ا زتحان زباشرئ الت إ يتم تق زظرةف ادسئلة إ بحضوف لينة
تق ادسئلة المكونة زق ةيي الكلية للافاسعات العليعا ةالبحعوث أة زعق ينعو انع ف عيس
لينة المرا بة ةاستاذ المادئ أة احا ااضاء لينة الممتحنيق.
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 -5تسعلم اةفا ا اابعة زعق المالحظعيق زعق زقععاف لينعة المرا بعة العازعة بععا اعاها ةزطابقععة
اادها 5الت يشوف الحضوف التك يو ع اليها الطال .
 -6تسلم اةفا ا اابة إلت لينة الرصا اة بأةل بعا انتهاء ا زتحان زباشرئ باإلضا ة إلت
يشعععوف تو يعععع الحضعععوف ةا نصعععراف للطعععال ةاسعععتمافات الغيعععا زو عععع اليهعععا زعععق
المالحظيق ةالمرا بيق .
لجان الرصد
يشك اميا الكية ليان الرصا الت أن يرأسعها ةييع الكليعة ةالافاسعات العليعا ةالبحعوث
ةييو أن يشك لينة فصا اازة ليميع الافاات أة اائ ليان تختص يع لينعة بأحعا العافاات
العلمية (دبلوة – زااستير – ديتوفا ) الت أن يراس ي لينة استاذ ةييو

ك حالعة اعاة ةاعود

اساتهئ ا ستعانة با ساتهئ المسااايق.
ةيرااععا انععا تشععكي هععه الليععان إ يقع اععاد ااضععاء لينععة الرصععا اععق اضععويق باإلضععا ة إلععت
ف يس اللينة ةتباأ هه الليان ك زباشرئ املها وف ةصول يراسات ا اابة زعق ليعان المرا بعة
ةتختص هه الليان بالمهاة التالية:
 -1تسلم اةفا ا اابة المستلمة زق ليان المرا بة إلت ليان الممتحنيق اة بأةل بعا ةضعع
ا فا اة السرية اليها ةذلك لتصحيحها ةتسليمها إلت الكنترةل
 -2حصر إاااد يراسات ا اابة ةزطابقتها الت ا اااد الموضحة ببطا ات تسليم يراسعات
ا اابة للمصعححيق ةالتأيعا زعق تو يعع اميعع السعادئ المصعححيق العت يراسعات ا اابعة
ةيكون التصحيق داخ الكنترةل
 -3اسععتالة يراسععات ا اابععة زععق الممتحنععيق بعععا تصععحيحها ةزرااعععة يراسععات ا اابععة زععق
الااخ للتحق زعق تصعحيق يا عة ادسعئلة باا ا هعا المختلفعة عاذا تبعيق ةاعود ااابعة غيعر
زصححة يطلب زق المصحق الحضوف إلت زقعر لينعة الكنتعرةل سعتكمال التصعحيق زعع
الحفاظ تمازا الت سرية يراسة ا اابة ةيتم ذلك بواود ف عيس الكنتعرةل المخعتص ةيعتم
ذلك الت ا ف اة السرية.
 -4يتم زرااعة الافاة الماةنة داخ يراسة ا اابة ةخافاها للتحق زق تطابقهعا عاذا تبعيق
ةاععود اخععتالف يهععا يطلععب زععق المصععحق الحضععوف إلععت زقععر الكنتععرةل لتحايععا الافاععة
المستحقة للطالب ةيتم ذلك ك ةاود ف يس لينة الكنترةل المختص الت ا ف اة السعرية
الت أن تكون الافاات با ف اة ةالحرةف داخ الكراسة ةالت الغالف.
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 -5يتم زرااعة زيمواة الافاات التك حص اليها الطالب اذا ةاا خطأ زعادى عت امليعة
اليمععع تقعععوة لينعععة الرصععا بتصعععحيح دةن الراعععوع إلععت المصعععحق دةن الراعععوع إلعععت
المصحق زع توضيق أن التصحيق تم بمعر ة لينة الكنترةل ةيو ع ف يس الكنترةل الت
الافاة بعا تصويبها.
 -6استالة يراسات ااابة ا زتحانات العملية ةيشعوف أامعال السعنة اة بعأةل ةا زتحانعات
الشفوية أة التطبيقية زق اد ساة ب

ض سعرية يراسعات ا زتحانعات التحريريعة ةتكعون

الكشوف زعتمائ زق ف يس زيلس القسم المختص ة ييو باك حال زق ا حوال ااراء
أك تعععاي الععت دفاععات ا زتحانععات العمليععة أة الشععفوية أة دفاععات أامععال السععنة بعععا
تسليمها إلت لينة الرصا.
 -7اثبات ا اهاف الخاصة بالطال ةاثبات تقايرات دفاات المعواد التعك سعب أن نيعق هيعا
الطالب ك ازتحانات سابقة ةفصا دفاات زواد التخلف ةزرااععة ذلعك با عة العت نتعا ج
ا زتحانات السابقة نبقا لال حة الااخلية لك يلية أة زعها.
 الطالب الغا ب بعهف ياةن أزاز غا ب بعهف
 الطالب الغا ب باةن اهف يكتب ك خانة الافاة للمادئ (غ) ةالتقاير ض ج.
 الطالب الهى ة ع الي راف تأديبت يكتب عك خانعة التقعاير (زحعرةة) ة تيمعع دفاعات
المادئ
 الطال البا ون لالاادئ بالافاعة العلميعة ةسعب نيعاحهم عك بععض المعواد يكتعب التقعاير
الهى سب أن حص الي الطالب عال (أك

تكتب االزة) نبقا للوا ق الااخلية الخاصة

بك يلية أة زعها.
 -8احصاء ااد الطال المتقازيق لالزتحعان ةاعاد النعااحيق حسعب تقعايراتهم العازعة ةاعاد
المتخلفيق ةااد الراسبيق ةالبا يق لالاادئ ةتحوي ا ف اة إلت نسب زئوية ثعم امع بيعان
احصا ت اق نتيية ا زتحان العازة ةنتا ج ا زتحان لك زعادئ ةاثبعات زالحظعات اللينعة
الت النتا ج ةارض هه المالحظات الت ف يس ااة ا زتحان ةةييع الكليعة للافاسعات
العليا ةالبحوث ةيراات ااة ااالن نتا ج ا زتحانات إ بعا ااتماد نتا ج ا زتحانات إ
بعا ااتمادها فسميا زق لينة الممتحنيق.
 -9زرااائ ااة ااراء أك تعاي

ت يشوف الرصا أة يشعوف اظهعاف النتعا ج ةيمنعع الكشع

أة استخااة الم ي أة التصحيق زنعا باتا.
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 -11تععوا ت اإلدافئ العازععة للافاسععات العليععا ةالبحععوث باليازعععة بنسععخة زعتمععائ زععق النتييععة
الر مية لالزتحان وف ااالنها.
لجان المالحظة
أعما المالحظة والمراقبة:
يتولت ااضاء هيئة التافيس ةزافسعت اللغعات ةيعهلك الععازلون بالكليعة بالفئعة النالنعة معا
و هععا أامععال المالحظععة با زتحانععات ة ععت حالععة اععاة يفايععة ا اععااد المواععودئ بالكليععة امععال
المالحظة ةالمرا ب ينتا العاد الال ة زق يليات ةزعاها اليازعة.
ةيكون تشكي ليان المالحظة ةالمرا بة يما يلت:
 زالحظ لك  21نالب ةزرااائ إ يقع اعاد المالحظعيق بالقااعة الواحعائ اعق ( )2اثنعيق
زهما يان ااد الطال
 زرا عب لكع  41نالبععا زععق ااضععاء هيئععة التعافيس قع بالكليععة اةا لمنتععابيق زععق الكليععات
ا خرك.
 زرا عب لكع  41نالبععا زععق ااضععاء هيئععة التعافيس قع بالكليععة أة المنتععابيق زععق الكليععات
ادخرى.
ةالت المالحظيق ةالمرا بيق زرااائ زا يلت:
 -1التوااا ك زقاف ليان ا زتحانات المكلفيق بها ب المواا المحاد لباء ا زتحعان بنصعف
سااة الت اد
 -2زسااائ الطال

لتسلم أة فاك ا اابة زق زرا ب اللينة ةاك تعليمات أخرك.
ك تحايا ازاينهم ك ااة ا زتحانات

 -3يقوة ي زالحظ بالمالحظة ك الي ء المخصعص لع ة يتععاا إلعت أك اع ء أخعر حتعك
نهاية الفترئ المحادئ لالزتحان.
 -4التأيععا زععق أن الطععال

يحملععون زعهععم هواتععف زحمولععة أة يتععب أة أك اةفا أة ايععة

أاه ئ أخرك أة اية أاه ئ أخرك اليهعا زعلوزعات ذات صعلة بمعادئ ا زتحعان ةذلعك بع
باء ا زتحان ةالتنبي الواضق بهلك.
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 -5تو يع يراسات ا اابة العت الطعال

بع بعاء ا زتحانعات بخمعس د عا

بععا التأيعا زعق

سالزتها زع سحب بطا ات نال اللينة (الكافنيهات) ةااادتها اليوة ك نهايعة ا زتحعان
بعا تسلم يراسات ا اابة زنهم.
 -6استالة اةفا ادسئلة زق المرا عب ةتو يعهعا انعا بعاأ ا زتحعان ةإاعادئ الفعا

زنهعا إلعت

المرا ب زباشرئ .
 -7التأيععا زععق شخصععية الطالععب ةف ععم الوسع ةزطابقععة اسععم الععت البيانععات المواععودئ الععت
يراسة ا اابة ةالتو يع بيانب تلك البيانات بما يفيا زرااعتها.
 -8زعاةنة زرا ب اللينة ك حصر الغيا ةتحرير ا ستمافات الخاصة ب .
 -9العم ع الععت زنععع الغععح أة المحاةلععة أة الكععالة بععيق الطععال زععع تحاضععت ا حتكععاك زععع
الطال ةزرااائ الهاةء باللينة المكلعف بهعا ةاخطعاف المرا عب انعا ضعب حالعة غعح أة
زحاةلة الغح زع التصرف بهاةء تاة بالطريقة القانونية.
 -11زرااائ ااة راءئ اةفا ادسئلة للطال أة ا اتهاد ك تفسير زعنعك أك يلمعة أة املعة
للطال .
 -11الحصول الت تو يع الطالب انا تسليم ةف ة ا اابة الخاصة ب ةام الكشوف المحادئ
لهلك ةبعا التأيا زق ةاود بيانات الطالب زاةنة اليها .
 -12تسليم اةفا ا اابة زرتبة تصااايا ة قا ف اة اليلوس ك نهاية ا زتحان إلعت زسعئول
الكنترةل ةيهلك يشوف تو يعات الطال بعا أن يو ع اليها.
 -13ااة زغادفئ المالحظ للينة إ بأذن زق المرا ب ةبعا توير زق يح زحل .
 -14ابالغ زرا ب اللينة اق اية حالة زرضية تحتاج لرااية نبية بيق الطال
 -15ك حالة ااة افئ الطالب الت أداء ا زتحان يتابة ييو نا احا العازليق بالكادف العاة
بالكلية أة المعها للكتابة للطالب.
اللجان الخاصة
ييو اقا ليان ازتحان خاصعة للطعال المرضعت عك زقعر الكليعة أة زستشعفت الطلبعة أة
المستشفيات اليازعيعة التابععة لليازععة ة قعا لحالعة الطالعب المعريض بنعاء العت تقريعر زعق اإلدافئ
الطبيععة لليازعععة أة المستشععفت اليععازعك ةبموا قععة اميععا الكليععة ةةييعع الكليععة للافاسععات العليععا
ةالبحوث أة زق ينعو انهمعا با زتحانعات ةااتمعاد السعيا ا سعتاذ العايتوف نا عب ف عيس اليازععة
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للافاسات العليا ةالبحوث أة زق ينعو انهمعا با زتحانعات ةااتمعاد السعيا ا سعتاذ العايتوف نا عب
ف يس اليازعة للافاسات العليا ةالبحوث بناء الت ارض زق السيا ا ستاذ العايتوف اميعا الكليعة
المخععتص ةذلععك بععااخ اليازعععة أة بسععيق ال ععا ي العمععوزك ق ع ةتتكععون اللينععة الخاصععة زععق
اضويق الت اد

احاهما زق بيق ااضاء هيئة التافيس ةتباأ الليان الخاصعة ةتنتهعك عك ذات

المواايا المعمول بها ك ا زتحانات.
لجان وضع األسئلة
 -1يعيق زيلس الكلية بعا اخه فاك زيلعس القسعم المخعتص احعا أسعاتهئ المعادئ ليتعولت ةضعع
زوضواات ا زتحا نات التحريرية با شتراك زع القعا م بتافيسعها ةييعو انعا ا تضعاء
أن يشترك ك ةضعها زق يختاف زيلس الكلية لهها الغرض.
ةتشك لينة ا زتحان ك ي زقرف زق اضويق الت اد

يختافهما زيلس الكلية بناء الت

نلب القسم المختص ةيتم اختيافهما بقاف ا زكان زق ااضاء هيئعة التعافيس بالكليعة ةللعميعا عت
حالة ا ستعيال اختيعاف احعا ااضعاء اللينعة ةتتكعون زعق ليعان ازتحعان المقعرفات المختلفعة لينعة
اازة ك ي دفاة المية أة سم بر اسة العميعا أة ف عيس القسعم حسعب ا حعوال ةتععرض اليهعا
نتيية ا زتحان لمرااعتها ةا ترا زا ترا ك شأن زسعتوى تقعايرات الطعال بالنسعبة للمقعرفات
المختلفة ةياةن زحضر بأاتماع نتيية زااة تها الت زيلس الكلية

رافها .

 -2تكتععب ةف ععة ادسععئلة الععت الكمبيععوتر بطريقععة ةاضععحة الععت أن يوضععع أزععاة ي ع سععسال
الافاة الخاصة ب
 -3يكون استاذ المادئ المسئول اق ةضع ادسئلة ةنبعها ةتغليفها ةةضعها داخع زظعرةف
زحكم الغل ضمانا للسعرية ةيقعوة بتسعليمها إلعت الكنتعرةل المسعئول بع انعقعاد ا زتحعان
بو ا ياف.
 -4يكعون ععتق زظعافيف ادسععئلة تحعا اشععراف ف عيس لينععة المرا بعة العازععة للافاعة العلميععة
بحضوف استاذ المادئ ت اليوة المحاد لعقا ا زتحان تحا اشراف ةيي الكليعة للافاسعات
العليا ةالبحوث.
قواعد تصحيح اوراق االمتحان
 -1تشك ليان المصححيق لك زقرف بموا قعة زيلعس القسعم ةااتمعاد زيلعس الكليعة العت إ
يق ااد المصححيق الت اثنيق ة ي يا اق أفبعة ك المقرف الواحا.
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 -2يتم التصحيق داخ الكنترةل ةبأف اة سرية.
 -3يععتم التصععحيق خععالل اسععبوايق زععق تععافيخ انتهععاء ا زتحععان التحريععرك ةزععق يتخلععف اععق
التصحيق ير ع اسم ةيحاد زيلس القسم احا ا ساتهئ با زن .
 -4يععتم يتابععة الافاععة داخع ةخععافج الكراسععة بواسععطة المصععحق با ف ععاة ةالحععرةف باللغععة
العربية.
-5

ييو الشطب أة الكش

ك الافاة الحاص اليها الطالب.

 -6أخر المصححيق هو المسئول اق تيميعع العافاات التعك حصع اليهعا الطالعب ةتفقيطهعا
ةالتو يع الت ذلك.
-7

ييو تعاي الافاة التك تم تقايرها ةيتابتها إ
يكون التعاي

ك حالة ة وع خطعأ زعادى ةييعب أن

ك هه الحالة بتو يع ةاضق زق المصحق الهى اارا .

 -8يكععون تععااةل يراسععات ا اابععة بععيق المصععححيق اععق نري ع الكنتععرةل المخععتص ةتحععا
ف ابة ف يس الكنترةل ةزسئوليت ةيعتم التعااةل عت ضعوء البيعان العهى يععا يع

سعم زعق

أ سععاة الكليععة ةالمتضععمق ترتيبععا للمصععححيق ععك ي ع زععادئ زععع إيضععا انععاةينهم ةييفيععة
ا تصال بهم ةيتولت ف يس الكنترةل بالتعاةن زع استاذ المعادئ أة ف عيس القسعم المخعتص
زتابعععة امليععة التععااةل بععيق المشععترييق ععك التصععحيق ةالعمع الععت انيععا

خععالل زععائ

تتيععاة اسععبوايق زععق تععافيخ اقععا ا زتحععان ةثالثععة أسععابيع ععك ا اععااد أينععر زععق 311
يراسة.
 -9ينقع المصعحق الافاعة التععك ةضععها عك المكعان المخصععص لهعا بغعالف يراسعة ا اابععة
ةيو ع اليها ةالت المصحق ا خير امع الافاات التعك حصع اليهعا الطالعب ةتفقيطهعا
ةالتو يع الت ذلك ة ييو تعاي الافاة التك تعم تقعايرها ةيتابتهعا إ
خطععأ زععادى ةييععب أن يكععون التعععاي

عك حالعة ة عوع

ععك هععه الحالععة بتو يععع ةاضععق زععق المصععحق الععهى

أارا .
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