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نشأة الجامعة وكلياتها

بدأ أول مركز للتعلمي اجلامعي يف حمافظة سوهاج بلكية الرتبية عام ۱۷۹۱م ،ويف عام 5791م ،مت انشاء لكييت الآداب و العلوم ،مث
حتول هذا املركز ايل فرع جلامعة أس يوط يف سوهاج بعد أن أنشئت يف عام  ۱۷۹۱لكية التجارة ،ويف عام  5775بدأ العمل بلكية
الطب اليت صدر هبا قرار مجهوري س نة  ،۱۷۹۹و يف عام  5771أصبح فرع اجلامعة يف سوهاج فرعا جلامعة جنووب الووادي ،و
مركزها الرئييس قنا ،ويف عام 5771م أنشأت لكية الزراعة ،و مع صدور قرار الرئيس محمد حس ين مبارك بنشاء جامعة سوهاج عام
6001م أضيف ايل اجلامعة لكيتا التعلمي الصناعي والمتريض ،مث يف عام ۸۱۱۹م صدر القورار اههووري بنشواء لكيويت الهندسوة و
الطب البيطري ،و أصبح عدد اللكيات بجلامعة عرش لكيات ،ويف عام  ۸۱۱۱وتلبية الاحتياج اجملمتع السوهايج ،صدر قرار انشاء
لكييت الصيدةل والرتبية الرايضية  .و يف عام  ۸۱۱۲مت افتتاح لكييت احلقوق والالسن تلبيتًا الحتياجات اجملمتع السوهايج ،مث أنشئت
لكية الآاثربقرار رئيس الوزراء رمق  2156لس نة 6051م ،وبدأت ادلراسة هبا يف العام اجلامعي 6059 -6051م ،مث أنشئت لكية
احلاس بات واملعلومات ليصبح عدد لكيات اجلامعة 51لكية بالضافة اىل لكية احلاس بات واملعلومات ولكية الرتبية النوعية و املعهد الفين
للمتريض
اترخي الانشاء
اللكية
م
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م
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5776
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1
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51
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الزراعة
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6002
املعهد الفين للمتريض
9
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 59احلاس بات واملعلومات
6001
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1
6060
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51
6001
التكنولوجيا والتعلمي
7
وتقوم اجلامعة بدور همم منذ انشاهئا عام  6001م يف دمع مسرية التمنية واملشاركة يف القاااي القومية ب ل ما لملك من قدرات شرشية
وتقنية وخربات خمتلفة ،وذكل من خالل اسهامات مراكزها و وحداهتا ذات الطابع اخلاص يف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة ،مبا تقدم .من
خدمات يف اجملاالت اخملتلفة
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القوانين والقرارات المنظمة للعمل بقطاع
الدراسات العليا
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اوال :مواد قانون تنظيم اجلامعات الصادر بالقانون رقم  94لسنة 2491
مواد القانون

مادة  : 41الشهادات والدرﺟات العلمية التي تمنﺤها مﺠالس اجلامعات وشﺮوط احلصول عليها.

لمنح جمالس اجلامعات بناء عىل اقرتاح جمالس اللكيات اخملتصة دبلومات ادلراسات العليا ودرجات املاجس تري وادلكتوراه وفق ًا ملا يأيت

أوال :الدبلومات:

ويه دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أاكدميية ،ومدهتا س نة واحدة عىل القل.
وجيوز أن تتامن اللواحئ ادلاخلية لللكيات واملعاهد انشاء دبلومات مدهتا س نة أو سنتان يف خمتلف لكيات ومعاهد اجلامعة لغري
احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس أو الليسانس من هذه اللكيات أو املعاهد أو احلاصلني عىل هذه ادلرجة من ذات اللكية أو املعهد
يف غري ختصص هذه ادلبلومات ويف مجيع الحوال يشرتط أن تكون ادلراسة دلرجة الباكلوريوس أو الليسانس احلاصل علي الطالب
قريبة من دراسة ادلبلوم اذلي يرغب الالتحاق ب وتبني اللواحئ ادلاخلية الحاكم املنظمة لهذه ادلبلومات والقبول فهيا والرشوط
الواجب توافرها للحاصلني علهيا الماكن اس مترارمه يف دراسة املاجس تري وادلكتوراه.
ثانيا :الدرﺟات العلمية العليا وتشمل:

 -Iاملاﺟستري:

وتشمل ادلراسة هبا مقررات دراس ية عالية وتدريب ًا يف وسائل البحث واس تقراء النتاجئ ينهتيي بعداد رساةل تقبلها جلنة الامتحان.
وال جيوز أن تقل املدة الالزمة لنيل هذه ادلرجة عن س نتني ويف خصوص ماجس تري الرتبية وماجس تري احلقوق وماجس تري ادلراسات
الفريقية حتسب س نة من هاتني الس نتني مدة ادلراسة الالزمة للحصول عىل ادلبلوم اخلاصة يف الرتبية أو أحد دبلومات ادلراسات
العليا يف احلقوق أو دبلوم يف ادلراسات الفريقية.

 -IIالدكتوراه-:

تقوم أساس ًا عىل البحث املبتكر ملدة ال تقل عن س نتني تنهتيي بتقدمي رساةل تقبلها جلنة احلمك ،وجيوز أن يلكف الطالب ببعض
ادلراسات المتهيدية طبق ًا ملا حتدده اللواحئ ادلاخلية.
وتتوىل اللواحئ ادلاخلية لللكيات واملعاهد حتديد فروع التخصص وأقسام ادلراسات لدلبلومات وادلرجات العلمية العليا اليت لمنحها
والرشوط الالزمة للحصول عىل لك مهنا
مادة  :49مواعيد القيد للدراسات العليا

تبني اللواحئ ادلاخلية لللكيات مواعيد القيد بدلراسات العليا مبا يناسب ظروف ادلراسة يف لك لكية.

مادة :49عدم ﺟواز دراسة أكثﺮ من دبلوم أو درﺟة علمية يف نفس الوقت

ال جيوز لطالب ادلراسة العليا أن يقيد امس يف دراسة أكرث من دبلوم أو درجة جامعية عليا يف وقت واحد اال مبوافقة جملس ادلراسات
العليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية وبعد أخذ رأي جمالس القسام اخملتصة.
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وال جيوز للمعيدين واملدرسني املساعدين أن يسجلوا دلراسة عليا للحصول عىل درجة جامعية يف غري ختصص أقساهمم اال بقرار من
رئيس اجلامعة بعد موافقة جملس ادلراسات العليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية بعد أخذ رأي جمالس القسام اخملتصة.
مادة :49نظام امتﺤان مقﺮرات الدراسات العليا

حتدد اللواحئ ادلاخلية لللكيات نظام امتحان مقررات ادلراسات العليا وفرص التقدم لهذا الامتحان.

مادة :49تقديﺮات النﺠاح والﺮسوب يف امتﺤانات الدراسات العليا

يقدر جناح الطالب يف امتحاانت ادلراسات العليا بأحد التقديرات الآتية:
ممتاز – جيد جداً -جيد -مقبول.
أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيني:
ضعيف – ضعيف جداً
ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفق ًا للنظام اذلي تعين اللواحئ ادلاخلية.
واذا تامن الامتحان يف أحد املقررات امتحا ًان حترير ًاي وأآخر شفو ًاي أو معلي ًا فيعترب الغائب عن الامتحان التحريري غائب ًا يف امتحان
املقرر وال ترصد درجات ششأن .
مادة :49إﺟﺮاءات التسﺠيل لدرﺟة املاﺟستري والدكتوراه

حتدد اللواحئ ادلاخلية لللكيات اجراء التسجيل دلرجيت املاجس تري وادلكتوراه واملدة اليت يسقط التسجيل بعدها اال اذا رأى جملس
اللكية االبقاء عىل التسجيل ملدة أخرى حيددها بناء عىل تقرير املرشف.

مادة :49اإلشﺮاف على الﺮسائل العلمية

يعني جملس اللكية – بناء عىل اقرتاح جملس القسم اخملتص اس تاذاً يرشف عىل حتاري الرساةل وللمجلس أن يعهد بالرشاف عىل
الرساةل لحد الساتذة املساعدين وجيوز أن يتعدد املرشفون من بني أعااء هيئة التدريس أو من غريمه ،ويف هذه احلاةل جيوز
للمدرسني الاشرتاك يف االرشاف.
ويف حاةل قيام الطالب ببحث خارج اجلامعة جيوز موافقة جملس اللكية أن يشرتك يف االرشاف أحد املتخصصني يف اجلهة اليت جيري
هبا البحث.

مادة :44ﺟواز اإلشﺮاف املنفﺮد على الﺮسائل العلمية

جيوز أن ينفرد بالرشاف عىل رسائل املاجس تري وادلكتوراه رؤساء اجلامعات ونواهبم اذا اكن التسجيل يف اجلامعة اليت يعملون هبا،
فاذا اكن التسجيل يف جامعة أخرى جاز هلم ولمني اجمللس العىل للجامعات الاشرتاك يف الرشاف ويس متر أرشافهم أو مشاركهتم يف
االرشاف عىل الرسائل اليت جسلت حتت ارشافهم قبل شغل مناصهبم.

مادة :211إعارة املشﺮف على الﺮسالة

يف حاةل اعارة املرشف عىل الرساةل اىل هجة خارج اجلامعة يقدم اىل جملس اللكية تقريراً عن املدى اذلي وصل الي الطالب يف اعداد
الرساةل ،ويف ضوء ذكل يعني اجمللس من حيل حمهل أو من ينام الي يف االرشاف.

مادة  -211التقﺮيﺮ الدوري

يقدم املرشف عىل الرساةل يف هناية لك عام جامعي تقريراً اىل جملس القسم عن مدى تقدم الطالب يف حبوث ويعرض هذا التقرير عىل
جملس اللكية.
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وجمللس ادلراسات العليا والبحوث – بناء عىل اقرتاح جملس اللكية الغاء قيد الطالب عىل ضوء هذه التقارير.
مادة :219تقﺮيﺮ صالحية الﺮسالة للعﺮض على جلنة احلكم واملناقشة

يقدم املرشف أو املرشفون عىل الرساةل بعد الانهتاء من اعدادها تقريراً اىل جملس القسم اخملتص عن مدى صالحيهتا للعرض عىل جلنة
احلمك مشفوع ًا بقرتاح تشكيل جلنة احلمك لمهيداً للعرض عىل جملس اللكية وعىل الطالب أن يقدم اىل اللكية عدداً من النسخ حتدده
اللواحئ ادلاخلية.
مادة –219تشكيل جلنة على الﺮسالة

يش ل جملس اللكية جلنة احلمك عىل الرساةل من ثالثة أعااء أحدمه املرشف عىل الرساةل والعاوان الآخران من بني الساتذة
والساتذة املساعدين بجلامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم الساتذة ،ويف حاةل تعدد املرشفني جيوز أن يشرتكوا يف اللجنة عىل أن
يكون هلم صوت واحد .وجيوز أن يكون العاوان أو أحدهام من الساتذة السابقني أو ممن يف مس توامه العلمي من الخصائيني وذكل
شرشط أن يكون أحدهام عىل القل من خارج اللكية بلنس بة لرسائل املاجس تري ومن خارج اجلامعة بلنس بة لرسائل ادلكتوراه.
ويمت اعامتد تشكيل جلنة احلمك من انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث.
مادة  -219قواعد مناقشة الﺮسالة

تمت مناقشة الرسائل عالنية ويقدم لك عاو من أعااء جلنة احلمك تقريراً علمي ًا مفص ًال عن الرساةل وتقدم اللجنة تقريراً علمي ًا عن الرساةل
ونتيجة املناقشة وتعرض مجيعها عىل جلنة ادلراسات العليا والبحوث بللكية مفجلس اللكية لمهيداً لعرضها عىل جملس اجلامعة ،وجيوز أال
جتري املناقشة يف بعض اللكيات وفق ًا ملا تنص علي اللواحئ ادلاخلية.
مادة -219إعادة تقديم الﺮسالة بعد املناقشة

جمللس اللكية بناء عىل اقرتاح جلنة احلمك عىل الرساةل أن يرخص للطالب اذلي مل تقرر أهليت دلرجة املاجس تري أو ادلكتوراه يف اعادة
تقدمي رسالت بعد اس تكامل أوج النقص أو تقدمي رساةل أخرى.
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ً
ب-مواد الالئﺤة التنفيذية الصادرة بقﺮار رئيس اجلمهورية رقم ()914لسنة  2499وفقا آلخﺮ
التعديالت
مادة :299

مع مراعاة أحاكم هذا القانون ،حتدد الالحئة التنفيذية موعد بدء ادلارسة وانهتاهئا والسس العامة املشرتكة لنظم ادلارسة والقيد ولنظم
الامتحان وفرص وتقديرات  .وحتدد اللواحئ ادلاخلية لللكيات واملعاهد التابعة للجامعة ،لك يف دائرة اختصاصها وىف حدود االطار العام
املقرر يف القانون وىف الالحئة التنفيذية الهي ل ادلاخ ي لتكويهنا والحاكم التفصيلية لنظم القيد وادلراسة والامتحان فامي يصها.
مادة :299

اللغة العربية ھي لغة التعلمي يف اجلامعات اخلاضعة لهذا القانون،وذكل ما مل يقرر جملس اجلامعة يف أحوال خاصة اس تعامل لغة أخرى .
ويكون أداء الامتحان بللغة اليت يدرس هبا املقرر ،وجمللس اللكية يف أحوال خاصة أن يرخص للطالب يف الاجابة بلغة أخرى بعد
أخذ رأي جملس القسم أوالقسام اخملتصة  .وتوضع رسائل املاجس تري وادلكتواره بللغة اليت حيددھا جملس اللكية بعد أخذ رأى جملس
القسم اخملتص  .وىف مجيع الحوال جيب أن تكون الرسائل مشفوعة مبوجز واف بللغة العربية وأآخر بلغة أجنبية.
مادة :292

جيوز أن يعفى الطالب ىف مرحةل ادلارسات العليا من حاور بعض مقرارت ادلراسة ومن امتحاانهتا اذا ثبت أن حرض مقررات مماثةل
وأدى بنجاح الامتحاانت املقررة ىف لكية جامعية أو معهد علمي معرتف هبام من اجلامعة وشرشط أن تكون مدة ادلراسة الالزمة
للحصول عىل ادلرجة العلمية أكرث من س نة وذكل دون اخـالل حبـمك املادتني(. 177 , 178ويكون الاعفاء بقرار من رئيس اجلامعة)
بعد موافقة جملس ادلارسات العليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية أو املعهد اخملتص بعد أخـذ رأي جملـس القسـم أو جمالس
القسام اخملتصة ،و ذكل دون اخالل حبمك املادة )(36
مادة :299

يكون القيد لدلارسات العليا يف املواعيد احملددة يف اللواحئ ادلاخلية ويمت القيد بعد أخذ رأي جمالس القسام اخملتصة مبوافقة جملس
اللكية أواملعهد واعامتد انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلارسات العليا والبحوث.
مادة :299

مع مراعاة حمك املادة )(36يكون تسجيل رسائل املاجس تري وادلكتوراه و الغاء التسجيل مبوافقة جملس ادلارسات العليا والبحوث بناء
عىل طلب جملس اللكية أو املعهد بعد أخذ رأى جملس القسم اخملتص.
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مادة :299

تتناول ادلارسة يف دبلومات ادلارسات العليا مقررات ذات طبيعة تطبيقية أو أاكدميية  ،ومدة ادلارسة يف لك مهنا س نة واحدة عىل
القل.
مادة :299

تشمل ادلارسة لنيل درجة املاجس تري مقررات دراس ية عالية وتدريبا عىل وسائل البحث واس تقراء النتاجئ ينهتيي بعداد رساةل تقبلها
جلنة احلمك،ويشرتط الجازهتا أن تكون معال ذا قمية علمية  ،وال جيوز أن تقل املدة الالزمة لنيل هذه ادلرجة عن س نتني.
مادة :299

تقوم ادلكتوراه أساسا عىل البحث املبتكر ملدة ال تقل عن س نتني تنهتيي بتقدمي رساةل تقبلها جلنة احلمك  ،وجيوز أن يلكف الطالب
ببعض ادلارسات املتقدمة طبق ًا ملا حتدده اللواحئ ادلاخلية ويشرتط الجازة رساةل ادلكتوراه أن تكون معال ذا قمية علمية يشهد للطالب
بكفايت الشخصية يف حبوث ودراسات وميثل اضافة علمية جديدة.
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ً
ثانيا القﺮارات الوزارية :
قﺮار رئيس اجمللس األعلى للقوات املسلﺤة رقم  219لسنة  1122بتعديل بعض أحكام الالئﺤة
التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.
املادة األوىل:

يستبدل بنصوص املواد (  ،641 ،511 ،519 ،520 ،97مكرر  )200 ،615من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات
املشار الهيا النصوص التالية:
مادة :94

تكون ادلراسة عىل أساس الس نة الاكمةل وجيوز أن تكون ادلراسة عىل أساس نظام املراحل أو الفصلني ادلراسني أو نظام
الساعات أو النقاط املعمتدة أو أي نظام أآخر طبق ًا لحاكم اللواحئ ادلاخلية لللكيات .عىل أن بلنس بة لدلراسة بنظام الساعات أو
النقاط املعمتدة لمنح ادلرجة العلمية مىت اس تويف الطالب متطلبات احلصول علهيا وفق ًا ملا حتدده اللواحئ ادلاخلية لللكيات.
مادة 291

لمنح اجلامعات اخلاضعة للقانون رمق ( )47لس نة  5796ادلرجات العلمية ودبلومات ادلراسات العليا وفق ًا للحاكم املبينة يف هذا
الباب وذكل دون اخالل بأحاكم املادتني ( ) 76 ،97من هذه الالحئة.
مادة :299

لمنح جمالس اجلامعات بناء عىل طلب جمالس لكيات الرتبية التابعة لها ادلرجات العلمية وادلبلومات الآتية :

أوال الدرﺟات العلمية:






درجة املاجس تري يف الرتبية
درجة املاجس تري يف تدريس اللغة الاجنلزيية لكغة أجنبية.
درجة املاجس تري العداد املعمل يف الآداب أو العلوم يف أحد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية.
درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية.
درجة دكتور الفلسفة العداد املعمل يف الآداب أويف العلوم يف أحد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية.

ً
ثانيا الدبلومات:







ادلبلوم العامة يف الرتبية
ادلبلوم العامة العداد املعمل يف الآداب أو العلوم يف أحد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية.
ادلبلوم املهنية يف الرتبية يف أحد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية
ادلبلوم اخلاص يف الرتبية
ادلبلوم اخلاص العداد املعمل يف الآداب أو العلوم يف أحد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية.
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كما تمنح شهادة في التربية (تعليم أساسي) للطالب الذين يتمون بنجاح برنامج التأهيل العلمي والتربوي بمعلمي
الحلقة االبتدائية من مرحلة التعليم األساسي الحاصلين على دبلوم المعلمين والمعلمات.
-1قﺮار رئيس جملس الوزراء رقم  19لسنة 1129م بتعديل بعض أحكام الالئﺤة التنفيذية لقانون
تنظيم اجلامعات

املادة األوىل:

خامسا من املادة ( )695من الالحئة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات املشار الهيا البندان الآتيان
يستبدل بلبندين (أ،ب) من ً

أ-بالنسبة لطالب مرحلة الليسانس والبكالوريوس

ب-بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا (للطالب الوافدين)

-1رمس قيد لول مرة مقداره 5100دوالر أمرييك
-6مرصوفات دراس ية س نوية مقدارها اكلآيت:
1000 دوالر أمرييك للكيات الطب البرشي وطب الس نان
1100 دوالر أمرييك للكيات الهندسة واحلاس بات والصيدةل والعالج الطبيعي.
1000 دوالر أمرييك للكيات الطب البيطري والزراعة والعلوم والمتريض.
4100 دوالر أمرييك لللكيات واملعاهد الخرى.
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ً
ثالثا :قﺮارات اجمللس األعلى للﺠامعات
 -5قﺮار اجمللس األعلى للﺠامعات يف 1121/22/21م اخلاص بقبول الطالب املصﺮيني والوافدين
احلاصلني على تقديﺮ مقبول بالتسﺠيل للدراسات العليا

 -5قرر اجمللس قبول الطالب املرصيني والوافدين احلاصلني عىل تقدير مقبول بلتسجيل لدلراسات العليا يف اللكيات اجلامعية اخملتلفة
شرشط دراسة بعض املواد اليت يقرتهحا القسم العلمي ويعمتدها جملس اللكية ويقرها جملس اجلامعة عىل أن يمت اجراء تنس يق داخ ي
بني الطالب املتقدمني ومبا يتفق مع الطاقة الاستيعابية لللكيات .اختاذ االجراءات الالزمة لتعديل اللواحئ ادلاخلية لللكيات اجلامعية مبا
يسمح بذكل.
6

-

قﺮار اجمللس األعلى للﺠامعات يف 1129/9/12م بشأن املوافقة على السماح للطالب الوافدين مبﺮحلة

(املاﺟستري-الدكتوراه) بتسﺠيل رسائلهم واعتماد تاريخ التسﺠيل دون النظﺮ لورود املوافقة األمنية

 -6املوافقة عىل السامح للطالب الوافدين مبرحةل (املاجس تري-ادلكتوراه)بتسجيل رسائلهم واعامتد اترخي التسجيل دون النظر لورود
نظرا لتأخرها وخاصة أن الباحثني مرتبطون ببعثات دراس ية حمددة التوقيتات يلزتم فهيا الباحث بحلصول عىل
املوافقة المنية ً
ادلرجة املوفد من أجلها ،عىل أال مينح ادلرجة العلمية (املاجس تري-ادلكتوراه) اال بعد احلصول عىل املوافقة المنية.
 -2عدم اسرتداد الرسوم ادلراس ية حال عدم احلصول عىل املوافقة المنية لدلارس الوافد.
 -4التأكيد عىل كتابة اقرار من الطالب الوافد بذكل.
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رابعاً:قرارات مجلس جامعة سوهاج
 - 5قرار جملس اجلامعة بتارخي  5779/5/69عدم املوافقة عىل االرشاف املنفرد عىل رسائل املاجس تري وادلكتوراة
 - 6قرار جملس اجلامعة بتارخي  5771/5/69املوافقة عىل رصف ماكفأة حفص الرسائل العلمية املاجس تري وادلكتوراة للساده املرشفني عىل
الرساةل واملشاركني يف جلنة الفحص حبد أقىص اثنان من املرشفني .
 - 2قرار جملس اجلامعة بتارخي  5777/5/4املوافقة عىل تعديل املعامةل املادية للساتذه الزائرين املدعوين من قبل لكيات اجلامعة " حتمل
اجلامعة عند اس تقدام أس تاذ أجنيب زائر أجور السفر بلقطار بدلرجة الوىل من مقر تواجده جبمهورية مرص العربية والعوده ونفقة االقام
ومخسة وعرشون جنية لالعاشة يوميا طوال مدة الزايرة أس بوعني .
 - 4قرار جملس اجلامعة بتارخي  5777/2/66املوافقة عىل فتح بب التسجيل بدلراسات العليا بلقسام اليت ليس هبا أس تاذ عىل أن يكون
أحد أعااء هيئة التدريس بلقسم بدرجة أس تاذ مساعد عىل القل .
حيدد عدد الطالب املسجلني من اخلارج دلرجيت املاجس تري وادلكتوراة بثالثة طالب ل ل مرشف .
أن يكون أحد احملكني عىل رساةل املاجس تري أس تاذ من خارج اجلامعة وجيوز أن يكون احملمك ادلاخ ي من غري املرشفني أحد الساتذه
املساعدين .
أما بلنس بة لدلكتوراة فيكون اثنني من احملمكني بدرجة أس تاذ من خارج اجلامعة وال يشارك الاساتذه املساعدين يف احلمك عىل رساةل
ادلكتوراة الا اذا اكن مرشفا عىل الرساةل
يف حاةل تعدد التخصصات داخل القسم الواحد يكون أحد املرشفني من التخصص ادلقيق وبدرجة أس تاذ مساعد عىل القل أما يف حاةل
املاجس تري جيوز أن يكون مدرسا من التخصص ادلقيق  ،أن يكون عدد املرشفني اثنني وحبد أقىص ثالثة ومن نفس التخصص .
 1قرارجملس اجلامعة بتارخي  5777/7/69ششأن السامح بضافة مرشف رابع يف ذات التخصص اذا اكن أجنبي ًا
 1قرار جملس اجلامعة بتارخي 6001/1/61م ششأن املوافقة عىل انتداب أساتذة من خا رج اجلامعة لالرشاف عىل الطالب املقيدين من
خارج اجلامعة
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6001/9/25م ششأن املوافقة عىل
- 9انذار الطالب بنذارين قبل صدور قرار حرمان من دخول امتحاانت املقررات يف ادلبلومات اخملتلفة ولمهيدي املاجس تري وتأهي ي
ادلكتوراه.
انذار الطالب قبل الغاء قيده وتسجيهل دلرجيت املاجس تريوادلكتوراه. 7قرار جملس اجلامعة بتارخي 6007/1/61م ششأن املوافقة عىل اعفاء املعيدين واملدرسني املساعدين جبامعة سوهاج املسجلني دلرجيت
املاجس تري وادلكتوراه جبامعة جنوب الوادي من املرصوفات ادلراس ية بناء عىل موافقة جملس جامعة جنوب الوادى– عىل أن تمت املعامةل
بملثل عند تسجيل املعيدين واملدرسني املساعدين جبامعة جنوب الوادي يف جامعة سوهاج
 50قرار جملس اجلامعة بتارخي 6050/5/64م ششأن املوافقة عىل تقدمي  6نسخة ورقية وعدد 4أقراص مدجمة من الرسائل العلمية من
اجلامعة كرشط منح
 55قرار جملس اجلامعة بتارخي 6055/1/69م ششأن شهادات اتقان اللغة الاجنلزيية
أو ًال اجتياز امتحان اتقان اللغة االجنلزيية أو ما يعادلها رشط املنح لرسائل املاجس تري أو ادلكتوراه.
اثن ًيا احلصول عىل احدي الشهادات الآتية
-5شهادة التويفل اليت مينحها االميدست شرشط احلصول عىل ادلرجات املقررة بقرار جملس اجلامعة رمق()15بتارخي 6055/6/61م
الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج
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-6شهادة ايلتس اليت مينحها املركز الثقايف الربيطاين .
-2شهادة دورة اتقان اللغة االجنلزيية اليت مينحها مركز اللغة االجنلزيية جبامعة سوهاج ومدهتا 21ساعة عىل ان ال تقل نسب النجاح التالية
نس بة %10بلنس بة لللكيات العملية ويه (الطب – الطب البيطري -المتريض -العلوم-الهندسة – التعلمي الصناعي -الزراعة  -الآداب
قسم اللغة االجنلزيية -التجارةشعبة اللغة االجنلزيية – الرتبية قسم اجنلزيي)
نس بة  %90بلنس بة لللكيات النظرية بيق أقسام لك من لكية الرتبية  /الآداب  /التجارة
اثلث ُا بلنس بة دلرجة ادلكتوراه احلصول عىل شهادة اتقان اللغة بلقواعد السابقة واجتياز امتحان اللغة الاجنبية الثانية" أملاىن او فرنىس "
اذا اكن التسجيل ىف احد اقسام اللغات املتخصصة ىف لكيات الرتبية وأآداب بجلامعة كام يعفى مهنا اياا من امىض مدة ال تقل عن عام
لدلراسة ىف احدى ادلول الاجنبية.
رابعا يعفى من شهادة اتقان اللغة الاجنلزيية عند التعيني من اجتازها عند املنح بلقواعد السابقة.
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6055/55/52م ششأن االكتفاء برأي بيق أعااء هيئة االرشاف املتواجدين داخل الوطن عند تقدمي تقرير
صالحية الرساةل اىل جملس القسم مشفوعا بقرتاح تشكيل جلنة احلمك واملناقشة وذكل يف حاةل سفر أعااء جلنة االرشاف اىل اخلارج يف
اعارة أو هممة علمية.
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6056/50/66م ششأن املوافقة عىل ختفيض  %10للعاملني الراغبني يف التقدم لدلراسات العليا (دبلوم-
ماجس تري-دكتوراه) شرشط التسجيل جبامعة سوهاج
اعفاء الطالب املكفوفني من رسوم ادلبلومات الرتبويةقرار جملس اجلامعة بتارخي 6052/4/20م ششأن املوافقة عىل اسرتداد املعيدين واملدرسني املساعدين املسجلني خارج اجلامعة للرسوم
ادلراس ية اليت يقومون بدفعها يف اجلامعات املسجلني هبا.
 املوافقة عىل تعديل نص القرار رمق ( )511من جملس اجلامعة جبلس ت رمق( )29بتارخي 5771/1/67م ليصبح حتصيل الرسوم س نوايوتعطي همةل مدهتا شهر ين للتسديد ينذر خاللها الطالب وبعدها يلغي قيده وال يمت اعادة القيد لي سبب من الس باب.
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6054/55/64ششان املوافقة عىل قبول تسجيل الطالب املرصيني والوافدين واحلاصلني عىل تقدير مقبول
بدلراسات العليا(دبلومات -لمهيدى ماجس تري) شرشط دراسة بعض املواد اليت يقرتهحا القسم العلمى ويعمتدها جملس اللكية
قرار جملس جامعة بتارخي  6051/2/61تفعيل املادتني ( )511 -511ششان املوافقة عىل مد س نة اخرى بعد املدة القانونية اليت تنص
علهيا املادتني( )511 -511من قانون تنظمي اجلامعات .
قرار جملس جامعة بتارخي  6051/50/61ششان املوافقة عىل اعفاء الطالب الوافدين من رشوط قيد او تسجيل او منح درجىت
املاجس تري وادلكتوراه اليت تعوق الطالب الوافدين بلكية الآداب
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6051/56/61م ششأن املوافقة عىل اعفاء الطالب الوافدين (ماجس تري ودكتوراه) من بعض رشوط القيد
والتسجيل وكذا اعفاء طالب ادلبلومات الرتبوية اخملتلفة الوافدين من امتحان القبول يف اللغة االجنلزيية واذلي يس بق ادلبلوم اخلاصة.
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6051/7/61م ششأن املوافقة عىل رفع سقف االرشاف عىل الرسائل العلمية (ماجس تري -دكتوراه) اىل مخسة
عرش رساةل ل ل مرشف.
قرار جملس اجلامعة بتارخي 6059/6/69م ششأن
اعفاء الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة من الرسوم ادلراس ية اخلاصة بدلراسات العليا أسوة بلطالب املكفوفني
 قرر جملس اجلامعة بتارخي  6051/1/61ششان املوافقة عىل تعديل القرار ( )251بتارخي  6059/4/20ششأن نرش املدرس اذليالدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

يشارك
يف الارشاف عىل الرسائل العلمية حبثيني علميني كرشط لالرشاف
قرر جملس اجلامعة بتارخي  6051/1/61الآيت
 نرش املدرس اذلى يشارك االرشاف عىل الرسائل العلمية حبثني علميني ىف جمةل حممكة ومتخصصة  ،وذكل لقبول ارشاف عىل تكلالرسائل العلمية.
 املدرس اذلى مير عىل تعيين عرش س نوات ومل يرىق اىل أس تاذ مساعد ال حيق هل الارشاف عىل الرسائل العلمية. يرتك حتديد املرشف الرئيىس لالقسام الفنية. نرش أحباث من رسائل املاجس تري وادلكتوراه يف جمةل علمية محممكة ومتخصصة او مقبوةل النرش كرشط ملنح ادلرجة العلمية عىل ان يكونالبحث متامن ًا امس الطالب وهيئة الارشاف ويكون عىل النحو التاىل -
بلنس بة لطالب املاجس تري ان يقوم بنرش حبث واحد يف جمةل علمية حممكة ومتخصصة.
بلنس بة لطالب ادلكتوراه ان يقوم بنرش حبثيني علميني يف جمةل علمية حممكة ومتخصصة.
 منع التحكمي للرسائل العلمية يف اسرتاحة القاهرة اال يف احلاالت القصوى ومبوافقة رئيس اجلامعة تسجيل وتوثيق املناقشات العلمية للرسائل لالس تفادة مهنا ويكون مبعرفة ادارة ادلراسات العليا يف لك لكية وتسلمي نسخة ع ي  CDمن املناقشة وادلكتوراه بلنس بة للباحث وهيئة االرشاف وهيئة التحكمي واملناقشة مراعاة عدم اختيار حممكني من جامعة واحدة 65قرر جملس اجلامعة بتارخي  6051/6/69ششان املوافقة عىل تعديل املواد اخلاصة مبسامهة اجلامعة ىف حاور املدرسني املساعدين واملعيدين
للمؤلمرات ادلاخلية وادلورات التدريبية وورش العمل بدلاخل لتصبح اكلتاىل -
 تسامه اجلامعة ىف حاور املدرسني املساعدين واملعيدين للمؤلمرات ادلاخلية وادلورات التدريبية وورش العمل بدلاخل الىت ختدم التخصصاتبناء عىل راى املرشف الرئيىس مببلغ ( )5000جني كحد أقىص عىل دفعة واحدة او دفعتني خالل العام املاىل الواحد.
ً
 تسامه اجلامعة ىف حاور املدرسني املساعدين واملعيدين للمؤلمرات ادلاخلية بأحباث مقبوةل ( )5100جني كحد أقىص عىل دفعةواحدة
أو دفعتني خالل العام املاىل الواحد.
 22قرر جملس اجلامعة بتارخي 6051/1/61م املوافقة عىل حصول الباحث بملاجس تري أو ادلكتوراه عىل شهادة  ICDLكرشط منح
للتقدم للتسجيل وذكل من اترخي قرار جملس اجلامعة عىل أن تقوم ش بكة املعلومات بجلامعة اعطاء الباحثني احلاصلني عىل شهادة
 ICDLمن أي هجة أخرى خبالف اجلامعة ما يفيد مدى حصهتا معمتدة وموثقة .
 - 62قرر جملس اجلامعة بتارخي 6051/9/25م رفع قمية مسامهة طالب ادلراسات العليا يف صندوق التاكفل واليت حتصل مع الرسوم
ادلراس ية اىل  50جنهيات وذكل حىت يتس ىن للجامعة مساعدة طالب ادلراسات العليا الغري قادرين عىل دفع املرصوفات ادلراس ية
 املوافقة عىل حتديد مبلغ قدرة  %20اشرتاك س نوي من أجاميل املرصوفات والرسوم ادلراس ية الس نوية للطالب ادلراسات العليا تاافعىل املبالغ املطلوب سدادها وذكل لقاء اخلدمات والنشطة والثقافية والفنية وغريها وذكل حىت يتس ىن هلم املشاركة يف هذه النشطة .
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العليا الس نوية لصاحل لصندوق اخلدمة العامة للخدمات االلكرتونية واملعرفية.
 قرر جملس اجلامعة بتارخي 6051/9/25م املوافقة عىل حتصيل مبلغ  510جني عن لك مقرر يرغب الطالب يف رصد درجات ومبلغ 600جني يرغب يف الاطالع عىل ورقة االجابة النظرية ودرجات العم ي والشفوي وأعامل الس نة بلتفصيل وذكل لرفع موارد اجلامعة.
 قرر جملس اجلامعة بتارخي 6051/7/20م ششأن املوافقة عىل قبول طالب التعلمي املفتوح بدلراسات العليا أو التقدم يف ادلبلوماملهنية أو اخلاصة وما بعدها بلكية الرتبية  ،وتطبق عىل مجيع اللكيات.
 قرر جملس اجلامعة بتارخي 6051/7/20م املوافقة عىل حتصيل مبلغ  500من طالب ادلراسات العليا ل ل مقرر من املقرراتالتحريرية بدلراسات العليا اليت س بق دراس هتا واليت أدى الامتحان فهيا بدون عذر ورسب فهيا وتسدد هذه املبالغ لصاحل البحوث
 قرر جملس اجلامعة بتارخي 6057/50/69م يشان تعديل املادة رمق ( )40من الالحئة ادلاخلية بلكية الرتبية واخلاصة بتشكيل جلنةاحلمك واملناقشة عىل رسائل ادلكتوراه حبيث يكون أحد أعااء جلنة احلمك عىل الاقل من خارج اجلامعة بد ًال من يكون االثنان من خارج
اجلامعة وذكل عىل ان يكون تشكيل جلنة احلمك واملناقشة عىل رسائل ادلكتوراه (حممك من ادلاخل و ( )6حممك من اخلارج.
 قرار جملس اجلامعة جبلس ت بتارخي 6057/55/20م النظر ىف التأكيد عىل قرار جملس اجلامعة رمق ( )5506الفقرة رمق( )4جبلس ترمق ( )561املنعقدة بتارخي 6059/56/69م واخلاص بووووو عدم اشرتاك حىت ادلرجة الرابعة من الاقارب ىف االرشاف وتشكيل جلان
التحكمي لرسائل املاجس تري وادلكتوراه بلنس بة للباحث وهيئة االرشاف وهيئة التحكمي واملناقشة"
 قرر جملس اجلامعة بتارخي 6057/56/20ششان تعديل قرار جملس اجلامعة رمق ( )25ششأن رصف حافز االرشاف اكلتاىل حافز املاجس تريبعد الزايدة يمت رصف ( )400جني من صندوق البحوث و ( )5100جني من املزيانية ليصبح الاجامىل ()5700جني
 حافز ادلكتوراه ( )5000جني من صندوق البحوث و ( )6100جني من املزيانية ليصبح االجامىل ( )2100جني .قررجملس اجلامعة جبلس تة رمق ( )514املنعقدة بتارخي 6060/2/20م ششان املوافقة عىل تسجيل السادة أعااء هيئة التدريس ششان
املوافقة عىل رضورة التسجيل ومعل حساب عىل -
) )Google scholar – Linkedin -Research Gate E-mail-SU – EKBللحصول عىل الآىت ( حاور املؤلمرات  -التسجيل
– املنح لدلرجات – التقدم للجوائز – التقدم للرتقيات – جتديد الاجازات – التقدم للمناصب القيادية -الارشاف واحملمكني) احلصول
السلف) اال بعد التأكد من معل حساب عىل تكل املواقع.
عىل ( أهجزة علمية – معل التحاليل – ُ
قرر جملس اجلامعة جبلس تة ( )511املنعقدة بتارخي 6060/1/25م عىل حتصيل رسوم شهادات التحول الرمقى (دكتوراه – ماجس تري –
بناء عىل مذكرة اجمللس العىل للجامعات.
الرتقيات – ادلبلومات – املاجس تري املهىن) ً
قرر جملس اجلامعة جبلس تة ( )519املنعقدة بتارخي 6060/1/67م ششأن املوافقة عىل الاعتداد عند منح الرسائل العلمية بلنس بة
للحباث العلمية املس تةل مهنا ان يكون البحث مقبو ًال للنرش بد ًال من أن يكون البحث منشوراً.
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إجراءات وآليات ونماذج العمل
بالدراسات العليا
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-1اعتماد القيد بالدراسات العليا
اوالً -:التقدم للقيد بالدراسات العليا
 -5يمت فتح بب التقدم الكرتوني ًا هيع اللكيات سواء للقيد أو التسجيل مبرحلىت ( ادلبلوم -املاجس تري – ادلكتوراه).

ثانياً -:إستكمال أوراق التقدم للقيد بالدراسات العليا.
 -5يمت فتح بب القيد بدلراسات العليا ( دكتوراه – ماجس تري  -دبلوم ) بللكيات ويمت اس تالم امللفات مبعرفة اللكيات ومراجعهتا
واعامتدها من املوظف اخملتص ومدير االدارة ومعيد اللكية .
 -6تقوم اللكيات برسال امللفات اىل االدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث بعد موافقة جملس القسم مث جملس اللكية عىل القيد
والتسجيل.
- 2يقوم اخملتص بالدارة العامة لدلراسات العليا بس تالم ومراجعة امللفات واستبعاد امللفات غري املس توفاة واعادهتا لللكية الستيفاهئا
– 4امللفات املس توفاة يمت اعامتدها من أ.د /انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا والبحوث.
- 1يقوم اخملتص بالدارة العامة لدلراسات العليا بقيد أسامء الطالب يف جسل قيد طالب دراسات عليا بالدارة العامة لدلراسات العليا
 -1يمت ارسال امللفات بأسامء الطالب املقبولني لللكية للتسجيل ومتابعهتم .
- 9يقوم املوظف اخملتص مبتابعة الطالب وذكل بلتعاون بني ادارة ادلراسات العليا بللكية واالدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث.

-2اعتماد التسجيل بالدراسات العليا
 -5تقوم اللكية بتحديد موضوع حبث طالب املاجس تري أو ادلكتوراه.
 -6يقوم اخملتص بتسجيل عنوان حبث الطالب وتشكيل جلنة االرشاف عىل رسالت سواء اكنت ماجس تري – دكتوراه بعد موافقة من
جملس القسم مث اللكية وتوقيع معيد اللكية مث اعامتده من انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا والبحوث.
 -2يقوم اخملتص بتسجيل أى تعديل ىف جلنة االرشاف اخلاصة بلطالب مع بيان سبب حذف أو اضافة عاو هيئة تدريس بعد
موافقة من جملس القسم مث اللكية مث اعامتده من انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا والبحوث.
 -4يقوم اخملتص بتسجيل أى تعديل ىف عنوان حبث الطالب بعد موافقة من جملس القسم مث اللكية مث اعامتد انئب رئيس اجلامعة
لدلراسات العليا والبحوث.
 - 1يقوم اخملتص بتسجيل تشكيل جلنة املناقشة واحلمك عىل الرساةل سواء ماجس تري أو دكتوراه بعد موافقة جملس القسم مث جملس
اللكية مث اعامتد انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا .
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- 1يقوم اخملتص بتسجيل أى تعديل ىف تشكيل جلنة احلمك عىل الرسائل وذكل بناء عىل طلب الاعتذار املقدم من أحد أعااء
جلنة احلمك واملناقشة وذكل بعد موافقة جملس القسم مث اللكية مث اعامتد أ.د/انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا.
 -9بعد موافقة جملس اللكية عىل تشكيل جلنة احلمك واملناقشة تمت املناقشة وبناء عىل توصيةجلنة احلمك واملناقشة مبنح ادلرجة ،يعرض
المر عىل جملس القسم مث اللكية للتوصية بملنح مث تعمتد من أ.د /انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا مث تعرض عىل جملس اجلامعة
ملنح ادلرجة.
-1يمت رصف حافز وماكفأة االرشاف للسادة أعااء هيئة التدريس .
-7يقوم اخملتص بس تخراج حافز وماكفأة مسامهة اجلامعة يف طبع واعداد الرساةل بناء عىل طلب الباحث وموافقة املرشف عىل أن
يكون مضن الهيئة املعاونة (معيد – مدرس مساعد ) أو أحد العاملني مضن اجلهاز االداري للجامعة.

 -3توثيق الشهادات
 -5يقوم اخملتصون يف اللكيات اخملتلفة بس تخراج الشهادات واعامتدها من قبل اخملتص ومدير االدارة ومعيد اللكية .
 -6يقوم اخملتص بالدارة العامة لدلراسات العليا مبراجعة الشهادات والتأكد من حصهتا واعامتدها من اخملتص ومدير عام االدارة العامة
لدلراسات العليا والبحوث.
 -2يمت استيفاء طوابع اخلدمات التعلميية وادلمغات بقمية 500جنية واعامتد التوقيعات من مدير عام ادلراسات العليا.
 - 4يقوم اخملتص بالدارة العامة لدلراسات العليا مبراجعة الشهادات الواردة من السفارات واملاكتب والتأكد من حصهتا واعامتدها من
اخملتص ومدير عام االدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث.

-5استرداد الرسوم الدراسية(للمعيدين والمدرسين المساعدين)
 -5يقوم الباحثون املقيدون واملسجلون خارج اجلامعة بحاار افادة من اجلامعات املسجلني هبا تفيد أن قام شسداد الرسوم وااليصاالت
اليت مت سداد الرسوم مبوجهبا وبيان حاةل وظيفية من جامعة سوهاج وطلب اسرتداد رسوم موقع من معيد اللكية جبامعة سوهاج واقرار
من الباحث أن قام شسداد الرسوم ومل يس بق هل الرصف .
 - 6يقوم اخملتص بكتابة مذكرة واعامتدها من انئب رئيس اجلامعة لشؤون ادلراسات العليا وموافقة رئيس اجلامعة لرصف املبالغ ومرفق
هبا اس امترة ( 10ع.ح) .
 -2ارسال الوراق اخلاصة بلباحث بعد اعامتدها اىل ادارة الصناديق اخلاصة للرصف .

 - 5تمويل البحوث

 -5يتقدم الباحث بأوراق البحث ايل جملس القسم مث اللكية للتأكد بن البحث املنشور مطابق للخطة البحثية للقسم و اللكية.
 -6بعد موافقة جملس اللكية واعامتد البحث مضن اخلطة البحثية لللكية  ،يتقدم بأوراق ايل االدارة العامة لدلراسات العليا والبحوث .
 - 2يقوم مدير عام االدارة بلتوقيع علهيا واعامتد أ.د /انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا وحتول ايل الس يد مدير ادارة لمويل
البحوث ،واذلي بدوره يس تويف الرشوط الالزمة الواجبة للرصف .
 - 4يقوم اخملتص بكتابة مذكرة بملبلغ املس تحق طبقا للقواعد املعمول هبا هبذا الشأن ومعامل التأثري اخلاصة بلبحث .
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 - 1تعمتد املذكرة من مدير عام االدارة واعامتدها من انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث وتعرض عىل رئيس
اجلامعة للموافقة عىل الرصف من صندوق البحوث.
 - 1يقوم اخملتص حبفظ صورة من املذكرة بدارة لمويل البحوث والتسجيل يف جسل خاص حبافز البحوث.
 -9يقوم اخملتص برسال أصل املذكرة ايل ادارة الصناديق اخلاصة ملراجعهتا ورصف املبلغ املايل للباحث.

 -6مراجعة النتائج
 -5تقوم اللكيات اخملتلفة بعداد النتاجئ وعرضها عىل جملس اللكية للموافقة علهيا وتوقيعها من معيد اللكية مث ارسال النتاجئ ايل االدارة
العامة لدلراسات العليا والبحوث.
 6يقوم اخملتص مبراجعة النتاجئ للتأكد من حصهتا وخلوها من الخطاء وتصحيح الخطاء املوجودة هبا من خالل التنس يق مع ادارات
اللكيات واملرشفني ع ي النتيجة.
 -2يمت اعامتد النتاجئ من خالل الس تاذ ادلكتور /انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا و يمت اعداد مذكرة مبنح ادلرجات للطالب
تعرض عىل جملس اجلامعة .
 -4يمت اخطار اللكيات بقرارات املنح الس تخراج الشهادات للطالب.

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

كلية:

طلب التسجيل للدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة
البيانات الشﺨﺼية
إسﻢ الﻄالب ﺑالﻜامﻞ:
تاريﺦ الميﻼد:--/--/----
ذكر

النوع

محﻞ الميﻼد:
الجنسية:

أنﺜى

ﻋنوان السﻜﻦ:
رﻗﻢ المحمول:
البريد اﻹلﻜترونى:
رﻗﻢ ﺟواز السﻔر:
الرﻗﻢ ا لﻘومى

ﺟهة اﻹﺻدار:
ﺟهة اﻹﺻدار:

تاريﺦ اﻹﺻدار--/--/---- :
تاريﺦ اﻹﺻدار--/--/---- :
ﺟهة العمﻞ:

الوﻇيﻔة:
المﺆھﻼت العلمية:
الدرﺟة/الشهادة العلمية
ﺑﻜالوريوس
ليسانس

الﻜلية

تاريﺦ الحﺼول ﻋلى الدرﺟة التﻘدير العام/المعدل التراكمى

الجامعة
-

ا\

-

دﺑلومة
ماﺟيستير
دكتوراه
الدﺑلومات والدرﺟات العلمية المﻄلوب اﻹلتحاق ﺑها:
ماﺟيستير
دﺑلومة

دكتوراه
التﺨﺼص:

الﻘسﻢ:
الﻔﺼﻞ الدراسى

الﺨريﻒ

الرﺑيﻊ

العام الجامعى:

ﺑأن ﺟميﻊ البيانات والمستندات المرفﻘة ﺻحيحة وأنﮫ لﻢ يسبﻖ لى
أﻗرانا الﻄالب/
اﻹلتحاق لدراسة الدﺑلومة أو الدرﺟة العلمية المتﻘدم لها وأننى ﻏير مسجﻞ ﻷى دﺑلومة أو درﺟة ﻋلمية داﺧﻞ ﺟمهورية مﺼر العرﺑية فى الوﻗﺖ الحالى ،وأتعهد ﺑسداد
الرسوم الدراسية المﻘررة فى مواﻋيدھا المحددة وللﻜلية الحﻖ فى إلﻐاء تسجيلﻲ أو توﻗيﻊ أى إﺟراءات تأديبية فى حالة ﺛبوت ﻋﻜس ذلﻚ .ھﺬا وأﻗر ﺑأننى ﻋلى ﻋلﻢ تام ﺑﺂلية
التﻘدم والتنسيﻖ للدراسات العليا ﺑالﻜلية وموافﻖ ﻋليها ولما تﺆدى إليﮫ سواء ﺑالﻘبول أو ﺑالرفﺾ.






المرفقات
صورة بطاقة الرقم القومي.
أصل شهادة الميالد.
أصل شهادة البكالوريوس /الليسانس
شهادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعات(في الحاالت التي تتطلب ذلك)
صورة السجل الدراسي







 6صور شخصية
صورة من موقف التجنيد للذكور
المحتوى العلمي(من خارج جامعة سوهاج/جامعات غير حكومية)
ايصال سداد الرسوم

التاريخ

مﻘدمﮫ لسيادتﻜﻢ
رأى مجلس الﻘسﻢ
وافﻖ /

لﻢ يوافﻖ /مجلس الﻘسﻢ ﺑجلستﮫ المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى تسجيﻞ الﻄالب ﺑالﻘسﻢ
توﻗيﻊ رئيس مجلس الﻘسﻢ أ.د./

توﻗيﻊ المرﺷد اﻷكاديمى للﻄالب

روﺟعﺖ ﺑيانات الﻄالب ووﺟدت مﻄاﺑﻘة للبيانات الواردة ﺑالمستندات والﻄلب مستوف لشروط التﻘدم ﻃبﻘا للﻘوانيﻦ واللوائﺢ والﻘواﻋد المعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن .
المﺨتص

المراﺟﻊ

مدير اﻹدارة

وكيﻞ الﻜلية للدراسات العليا

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

إستمارة حصر الطالب المقبولين
كلية:

السيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
تحية ﻃيبة وﺑعد،،

نﻔيد سيادتﻜم علما بأن مجلﺲ الﻜلية/المعهد
بناء على موافقة مجلﺲ ﻗﺴم
على تﺴجيل الطالب المذكورين لدرجة/شهادة
للعام الجامعى.
و مرفﻖ ﻗائمة بأسماء الطالب المقبولين

ﻗد وافﻖ بجلﺴتﮫ المنعقدة  /بالتﻔويﺾ فى
بتاريﺦ
فى
وعدده م

رﺟاء التﻔﻀﻞ ﺑالموافﻘة واﻹفادة نحو تسجيﻞ الﻄﻼب
و تﻔﻀلوا ﺑﻘبول وافر اﻹحترام
المﺨتص

مدير اﻹدارة

وكيﻞ الﻜلية /للدراسات العليا والبحوث

ﻋميد الﻜلية

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

ﻗائمة الﻄﻼب المﻘبوليﻦ
رﻗﻢ الﻄالب

إسﻢ الﻄالب

تاريﺦ الميﻼد

الوﻇيﻔة

المﺆھﻞ الدراسى
وتﻘديره

التﺨﺼص
المﻘترح
التسجيﻞ ﺑﮫ

رﻗﻢ مستند
السداد وتاريﺨﮫ

---/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/------/---/---مدير اﻹدارة

المﺨتص

وكيﻞ الﻜلية /للدراسات العليا والبحوث
المختص

مدير عام الدراسات العليا

ﻋميد الﻜلية
نائب رئيﺲ الجامعة للدراسات العليا

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

طلب موافﻘة مﻦ حيث المبدأ للﻄالب الوافد لتسجيﻞ دﺑلوم/ماﺟستير/دكتوراه
السيد اﻻستاذ الدكتور /ﻋميد الﻜلية
تحية ﻃيبة وﺑعد ،،
ﺑرﺟاء التﻜرم ﺑالموافﻘة ﻋلﻲ ﻗبول أوراﻗﻲ لﻼلتحاق ﺑبرنامﺞ الماﺟستير  /الدكتوراه اﻋتباراً مﻦ العام
حيث أننﻲ حاﺻﻞ ﻋلﻲ ﺑﻜالوريوس  /ماﺟستير
/
الجامعﻲ
ﺟامعﮫ ﻋام
مﻦ كلية
دراسﻲ
ﺑتﻘدير
ومرفﻖ ﺻور الشهادات الرسمية المﻄلوﺑﮫ  ،وﺟاري استﺨراج معادلة الشهادات مﻦ المجلس اﻻﻋلﻲ
للجامعات
وتﻔﻀلوا ﺑﻘبول فائﻖ اﻻحترام ،،
مﻘدمة لسيادتﻜﻢ
اﻻسﻢ

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

نموذج تقديم للطالب الوافد للموافقة من حيث المبدأ
البيانات الشخصية
اسﻢ الﻄالﺐ/
الﺠﻨﺴﯿة /
تاريﺦ الﻤﯿالد/
مﺤﻞ الﻤﯿالد/
رقﻢ جﻮاز الﺴفﺮ /
العﻨﻮان/
الﻮﻇﯿفة /
الﺒﺮيﺪ االلﻜﺘﺮوني /
الﺘلﯿفﻮن /
الﺤالة االجﺘﻤاعﯿة /

--/--/----

-------------------------------------------الﻤﺆهالت الﺪراسﯿة :-
شهادة اللﯿﺴانﺲ  /الﺒﻜالﻮريﻮس
الﺘﺨﺼﺺ العام
الﺘﺨﺼﺺ الﺪقﯿﻖ
(الﻤاجﺴﺘﯿﺮ ) في حالة الﺘقﺪم للﺪكﺘﻮراه
(عﻨﻮان الﺮسالة )بالعﺮبي  /واالنﺠلﯿﺰي
الﺘﺨﺼﺺ العام  /الﺪقﯿﻖ للﺮسالة
الﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤﻄلﻮب الﺘقﺪم بها ورقﯿاً  /أو الﻜﺘﺮونﯿاً






صﻮر شهادة الﺒﻜالﻮريﻮس /اللﯿﺴانﺲ
الﺴﺠﻞ الﺪراسي
(شهادة الﻤاجﺴﺘﯿﺮ)في حالة الﺘقﺪم للﺪكﺘﻮراه
صﻮرة مﻦ الﺼفﺤة األولي مﻦ جﻮاز الﺴفﺮ
نسﺨة مﻦ رسالة الماﺟستير فﻲ حالﮫ التﻘدم للدكتوراه

الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

رأي القﺴﻢ في قﺒﻮل الﻄالﺐ الﻮافﺪ مﻦ حﯿﺚ الﻤﺒﺪأ
تاريﺦ مﻮافقة مﺠلﺲ القﺴﻢ )أو بالﺘفﻮيﺾ الﺴﯿﺪ
األسﺘاذ الﺪكﺘﻮر رئﯿﺲ القﺴﻢ وفقا للﻤادة ()١٤
مﻦ قانﻮن تﻨﻈﯿﻢ الﺠامعات
الﺸهادة أو الﺪرجة الﻤقﺒﻮل بها الﻄالﺐ/

--/--/---دبلﻮم عام

ﺗﺨﺼﺺ

دبلﻮم مهﻨي

ﺗﺨﺼﺺ

دبلﻮم تﺨﺼﺼي

ﺗﺨﺼﺺ

ماجﺴﺘﯿﺮ

ﺗﺨﺼﺺ

ماجﺴﺘﯿﺮ مهﻨي

ﺗﺨﺼﺺ

دكﺘﻮراه

ﺗﺨﺼﺺ

العام الﺠامعي
دراسة مﻮاد تﻜﻤﯿلﯿة إن وجﺪت
الفﺼﻞ الﺪراسي لﺒﺪء الﻄالﺐ للﺪراسة
مالحﻈات أخﺮي
 علي أن يﺘﻢ مﻨﺢ الﻤﻮافقة الﻤﺒﺪئﯿة في خالل اسﺒﻮعﯿﻦ مﻦ تاريﺦ تقﺪيﻢ الﻄلﺐ إن أمﻜﻦ.
 يﺘﻢ إعﺘﻤاد الﻤﻮافقة مﻦ أ.د /العﻤﯿﺪ بالﺘفﻮيﺾ ﻃﺒقاً للﻤاده )  (١٤مﻦ قانﻮن تﻨﻈﯿﻢ الﺠامعات.




رئﯿﺲ مﺠلﺲ القﺴﻢ

الﻤﻮافقة مﻦ حﯿﺚ الﻤﺒﺪأ لقﺒﻮل ﻃالﺐ وافﺪ
وافﻖ الﺴﯿﺪ األسﺘاذ الﺪكﺘﻮر عﻤﯿﺪ الﻜلﯿة  /الﻤعهﺪ بﻤﻮجﺐ الﺘفﻮيﺾ الﻤﻤﻨﻮح لﺴﯿادتﮫ مﻦ مﺠلﺲ الﻜلﯿة علي قﺒﻮل الﻄالﺐ /
( وذلﻚ مﻦ حﯿﺚ الﻤﺒﺪأ للﺘﺴﺠﯿﻞ بﺒﺮنامج ﻃﺒقا لﻨﻈام الﺴاعات الﻤعﺘﻤﺪة

) الﺠﻨﺴﯿة

إعﺘﺒاراًمﻦ الفﺼﻞ الﺪراسي

بقﺴﻢ للعام الﺠامعي

/

بعﺪ إسﺘﯿفاء الﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤﻄلﻮبة الﻤﺮفقة
وسﺘﻜﻮن الﺮسﻮم الﺪراسﯿة الﻤقﺮرة علي الﻄالب الﻮافﺪيﻦ علي الﻨﺤﻮ الﺘالي :-




رسﻢ قﯿﺪ للعام الﺪراسي االول  ٤500دوالر فقﻂ
باﻹضافة الي الﻤﺼﺮوفات الﺪراسﯿة الﺴﻨﻮيﮫ حﺘي حﺼﻮلﮫ علي الﺪرجة






 6000دوالر للﻄﺐ الﺒﺸﺮي وﻃﺐ االسﻨان
 5500دوالر هﻨﺪسة – صﯿﺪلة – عالج ﻃﺒﯿعي
 5000دوالر ﻃﺐ بﯿﻄﺮي – الﺰراعﮫ – العلﻮم الﺘﻤﺮيﺾ
 ١500لﺠﻤﯿﻊ الﻜلﯿات الﻨﻈﺮية والﻤعاهﺪ

وﻗد أﻋﻄيﺖ لﮫ ھﺬه اﻻفادة ﺑناء ﻋلﻲ ﻃلبة وذلﻚ لتﻘديمها لمﻦ يهمﮫ اﻷمر


ﻋميد الﻜلية  /المعهد

 الﻤﺴﺘﻨﺪات الﻤﻄلﻮبﮫ للﺘﺴﺠﯿﻞ :-
 -١شهادة الﺒﻜالﻮريﻮس مﻮثقة ومعﺘﻤﺪة مﻦ سفارتﮫ أو مﻦ سفارة الﺒلﺪ الﺤاصﻞ مﻨها علي الﺸهادة ) معادلة مﻦ الﻤﺠلﺲ األعلي
للﺠامعات بالقاهﺮة (
 -٢صﻮرة مﻦ الﺴﺠﻞ الﺪراسي تقﺪيﺮات الﻤﻮاد خالل سﻨﻮات الﺪراسة بﻤﺮحلة الﺒﻜالﻮريﻮس  /اللﯿﺴانﺲ وأيﻀا الﻤقﺮرات الﺘي تﻢ
دراسﺘها في مﺮحلة الﻤاجﺴﺘﯿﺮ في حالة الﺘقﺪم للﺪكﺘﻮراه  -٣شهادة الﻤاجﺴﺘﯿﺮ )معادة مﻦ الﻤﺠلﺲ االعلي
للﺠامعات بالقاهﺮة ( في حالة ﻃلﺐ للﺘﺴﺠﯿﻞ بالﺪكﺘﻮراه
 -٤عﺪد ) (١صﻮر شﺨﺼﯿة
 -٥شهادة الﻤﯿالد أو شهﺪة مﻦ القﻨﺼلﯿة بﯿانات مﯿالد الﻄالﺐ
 -٦مﻮافقة الﻤﺴﺘﺸار الﺜقافي لﺴفارة الﻄالﺐ علي االلﺘﺤاق بالﺸهادات(دبلﻮم) اوالﺪرجات (ماجﺴﺘﯿﺮ-دكﺘﻮراه) مﻮضﺤاً بها العام
الﺪراسي والفﺼﻞ الﺪراسي وجهﮫ الﺘﻤﻮيﻞ سﻮاء كانﺖ علي نفقﺘﮫ الﺨاصة او مﻨﺤة او بعﺜﮫ
 -٧صﻮرتﯿﻦ مﻦ جﻮاز الﺴفﺮ كامالً ساري العﻤﻞ بﮫ
 -٨ملي اسﺘﻤارات الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات الﺨاصة بالﻮافﺪيﻦ
 -٩إسﺘﻤارة اثﺒات الﺘقﺪيﻢ
مﻄابقة االسﻢ بﺠﻮاز الﺴفﺮ في حالﮫ تﻀارب لقﺐ الﻄالﺐ باألوراق الﺨاصة بﮫ يﺘﻢ إسﺘﯿفاء خﻄاب مﻦ الﻤلﺤقﯿة الﺜقافﯿة /
-٤0
الﺴفارة بﺘأيﺪ لقﺐ الﻄالﺐ بﺠﻤﯿﻊ األوراق

ﺧﺘﻢ

ﺧﺘﻢ

ﺧﺘﻢ

ﺧﺘﻢ

استمارة حﻀور السيمنار
إسﻢ الﻄالب/

الدرﺟة:

ﺑﻘسﻢ

تﺨﺼص

اﺟتمﻊ السادة الحﻀور اﻻتﻲ أسماؤھﻢ يوم

الموافﻖ --/--/

لحﻀور حلﻘة نﻘاش

ما ﻗبﻞ تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية

الساﻋة

ما ﻗبﻞ التﻘدم للمناﻗشة

ﻋنوان الرسالة
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية :

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية :

الﺴادة الﺤﻀﻮر
التوﻗيﻊ

اﻻسﻢ

التوﻗيﻊ

اﻻسﻢ

لجنة اﻹﺷراف:
م
١
٢
٣
٤

اﻻسﻢ

التوﻗيﻊ

تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
اسﻢ الﻄالب ﺑالﻜامﻞ:
البرنامﺞ:
تاريﺦ التسجيﻞ ﺑالبرنامﺞ
فﺼﻞ ا لرﺑيﻊ
فﺼﻞ الﺨريﻒ
رﻗﻢ المحمول:
الوﻇيﻔة:
المﺼروفات سداد حافﻈة رﻗم:

التﺨﺼص:

الﻘسﻢ:
العام الجامعى:.
البريد اﻹلﻜترونى:
ﺟهة العمﻞ:
ﺑتاريﺦ :

ﻋنوان الﺨﻄة البحﺜية المﻘترح ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﻋنوان الﺨﻄة البحﺜية المﻘترح ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

لجنة اﻹﺷراف المﻘترحة :

م

الوﻇيﻔة

إسﻢ المشرف

ﻋدد الرسائﻞ

ﺟهة العمﻞ

م

د

التوﻗيﻊ

١
٢
٣
٤
ﻗام الطالب بﺈجراء حلقة نقاش )سيمنار( ﺧطة البحﺚ للقﺴم)
المرفﻘات
االشتراك في بنﻚ المعرفة المﺼري
سجل الطالب الدراسى حتى تاريﺦ التقدم بخطة البحﺚ
الخطة البحﺜية
الﺴيرة الذاتية للﺴادة المﺸرفين من ﺧارج الجامعات الحﻜومية
الرﻗمية
موافﻘة مجلس الﻘسﻢ

تقرير حداﺛة النقطة البحﺜية من المﻜتبة

وافﻖ /

لﻢ يوافﻖ مجلس الﻘسﻢ ﺑجلستﮫ المنعﻘدة ﺑتاريﺦ --/--/----ﻋلى
تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
توﻗيﻊ رئيس الﻘسﻢ أ.د./

موافﻘة لجنة الدراسات
تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
الموﻇﻒ ا لمﺨتص:

وافﻘﺖ /

لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى

موافﻘة مجلس الﻜلية
تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية

وافﻘﺖ /

مدير إدارة الدراسات العليا:

توﻗيﻊ وكيﻞ الﻜلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د./
لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى
تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية

توﻗيﻊ ﻋميد الﻜلية/المعهد أ.د./

ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
ﻏير مطابقة ( لﺴجالت الجامعة وفى إﻃار القوانين واللوائح والقرارات والمعمول بها في
تم مراجعة البيانات الﺴالﻔة الذكر ووجدت) مطابقة /
هذا الﺸأن ويرفﻊ األمر للﺴيد األستاذ الدكتور /نائب رئيﺲ الجامعة للتﻔﻀل بالنﻈر في اعتماد تﺴجيل الخطة البحﺜية للطالب المذكور على النحو
الموﺿح برأى المجلﺲ.
مدير اﻹدارة:
الموﻇﻒ المﺨتص:

يعتمد
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
*يتﻢ ارسال اﺻﻞ النموذج المعتمد الﻲ الجامعة واﻻحتﻔاظ ﺑنسﺨة فﻲ إدارة الدراسات العليا ﺑالﻜلية/المعهد.

مﻘترح الﺨﻄة البحﺜية وتشﻜيﻞ لجنة اﻻﺷراف
لدرﺟة :

إسﻢ الﻄالب /المتﻘدم

ﺑﻘسﻢ تﺨﺼص

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية :

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية :
تاريﺦ موافﻘة مجلس الﻘسﻢ ﻋلﻲ المﻘترح البحﺜﻲ--/--/---- :

لجنة اﻹﺷراف المﻘترحة:
م
١

اﻻسﻢ

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

٢
٣
٤

دور لجنة المشرفيﻦ:
م
١

اﻻسﻢ

٢
٣
٤

تاريﺦ موافﻘة مجلس الﻘسﻢ ﻋلﻲ لجنة اﻹﺷراف--/--/---- :

الدور

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

الﺨﻄة الﺰمنية لتنﻔيﺬ الﺨﻄة البحﺜية:
ﺧﻄوات البحث

اﻻنشﻄة لﻜﻞ ﺧﻄوة

ﺷهر ٣ :١

ﺷهر ٦ : ٣

ﺷهر ٩ :٦

توﻗيﻊ المشرف الرئيسﻲ:

ﺷهر ١٢- ٩
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نموذج تعديل عنوان
اسﻢ الﻄالب/
ا
لمسجﻞ لدرﺟة:

ﺑتاريﺦ

ﺑﻘسﻢ

العنوان ﻗبﻞ التعديﻞ
ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:
العنوان ﺑعد التعديﻞ
ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

وھﺬا التعديﻞ يعتبر
مبررات التعديﻞ :

ﻏير ﺟوھرى

ﺟوھري)

لجنة اﻹﺷراف :
-

م
١
٢
٣
٤

اﻻسﻢ

موافﻘة مجلس الﻘسﻢ
تعديﻞ ﻋنوان البحث

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

وافﻖ /

التوﻗيﻊ

ﺟهة العمﻞ

لﻢ يوافﻖ مجلس الﻘسﻢ ﺑجلستﮫ المنعﻘدة ﺑتاريﺦ --/--/----ﻋلى

توﻗيﻊ رئيس الﻘسﻢ أ.د./

موافﻘة لجنة الدراسات
تعديﻞ ﻋنوان البحث
الموﻇﻒ ا لمﺨتص:

وافق /

موافﻘة مجلس الﻜلية
تعديﻞ ﻋنوان البحث

وافﻘﺖ /

لﻢ يوافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى
مدير إدارة الدراسات العليا:

توﻗيﻊ وكيﻞ الﻜلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د./
لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى

توﻗيﻊ ﻋميد الﻜلية/المعهد أ.د./

ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ
تﻢ مراﺟعة البيانات السالﻔة الﺬكر ووﺟدت) مﻄاﺑﻘة /واللوائﺢ والﻘرارات والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا
الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للتﻔﻀﻞ ﺑالنﻈر فﻲ اﻋتماد تعديﻞ ﻋنوان البحث للﻄالب المﺬكور ﻋلى النحو الموﺿﺢ
ﺑراي المجلس .
مدير اﻹدارة
الموﻇﻒ المﺨتص

يعتمد
نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

نموذج تعديﻞ إﺷراف
اسﻢ الﻄالب :
المسجﻞ لدرﺟة

ﺑﻘسﻢ

ﺑتاريﺦ

تﺨﺼص

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة
العرﺑية :
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية :

لجنة اﻹﺷراف ﻗبﻞ التعديﻞ:-
م
١
٢
٣
٤

اﻻسﻢ

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

اﻻسﻢ

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

لجنة اﻹﺷراف المﻘترحة:
م
١
٢
٣
٤

مبررات التعديﻞ:
مرفﻖ طيﮫ اﻻﻋتﺬار

اﺿافة

موافﻘة مجلس الﻘسﻢ
تعديﻞ اﻹﺷراف

وافﻖ /

سﻔر

إﻋتﺬار

لﻢ يوافﻖ مجلس الﻘسﻢ ﺑجلستﮫ المنعﻘدة ﺑتاريﺦ --/--/----ﻋلى

توﻗيﻊ رئيس الﻘسﻢ أ.د./

موافﻘة لجنة الدراسات
تعديﻞ اﻹﺷراف
الموﻇﻒ ا لمﺨتص:

وافﻘﺖ /

موافﻘة مجلس الﻜلية
تعديﻞ اﻹﺷراف

وافﻘﺖ /

لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى
مدير إدارة الدراسات العليا:
توﻗيﻊ وكيﻞ الﻜلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث

أ.د./

لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى

توﻗيﻊ ﻋميد الﻜلية/المعهد أ.د./

ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
تﻢ مراﺟعة البيانات المﺬكورة اﻋﻼه ووﺟدت ) مﻄاﺑﻘة/
ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ واللوائﺢ والﻘرارات
والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس
الجامعة للتﻔﻀﻞ ﺑالنﻈر فﻲ اﻋتماد تعديﻞ لجنة اﻻﺷراف للﻄالب المﺬكور ﻋلى النحو
الموﺿﺢ ﺑراي المجلس .
المﺨتص الموﻇﻒ
مدير اﻹدارة

يعتمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

نموذج إلﻐاء تسجيﻞ النﻘﻄة البحﺜية فﻲ حالة التعديﻞ الجوھري وتسجيﻞ نﻘﻄة ﺑحﺜية ﺟديدة
اسﻢ الﻄالب/
المسجﻞ لدرﺟة :ﺑﻘسﻢ ﺑتاريﺦ:

--/---/----

ﻋنوان الرسالﮫ فﻲ التسجيﻞ الحالﻲ
ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:
مبررات اﻷلﻐاء :
لجنة اﻹﺷراف فﻲ التسجيﻞ الحالﻲ :
-

م
١
٢
٣
٤

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

اﻻسﻢ

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

توﻗيﻊ الﻄالب:
ﻋنوان الﺨﻄة البحﺜية فﻲ التسجيﻞ المﻘترح
ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:
لجنة اﻹﺷراف فﻲ التسجيﻞ المﻘترح
م
١
٢
٣
٤

المرفﻘات:

اﻻسﻢ

-

:

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

مﻘترح ﺧﻄة ﺑحث التسجيﻞ الجديد

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

تﻘرير حداﺛة النﻘﻄة البحﺜية مﻦ المﻜتبة الرﻗمية

مﻮافقة مﺠلﺲ القﺴﻢ وافﻖ  /لﻢ يﻮافﻖ مﺠلﺲ القﺴﻢ بﺠلﺴﺘﮫ الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  --/---/----على إلﻐاء الﺘﺴﺠﯿﻞ الﺤالي وتﺴﺠﯿﻞ
الﺨﻄة
الﺒﺤﺜﯿة الﻤقﺘﺮحة

تﻮقﯿﻊ رئﯿﺲ القﺴﻢ أ.د./
الﻤﻮﻇﻒ الﻤﺨﺘﺺ

مﻮافقة لﺠﻨة الﺪراسات وافقﺖ
الﺘﺴﺠﯿﻞ الﺤالي وتﺴﺠﯿﻞ

مﺪيﺮ إدارة الﺪراسات العلﯿا

/

لﻢ تﻮافﻖ لﺠﻨة الﺪراسات بﺠلﺴﺘها الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  --/---/----على إلﻐاء

تﻮقﯿﻊ وكﯿﻞ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ للﺪراسات العلﯿا والﺒﺤﻮث أ.د./

مﻮافقة مﺠلﺲ الﻜلﯿة /الﻤعهﺪ وافﻖ  /لﻢ يﻮافﻖ مﺠلﺲ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ بﺠلﺴﺘﮫ الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  --/---/----على إلﻐاء الﺘﺴﺠﯿﻞ
الﺤالي وتﺴﺠﯿﻞ البحث الحالي.

ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ
تﻢ مراﺟعة البيانات السالﻔة اﻋﻼه ووﺟدت ) مﻄاﺑﻘة/
واللوائﺢ والﻘرارات والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للتﻔﻀﻞ
للﻄالب المﺬكور ﻋلى النحو الموﺿﺢ
ﺑالنﻈر فﻲ اﻋتماد إلﻐاء التسجيﻞ الحالﻲ وتسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية المﻘترحة
ﺑرأي المجلس .
المختص

مدير اإلدارة

يعتمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

*يتﻢ ارسال اﺻﻞ النموذج المعتمد الﻲ الجامعة واﻻحتﻔاظ ﺑنسﺨة فﻲ إدارة الدراسات العليا ﺑالﻜلية/المعهد.

إلﻐاء تسجيل الطالب
السيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
تحية ﻃيبة وﺑعد ،،،
أتشرف ﺑﺈفادة سيادتﻜﻢ ﺑأن مجلس الﻜلية/المعهد ﻗد وافﻖ ﺑجلستﮫ المنعﻘدة
الﻄالب /المسجﻞ لدرﺟة ﺑﻘسﻢ تﺨﺼص ﺑتاريﺦ .
الرﻗﻢ الﻘومﻲ توﻗيﻊ رﻗﻢ المحمول
الﻄالب
مسجﻞ الﺨﻄة البحﺜية ﻏير مسجﻞ الﺨﻄة البحﺜية

ﺑتاريﺦ --/--/

ﻋلى إلﻐاء تسجيﻞ

و ذلﻚ نﻈرا إلى:
ﻋدول الﻄالب ﻋﻦ الدراسة ﺑناءاً ﻋلى ﻃلبﮫ )مرفﻖ الﻄلب وﺻورة الرﻗﻢ الﻘومى والتﻘارير الدورية إذا كان الﻄالب
مسجﻞ ﺧﻄة ﺑحﺜية.
رفﺾ لجنة الحﻜﻢ ﻋلﻲ رسالة الماﺟستير  /الدكتوراة وتوﺻيتها ﺑعدم ﺻﻼحية الرسالة لنيﻞ الدرﺟة.

تاريﺦ موافﻘة مجلس الﻘسﻢ:.
تاريﺦ موافﻘة لجنة الدراسات:.
وتﻔﻀلوا سيادتﻜﻢ ﺑﻘبول وافر اﻻحترام ،،،
ﻋميد الﻜلية/المعهدأ.د/
ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
تﻢ مراﺟعة البيانات المﺬكورة اﻋﻼه ووﺟدت ) مﻄاﺑﻘة /ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ واللوائﺢ
والﻘرارات والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للتﻔﻀﻞ ﺑالنﻈر
فﻲ إلﻐاء تسجيﻞ الﻄالب المﺬكور .
المﺨتص الموﻇﻒ
اﻹدارة مدير

يعتمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

*يتﻢ ارسال اﺻﻞ النموذج المعتمد الﻲ الجامعة واﻻحتﻔاظ ﺑنسﺨة فﻲ إدارة الدراسات العليا ﺑالﻜلية/المعهد.

ﺷﻄب تسجيﻞ الﻄالب

السيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث
تحية ﻃيبة وﺑعد ،،،
أتﺸرف بﺈفادة سيادتﻜم بأن مجلﺲ الﻜلية/المعهد ﻗد وافﻖ بجلﺴتﮫ المنعقدة بتاريﺦ
الرﻗم القومي

على شطب تﺴجيل الطالب /
رﻗم المحمول
بقﺴم

المﺴجل لدرجة
تخﺼص

بتاريﺦ --/---/----

و ذلﻚ نﻈرا إلى:
توجيﮫ ﺛالﺛة إنذارات متتالية للطالب لعدم الجدية مرفﻖ التقارير الدورية من لجنة اإلشراف(
صدور جﺰاء تأديبي في حﻖ الطالب.
تاريﺦ موافﻘة مجلس الﻘسﻢ--/---/---- :
تاريﺦ موافﻘة لجنة الدراسات--/---/---- :
وتﻔﻀلوا سيادتﻜﻢ ﺑﻘبول وافر اﻻحترام ،،،
ﻋميد الﻜلية/المعهد أ.د/
ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
تﻢ مراﺟعة البيانات المﺬكورة اﻋﻼه ووﺟدت ) مﻄاﺑﻘة /ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ واللوائﺢ
والﻘرارات والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للتﻔﻀﻞ ﺑالنﻈر فﻲ ﺷﻄب
تسجيﻞ الﻄالب المﺬكور .
المﺨتص الموﻇﻒ

مدير اﻹدارة

يعتمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

*يتﻢ ارسال اﺻﻞ النموذج المعتمد الﻲ الجامعة واﻻحتﻔاظ ﺑنسﺨة فﻲ إدارة الدراسات العليا ﺑالﻜلية/المعهد.

تشﻜيﻞ لجنة اﻻمتحان الشامﻞ للدكتوراه
إسﻢ الﻄالب/
تﺨﺼص
ﺑﻘسﻢ
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

المسجﻞ لدرﺟة دكتوراه الﻔلسﻔة
ﺑتاريﺦ

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

لجنة اﻹمتحان الشامﻞ المﻘترحة:
م
١
٢
٣

الوظيفة

اسم الممتحن

جهة العمل

لجنة اﻹﺷراف :
اسم المشرف

م
١
٢
٣
٤

الوظيفة

جهة العمل

التوقيع

مﻮافقة مﺠلﺲ القﺴﻢ
وافﻖ /

لﻢ يﻮافﻖ مﺠلﺲ القﺴﻢ بﺠلﺴﺘﮫ الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  --/--/----على تﺸﻜﯿﻞ لﺠﻨة اﻹمﺘﺤان الﺸامﻞ.

تﻮقﯿﻊ رئﯿﺲ القﺴﻢ
أ.د
مدير إدارة الدراسات العليا

الﻤﺨﺘﺺ الﻤﻮﻇﻒ
مﻮافقة لﺠﻨة الﺪراسات
وافقﺖ /

لﻢ تﻮافﻖ لﺠﻨة الﺪراسات بﺠلﺴﺘها الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  --/--/----على تﺸﻜﯿﻞ لﺠﻨة اﻹمﺘﺤان الﺸامﻞ.
تﻮقﯿﻊ وكﯿﻞ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ للﺪراسات العلﯿا والﺒﺤﻮث

مﻮافقة مﺠلﺲ الﻜلﯿة /الﻤعهﺪ

إنﺬار ﺑﺈلﻐاء التسجيﻞ
اسﻢ الﻄالب:
البرنامﺞ/الﻘسﻢ:

التﺨﺼص:

تاريﺦ التسجيﻞ ﺑالبرنامﺞ ---/---/-----
.
تاريﺦ تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية:
رﻗﻢ المحمول:

سبب اﻹنﺬار:

فﺼﻞ الرﺑيﻊ

فﺼﻞ الﺨريﻒ

العام الجامعى:

البريد اﻹلﻜترونى:

لعدم التسجيﻞ

ﺑناء ﻋلﻲ التﻘارير الدورية

فﻲ حالة التسجيﻞ :
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

نحيﻂ سيادتﻜﻢ ﻋلماً ﺑأن:
ﻗد تعدى المدة المحددة مﻦ الجامعة لتسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
التﻘرير الدوري للجنة اﻹﺷراف يوﺻﻲ ﺑتوﺟيﮫ إنﺬار لسيادتﻜﻢ ويعد ھﺬا اﻹنﺬار
تحريراً فﻲ --/--/----

اﻻول

الﺜانﻲ

فﻲ حالة اﻹنﺬار اﻷول والﺜانى:
الموﻇﻒ المﺨتص

مدير إدارة الدراسات العليا
أميﻦ الﻜلية

فﻲ حالة اﻹنﺬار الﺜالث:
موافﻘة لجنة الدراسات
وافﻘﺖ  /لﻢ توافﻖ لجنة الدراسات ﺑجلستها المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى ما ﺟاء ﺑاﻹنﺬار.
توﻗيﻊ وكيﻞ الﻜلية/المعهد للدراسات العليا والبحوث أ.د./
موافﻘة مجلس الﻜلية /المعهد
وافﻖ  /لﻢ يوافﻖ مجلس الﻜلية/المعهد ﺑجلستﮫ المنعﻘدة ﺑتاريﺦ  --/--/----ﻋلى ما ﺟاء ﺑاﻹنﺬار .

توﻗيﻊ ﻋميد الﻜلية/المعهد
أ.د/

الﺜالث

تﻘرير ﺻﻼحية الرسالة للعرض ﻋلى لجنة الحﻜﻢ
إسﻢ الﻄالب:
الدرﺟة:
تاريﺦ تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

الﻘسﻢ:

التﺨﺼص:
/---/---

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

ﻗام الﻄالب ﺑﺈﺟراء حلﻘة نﻘاش )سيمنار( ﺑالﻘسﻢ.
أوﻻ :الوﺻﻒ العام للرسالة
المﻼحﻖ:
ﻋدد الﺼﻔحات:
الملﺨص اﻹنجليﺰى
الملﺨص العرﺑى
ﺛانيا :محتويات فﺼول الرسالة
وتتﻀمﻦ موﺟﺰا ﻋﻦ محتويات كﻞ ﺑاب أو فﺼﻞ فﻲ الرسالة:
الﻔﺼﻞ اﻷول

المراﺟﻊ:

الﻔﺼﻞ الﺜانﻲ
الﻔﺼﻞ الﺜالث
الﻔﺼﻞ الراﺑﻊ
الﻔﺼﻞ الﺨامس
التوﺻية
الرسالة ﺻالحة للعرض ﻋلى لجنة الحﻜﻢ
لجنة اﻹﺷراف :

م

االسم

الوﻇيﻔة /التخﺼص

جهة العمل

التوﻗيﻊ

١
٢
٣
٤
توﻗيﻊ وكيﻞ الﻜلية للدراسات العليا والبحوث

أ.د/

اﻗتراح تشﻜيﻞ لجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة
إسﻢ الﻄالب:
البرنامﺞ /الﻘسﻢ:
تاريﺦ التسجيﻞ
تاريﺦ تسجيﻞ الﺨﻄة البحﺜية
رﻗﻢ المحمول:
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

التﺨﺼص:
العام الجامعى:
/---/--البريد اﻹلﻜترونى:

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:
لجنة الحﻜﻢ المﻘترحة :
م

إسﻢ الممتحﻦ

ﺟهة العمﻞ

الوﻇيﻔة /التﺨﺼص

١
٢
٣
٤

لجنة اﻹﺷراف :
م
١
٢
٣
٤

إسﻢ المشرف

الوﻇيﻔة/التﺨﺼص

ﺟهة العمﻞ

التوﻗيﻊ

المرفﻘات:
نسﺦ مجلدة حلﺰوني ًا
تﻘرير ﺻﻼحية الرسالة للعرض ﻋلى لجنة الحﻜﻢ السيرة الﺬاتية للسادة
الممتحنيﻦ مﻦ ﺧارج الجامعات الحﻜومية
ﺷهادة إﺟتياز اللﻐة
ﺷهادة إﺟتياز اللﻐة

نتيجة اﻹمتحان الشامﻞ للدكتوراه )فى حالة الدكتوراه(
إﺟتياز ملﺨص اﻻﻗتباس

مﻮافقة مﺠلﺲ القﺴﻢ

وافﻖ /

لﻢ يﻮافﻖ مﺠلﺲ القﺴﻢ بﺠلﺴﺘﮫ الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  ----/--/--على تﺸﻜﯿﻞ لﺠﻨة الﺤﻜﻢ لﺮسالة الﻄالﺐ

تﻮقﯿﻊ رئﯿﺲ القﺴﻢ أ.د./

مﺪيﺮ إدارة الﺪراسات العلﯿا

الﻤﻮﻇﻒ الﻤﺨﺘﺺ

مﻮافقة لﺠﻨة الﺪراسات
لﻢ تﻮافﻖ لﺠﻨة الﺪراسات بﺠلﺴﺘها الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ  ----/--/--على تﺸﻜﯿﻞ لﺠﻨة الﺤﻜﻢ لﺮسالة الﻄالﺐ
وافقﺖ /
تﻮقﯿﻊ وكﯿﻞ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ للﺪراسات العلﯿا والﺒﺤﻮث أ.د./

مﻮافقة مﺠلﺲ الﻜلﯿة /الﻤعهﺪ

وافﻖ /

لﻢ يﻮافﻖ مﺠلﺲ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ بﺠلﺴﺘﮫ الﻤﻨعقﺪة بﺘاريﺦ ----/--/--على تﺸﻜﯿﻞ لﺠﻨة الﺤﻜﻢ لﺮسالة

الﻄالﺐ
تﻮقﯿﻊ عﻤﯿﺪ الﻜلﯿة/الﻤعهﺪ أ.د./

ﺧاص ﺑﺈدارة الدراسات العليا ﺑالجامعة
تﻢ مراﺟعة البيانات

السالﻔة ووﺟدت )

مﻄاﺑﻘة/

ﻏير مﻄاﺑﻘة ( لسجﻼت الجامعة وفى إﻃار الﻘوانيﻦ واللوائﺢ

والﻘرارات والمعمول ﺑها فﻲ ھﺬا الشأن ويرفﻊ اﻷمر للسيد اﻷستاذ الدكتور /نائب رئيس الجامعة للتﻔﻀﻞ ﺑالنﻈر فﻲ
اﻋتماد تشﻜيﻞ لجنة الحﻜﻢ للﻄالب المﺬكور ﻋلى النحو الموﺿﺢ ﺑراي المجلس ﻋلى أﻻ تناﻗﺶ الرسالة إﻻ ﺑعد
أسبوﻋيﻦ مﻦ تاريﺦ اﻋتماد السيد ا.د  /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث للجنة
الحﻜﻢ ﻋلى الرسالة.
المﺨتص

مدير اﻹدارة

يعتمد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث

*يتﻢ ارسال اﺻﻞ النموذج المعتمد الﻲ الجامعة واﻻحتﻔاظ ﺑنسﺨة فﻲ إدارة الدراسات العليا ﺑالﻜلية/المعهد.

التﻘرير الﻔردي /المشترك
إسﻢ الﻄالب:
الدرﺟة:
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

التﺨﺼص:

الﻘسﻢ:

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

أوﻻ :الوﺻﻒ العام للرسالة
المﻼحﻖ:
ﻋدد الﺼﻔحات:
الملﺨص اﻹنجليﺰى
الملﺨص العرﺑى
ﺛانيا :محتويات فﺼول الرسالة
ﺛالﺜا :التعليﻖ العام ﻋلى الرسالة
وتتﻀمﻦ موﺟﺰا ﻋﻦ محتويات كﻞ ﺑاب أو فﺼﻞ فﻲ الرسالة:
الﻔﺼﻞ اﻷول
الﻔﺼﻞ الﺜانﻲ
الﻔﺼﻞ الﺜالث
الﻔﺼﻞ الراﺑﻊ
الﻔﺼﻞ الﺨامس
مطابق
 -٤ﻤدي ﻤطاﺒقة عﻨوان الرﺴالة لﻤوﻀوعها:

المراﺟﻊ:

غﯿرﻤطاﺒق

 -2وﻀوح الهدف ﻤن أﺠزاﺀ الﺒﺤث وﻤدي أهﻤﯿﺘﮫ:
واضﺢ
 -3ﺒﯿان طـرﯿقة الﺒﺤث ﻤﺘﻀﻤﻨة ﻤا أﺴﺘﺨدﻤﮫ الطالب ﻤن طرق وأﺴالﯿب:
 -١الﻤﻨهﺠﯿة وطـرﯿقة عرﺽ الطالب لﻤوﻀوع الﺒﺤث:
جيدة
 -5طرق عرﺽ الطالب للﻨﺘاﺌج وﻤﻨاقﺸﺘها وقاﺒلﯿﺘها للﺘطﺒﯿق:
 -6ﻤدي ﺤداﺜة الﻤراﺠﻊ الﻤﺴﺘﺨدﻤة وﻜفاﯿﺘها :

غﯿر واﻀﺢ

غﯿر ﺠﯿدة
ﺤدﯿﺜة
وﻜافﯿة

قدﯿﻤة وغﯿر ﻜافﯿة

الخالصة
ﺘلﺨﯿﺼا لرأي الﻤﺤﻜم في الرﺴالة وﯿﺠب أن ﺘوﻀﺢ ﺒالﻨﺴﺒة لرﺴالة الﻤاﺠﺴﺘﯿر ﻤا ﺘﺘﻀﻤﻨﮫ ﻤن عﻤل ذي
ﹰ
ﺘﺸﻤل
قﯿﻤة علﻤﯿة طـﺒقﹰا لﻤا اﺸﺘرطﺘﮫ الﻤادة  ٧٧٤ﻤن قاﻨون ﺘﻨظﯿم الﺠاﻤعات  ،وﺒالﻨﺴﺒة لرﺴالة الدﻜﺘوراه ﻤا ﺘﺘﻀﻤﻨﮫ
ﻤن إﻀافة علﻤﯿة ﺠدﯿدة طـﺒقﹰا لﻤا اﺸﺘرطﺘﮫ الﻤادة  ٨٧٤ﻤن قاﻨون ﺘﻨظﯿم الﺠاﻤعات.

التوصية
الرﺴالة ﺼالﺤة للﻤﻨاقﺸة الرﺴالة
ﺼالﺤة للﻤﻨاقﺸة وﯿوﺼي ﺒأﺠراﺀ ﺘعدﯿالت  /ﺘﺼوﯿﺒات ﻤعﯿﻨة
الرﺴالة غﯿر ﺼالﺤة للﻤﻨاقﺸة

م
١
٢
٣

اﻹسﻢ

الوﻇيﻔة

جهة العمل

التوﻗيﻊ

إﺧﻄار ﺑموﻋد /مﻜان الرسالة

السيد اﻻستاذ الدكتور/ﻋميد الﻜلية أتشرف ﺑأن أحيﻂ سيادتﻜﻢ ﻋلما ﺑأنﮫ تﻘرر تحديد موﻋد مناﻗشة رسالة
(الماﺟستير  /الدكتوراه) الﺨاﺻة
ﺑبرنامﺞ

ﺑالﻄالب

ﻗسﻢ

تﺨﺼص
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻻنجليﺰية:

يوم --/--/

الموافﻖ

فﻲ تمام الساﻋة

وذلﻚ فﻲ ﻗاﻋة

ﻋلماً ﺑأن ﻗد تﻢ التنسيﻖ مﻊ ﺑاﻗﻲ أﻋﻀاء لجنة الحﻜﻢ ﻋلﻲ الرسالة  ،ﺑرﺟاء التﻜرم ﺑالموافﻘة وإتﺨاذ ما
يلﺰم فﻲ ھﺬا الشأن.
مﻘدمﮫ لسيادتﻜﻢ المشرف الرئيسى للﻄالب

التﻘرير الجماﻋﻲ للجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة
إسﻢ الﻄالب:
الدرﺟة:
ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة العرﺑية:

التﺨﺼص:

الﻘسﻢ:

ﻋنوان الرسالة ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

أوﻻ :الوﺻﻒ العام للرسالة
المﻼحﻖ:
ﻋدد الﺼﻔحات:
الملﺨص اﻹنجليﺰى
الملﺨص العرﺑى
ﺛانيا :محتويات فﺼول الرسالة
ﺛالﺜا :التعليﻖ العام ﻋلى الرسالة
وتتﻀمﻦ موﺟﺰا ﻋﻦ محتويات كﻞ ﺑاب أو فﺼﻞ فﻲ الرسالة:
الﻔﺼﻞ اﻷول
الﻔﺼﻞ الﺜانﻲ
الﻔﺼﻞ الﺜالث
الﻔﺼﻞ الراﺑﻊ
الﻔﺼﻞ الﺨامس
مطابق
 -٤ﻤدي ﻤطاﺒقة عﻨوان الرﺴالة لﻤوﻀوعها:

المراﺟﻊ:

غﯿرﻤطاﺒق

 -2وﻀوح الهدف ﻤن أﺠزاﺀ الﺒﺤث وﻤدي أهﻤﯿﺘﮫ:
واضﺢ
 -3ﺒﯿان طـرﯿقة الﺒﺤث ﻤﺘﻀﻤﻨة ﻤا أﺴﺘﺨدﻤﮫ الطالب ﻤن طرق وأﺴالﯿب:

غﯿر واﻀﺢ

 -١الﻤﻨهﺠﯿة وطـرﯿقة عرﺽ الطالب لﻤوﻀوع الﺒﺤث:
غﯿر ﺠﯿدة

جيدة
 -5طرق عرﺽ الطالب للﻨﺘاﺌج وﻤﻨاقﺸﺘها وقاﺒلﯿﺘها للﺘطﺒﯿق:
 -6ﻤدي ﺤداﺜة الﻤراﺠﻊ الﻤﺴﺘﺨدﻤة وﻜفاﯿﺘها :

ﺤدﯿﺜة
وﻜافﯿة

قدﯿﻤة وغﯿر ﻜافﯿة

الخالصة
ﺘلﺨﯿﺼا لرأي الﻤﺤﻜم في الرﺴالة وﯿﺠب أن ﺘوﻀﺢ ﺒالﻨﺴﺒة لرﺴالة الﻤاﺠﺴﺘﯿر ﻤا ﺘﺘﻀﻤﻨﮫ ﻤن عﻤل ذي
ﹰ
ﺘﺸﻤل
قﯿﻤة علﻤﯿة طـﺒقﹰا لﻤا اﺸﺘرطﺘﮫ الﻤادة  ٧٧٤ﻤن قاﻨون ﺘﻨظﯿم الﺠاﻤعات  ،وﺒالﻨﺴﺒة لرﺴالة الدﻜﺘوراه ﻤا ﺘﺘﻀﻤﻨﮫ
ﻤن إﻀافة علﻤﯿة ﺠدﯿدة طـﺒقﹰا لﻤا اﺸﺘرطﺘﮫ الﻤادة  ٨٧٤ﻤن قاﻨون ﺘﻨظﯿم الﺠاﻤعات.

التوصية
توصي اللجنة بمنﺢ الطالب
درجة في

م
١
٢
٣

اﻹسﻢ

الوﻇيﻔة

جهة العمل

التوﻗيﻊ

الﻘرار العلنﻲ للجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة
ﻗرار لجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة
ﻋلى رسالة الﻄالب/
المسجﻞ لدرﺟة الماﺟستير /الدكتوراه ﺑﻘسﻢ
كلية :
تحﺖ ﻋنوان :

اﺟتمعﺖ لجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة فﻲ ﺟامعة سوھاج ﺑنا ًء ﻋلى ﻗرار أ.د/نائب رئيس الجامعة

الموافﻖ / /
إنﮫ فﻲ يوم
للدراسات العليا ﺑتاريﺦ / /
والمشﻜلة مﻦ السادة اآلتﻲ اسمائهﻢ:
اﻹسﻢ

م
١
٢
٣

الوﻇيﻔة

لمناﻗشة الﻄالب فﻲ موﺿوع الرسالة وﺑعد المناﻗشة المستﻔﻀية توﺻﻲ اللجنة :
ﺑﻘبول الرسالة ومنﺢ الﻄالب/
درﺟة ماﺟستير دكتوراه الﻔلسﻔة فﻲ
كلية
مﻦ ﻗسﻢ
ﺟامعة سوھاج
ﺑﺈﻋادة الرسالة إلى الﻄالب ﻹﺟراء التعديﻼت المﻄلوﺑة وإﻋادة ﻋرض الرسالة .
أﻋﻀاء لجنة الحﻜﻢ والمناﻗشة:
اﻹسﻢ
م
١
٢
٣

جهة العمل

التوﻗيﻊ

التوﻗيﻊ

إﻗرار ﺑالتعديﻼت المﻄلوﺑة
أﻗر انا الﻄالب/
المسجﻞ لدرﺟة:

ﺑﻘسﻢ

التﺨﺼص
ﺑتاريﺦ

العنوان ﻗبﻞ التعديﻞ
ﺑاللﻐة العرﺑية:

ﺑاللﻐة اﻹنجليﺰية:

انﻲ ﻗد ﻗمﺖ ﺑجميﻊ التﺼويبات والتعديﻼت التﻲ ﻃلبﺖ فﻲ المناﻗشة وﻗد استوفيﺖ ﺟميﻊ مﻼحﻈات لجنة
الحﻜﻢ واﻹﺷراف وﻗد ﻗمﺖ ﺑتسليﻢ نسﺨة مﻦ الرسالة إلى ﺟميﻊ أﻋﻀاء لجنة الحﻜﻢ واﻹﺷراف

.

المﻘر ﺑما فيﮫ
توﻗيﻊ الﻄالب
ﻗام الﻄالب ﺑعمﻞ التﺼويبات المﻄلوﺑة وﻗد راﺟعﺖ النسﺨة اﻻﺧيرة وتأكدت مﻦ وﺻولها مستوفاه
نسﺨة رﻗمية ونسﺨة مﻄبوﻋة نهائية لجميﻊ أﻋﻀاء لجنة الحﻜﻢ واﻹﺷراف.

توﻗيﻊ المﺸرف الرئيﺴي

مقترح الخطة البحثية والشروط الموحدة
لكتابة الرسائل العلمية

أوالً :لالقسام والكليات والمعاهد باللﻐة االنجليزية
-1

مقترح الخطة البحثية باللﻐة اﻹنجليزية

أ.
ب.
ج.

خطاب التقدم بالمقترح البحثي لمجلس القسم
نموذج مقترح الخطة البحثية باللﻐة اﻹنجليزية لرسائل الماجستير والدكتوراه
نموذج لسيمنار عرﺽ مقترح الخطة البحثية باللﻐة اﻹنجليزية

 -2الشروط الموحدة لكتابة الرسائل العلمية ومشروع الدبلومة
أ.
ب.
ج.

طريقة الكتابة
الطباعة والتجليد
الهيكل العام للرسالة العلمية

-3مكونات وأبواب الرسالة
أ.

ب.
ج.

نموذج الصفحات األولي باللﻐة اﻹنجليزية لرسالة الماجستير والدكتوراه
نموذج الصفحات األولي باللﻐة العربية لرسالة الماجستير والدكتوراه
نموذج لفواصل أبواب رسائل الماجستير والدكتوراه

 -2الشﺮوط واملواصفات املوحدة لكتابة الﺮسائل العلمية

أ .طﺮيقة الكتابة

 نوع الخط وحجمه :يكون نوع الخط في كل متن الرسالة  Times New Romanوبخط 31

(. )Font size
 عنواين الفصول أو ألابواب :تكتب في منتصف الصفحة بخط سميكTimes New 31
Roman
 العنوان الرئيس ى  :يكتب باستخدام خط سميك.)Font size( 31
 العنوان الرئيس ى :الجانبى (تحت رئيس ى) يكتب بخط سميك .)Font size( 31
 العنوان الجانبى :يكتب بخط سميك .)Font size( 31
 عنوان الجداول :يكتب بخط سميك  )Font size( 31على رأس الجدول بينما عنوان ألاشكال
 Figrsيكتب بخط سميك  )Font size( 31اسفل الشكل.








الهوامش 1 :سم يمين الصفحة و  1سم من اليسار في الرسالة باللغة إلانجليزية بينما في
اللغة العربية 1سم يمين الصفحة و  3.1من اليسار ،ومن أعلى  1سم ومن اسفل 1.1سم في
الرسالة باللغة إلانجليزية بينما في اللغة العربية اعلى  3.1سم واسفل  1سم .
السطور :تكون الكتابة بمسافة ونصف بين السطور في الرسائل املقدمة للجنة الحكم قبل
املناقشة وعلى وجه ووجه ،وفي النسخ النهائية للرسالة بعد املناقشة وعمل التصويبات تكون
الكتابة على الوجهين وترك مسافة واحدة.
ترقيم الصفحات :ترقم الصفحات بصورة متتالية ويكون في منتصف املسافة من اسفل.
الصفحات ألاولى تكون باألرقام الرومانية ويتم ترقيمها بالترقيم الانجليزى ( Arabic
)numerals
اما في الرسائل العربية فيكون الترقيم بالعربى ()Hendi numerals
الجداول والاشكال والرسوم والصور:

 العنوان :يكون اعلى الجدول بإستخدام خط سميك ) )Boldبحجم  )Font size( 31أما
بالنسبة لالشكال والرسوم والصور:يكون العنوان من أسفل والخط سميك) ) Boldبحجم
.)Font size( 31
 يشار الى الجدول ( )Table2.1:….والشكل أو( )Figure 2.1:…….او (.)Fig.2.1:…….
الترقيم :ترقم الجداول والاشكال والرسومات والصور بشكل متسلسل لكل فصل على حدة ثم
يذكر رقم الفصل املوجود به الجدول أو الشكل او الرسم أو الصورة .وتبدأ ألارقام من ( 3لكل
فصل على حدة)

مثال – Table ( 1.1( :الجدول ألاول في الفصل ألاول.
( Table – )2.1الجدول ألاول في الفصل الثانى.
تاتى الجداول و الاشكال و الرسومات و الصورمباشرة بعد ذكرها في متن الرسالة إذا امكن ذلك
في املكان املتبقى من الصفحة وإال أتت في الصفحة التالية مباشرة.
 ترقم الصفحات التي بها الجداول و الاشكال و الرسومات و الصور بالتسلسل مع بقية صفحات
الرسالة.
 نوع الخط وحجمه :يكون نوع الخط في كل الرسالة

Arabic

Simplifiedوتكتب بخط 31

()Font size
 تكتب عنواين الفصول أو ألابواب في منتصف الصفحة بخط سميك )31 )Bold

Arabic

Simplified

 العنوان الرئيس ى  :يكتب باستخدام خط سميك ).)Font size( 31 )Bold
 العنوان الرئيس ى الجانبى (:تحت رئيس ى) يكتب بخط سميك ).)Font size( 31 )Bold
 العنوان الجانبى :يكتب بخط سميك ).)Font size(31 )Bold

 يكتب عنوان الجداول بخط سميك ) )Font size( 31 )Boldعلى رأس الجدول بينما عنوان
ألاشكال  Figrsيكتب بخط سميك ) )Font size( 31 )Boldاسفل الشكل.
ب -اهليكل العام للﺮسالة العلمية

تشمل الرسالة سواء كانت ماجستير أو دكتوراه على ما يلى-:
-3صفحة الغالف الخارجي  :كما هو متبع ويحمل عنوان الرسالة باللغتين اللغة العربية واللغة
الانجليزية
 -1صفحة لجنة إلاشراف Supervisor,s Committee :باللغة إلانجليزية شاملة التوقيعات.
 -1صفحة تشكيل لجنة الحكم وإجازة الرسالة (حسب اللوائح)Examiner,s Committee ( :
 )(Approval Sheetباللغة إلانجليزية شاملة التوقيعات.
 -1صفحة الشكر والتقدير  Acknowledgmentباللغة إلانجليزية.
 -1صفحة إلاقرار Declaration Sheetباللغة إلانجليزية.
 -1صفحة مستخلص الرسالة  Abstractباللغة إلانجليزية.
 -7قائمة املحتويات Table of Contentsباللغة إلانجليزية.
 -1قائمة الجداول  List of Tablesباللغة إلانجليزية.
 -9قائمة ألاشكال  List of Figuresباللغة إلانجليزية .
 -31قائمة املختصرات  List of Abbreviationsباللغة إلانجليزية.
 -33فصول الرسالة  Thesis Chaptersباللغة إلانجليزية .
 -31املقدمة  Introductionباللغة إلانجليزية

 -31إلاطار النظري والدراسات السابقة  Review of Literatureباللغة إلانجليزية .
 -31مواد البحث والطرق املستخدمة  Materials and Methodsباللغة إلانجليزية.
 -31النتائج  Resultsباللغة إلانجليزية .
 -31املناقشة  Discussionباللغة إلانجليزية .
 -37ويجوووز ووم النتووائج واملناقشووة فووي فصوول واحوود تحووت إسووم النتووائج واملناقشووة( (Results and
Discussion
 -31امللخو وص والخالص ووة والتوص وويات باللغ ووة إلانجليزي ووة ( ( Summary, Conclusion and
Recommendations
 -39قائمة املراجع باللغة إلانجليزية . References
 -11مالحق الرسالة . Thesis Appendices
 -13مستخلص الرسالة باللغة العربية.
 -11ملخص الرسالة باللغة العربية (امللخص العربي) .
 -11صفحة لجنة إلاشراف باللغة العربية شاملة التوقيعات.
 -11صفحة تشكيل لجنة الحكم وإجازة الرسالة باللغة العربية شاملة التوقيعات.
 -11صفحة الغالف الخارجي وعنوان الرسالة باللغة العربية.

ً
وفيما يلي وصفا ملكونات الﺮسائل العلمية حسب ذكﺮ الفصول:

الفصل ألاول :املقدمة
وتشوومل مشووكلة البح ووث ومإرراءهووا وإجووراءات بحله ووا وينت ووى الفصوول باله وودف موون املشووروع ( وي ووتم
كتابته بشكل واضح ومحدد وتحت عنوان منفصل).
الفصل الثاني :إلاطار النظري والدراسات )(Review of Literature
ويشو وومل الخلفيو ووة العلميو ووة للرسو ووالة ومراجعو ووة مو ووا نشو وور عنهو ووا ،وتو و وويح أهميو ووة وأسو ووباب اختيو وواره
ملو وع الرسالة وال يتعدى عدد صفحات هذا الفصل من  11الى  %11من حجم الرسالة
الفصل الثالث :مواد البحث والطرق املستخدمة )(Materials & Methods
يقتصوور هووذا الجو ء علووى ذكوور املووواد والطوورق التجري يووة والنظريووة ( وصووف النظووام املسووتخدم ويووتم
فيه شرح التجارب العملية وتو يح املنهج التجريبى الذى قام به الباحث
الفصل الرابع :النتائج )(Results
ويشمل وصف الهم النتائج املتحصول علههوا وبيااهوا فوي صوورة جوداول ورسووم بيانيوة باى وافة الوى
شرح النتائج
الفصل الخامس :املناقشة )(Discussion
ويش ومل بي ووان بةهمي ووة النت ووائج وتطبيقاءه ووا وانعكاس و ها ،مناقش ووة النت ووائج ف ووي إط ووار م ووا توص وول الي ووه
بوواحثين رخوورين فووي البحوووة املنشووورة فووي هووذا املجووال ،واوجووه الاتفوواق او الاخووتالف ان وجوودت ورأى
الباح و و ووث باس و و ووباب ذل و و ووك ويمك و و وون دم و و ووج الفص و و وول الراب و و ووع والخ و و ووامس مع و و ووا (النت و و ووائج واملناقش و و ووة
)(Discussion Results
الفصل السادس :الاستنتاجات أو الخالصة والتوصيات
الاس ووتنتاجات أو الخالص ووة  :وتش وومل خالص ووة م وواتم التوص وول الي ووه م وون نت ووائج ( طبق ووا لطبيع ووة ك وول
كلية).
اما التوصيات :فتشمل توصية الباحث في كيفيوة تطبيوق النتوائج واسوتخدامها اذا كوان ذلوك واردا
( إختياريا طبقا لكل طبيعة كل كلية)
املراجع )(References
تو ووع قائمووة بوواملراجع فووي اهايووة الرسووالة أو الخطووة البحثيووة مرتبووة أبجووديا ،وعنوود ذكوور املراجووع فووي
سووياق الكووالم (املووتن) يو ووع إسووم اململفلاملووملفين وعووام النشوور وتشوومل طريقووة كتابووة املرجووع فووي

الج ء الخاص باملراجع وتشتمل علي مايلي:
 -3اسم اململف باللغة ألاجن ية وتو وع باسوم عائلتوه ثوم يليوه الحورف أو الحوروف ألاولوى مون
أسوومائه ألاخوورى وإذا كووان املرجووع بووه أك وور موون مملووف يووذكر الجميووع بوونفس الطريقووة وطبقووا
للتسلسل الوارد في املرجع ألاصلي،

 -1سنة النشر،
 -1عنوان الكتاب ،وفي املقاالت يذكر عنوان البحث بالكامل واسم املجلة،
 -1رقم املجلد و العدد و الصفحة ألاولى وألاخيرة،
 -1اذا كان النشر في حالة الكتب.
ج -الطباعة والتﺠليد:

طباعة ليزر علي ورق أبيض وزن  11جرام و مقاس  A 4في حالة الرسالة املقدمة للحكم
واملناقشة.
وتطبع على مقاس  A5بنفس املواصفات في النسخ املقدمة للمنح في صورءها النهائية.
تجليد الرسائل :تجلد رسالة املاجستير بجدل لونه زيتى غامق اما الدكتوراه بلون اسود .
تكتب الرسالة باستخدام برنامج  Office Microsoft 2010أو إصداراته الحديثة.

ثانيا :ألقسام وكليات العلوم إلانسانية باللغة العربية
 -3مقترح الخطة البحثية باللغة العربية
أ .خطاب التقدم باملقترح البحثي ملجلس القسم
ب .نموذج مقترح الخطة البحثية باللغة العربية
ج .نموذج لسيمنار ومقترح الخطة البحثية .
 -1الشروط املوحدة لكتابة الرسائل العلمية ومشروع الدبلومة
أ .الهيكل العام للرسالة العلمية لقطاع العلوم إلانسانية وإلاجتماعية والتطبيقية
ب .القواعد الشكلية ىخراج الرسالة
ج .توثيق املراجع داخل الرسالة
د .توثيق املراجع في قائمة املراجع
ه .قواعد لغوية عامة
و .قائمة املراجع

مالحظات عامة:
باى افة الى ما سبق يتم التةكيد على املالحظات التالية-:
 -3الالت و وزام والتقيو وود بو وواملواد ( مو ووادة  311حتو ووى م و وادة  ) 317مو وون قو ووانون تنظو وويم الجامعو ووات
والئحته التنفيذية .
 -1كل قسم أو فصل يبدأ من صفحه جديدة،
 -1تو ووع فووي بدايووة كوول فصوول ورقووة فاصووله ملونووه (أخروورلأزرق فاتحلأصووفر) يطبووع علههووا
ب ووالبنط الع ووريض كلم ووة الفص وول ألاول أو الث وواني (هك ووذا) Introduction, Review of
.Literature, …..
 - 1تق و وووم إدارة الدراس و ووات العلي و ووا بك و وول كليةلمعه و وود بمراجع و ووة القواع و وود املتعلق و ووة بإع و ووداد
الرسووائل العلميووة واس ووتالم نسووخة موون الرس ووالة علووى قوورص م وودمج ) (CDلحفظهووا بمكتب ووة
الكلية.
 -1تكو ووون الكتابو ووة علو ووى جلو وودة الكعو ووب بو وواللون الو ووذهبي بحيو ووث تكو ووون معتدلو ووة إذا و و ووعت
الرسووالة فووي الاتجوواه الطووولي ويبوين علههووا( :نوووع الرسووالة  -سوونة موونح الدرجووة – اسووم صوواحب
الرسالة – الكلية ).
 -1يرفو ووق مو ووع الرسو ووالة إسو ووتمارة موقعو ووة مو وون السو ووادة املشو وورفين وتو وواري املناقشو ووة ومختصو وور
ب وواللغتين العربي ووة وإلانجليزيو ووة ال ي ي وود عو وون خمس ووة اس ووطر يشو ووتمل عل ووى اهو ووم امل ووواد وطو وورق
البح ووث واه ووم النت ووائج (حس ووب طبيع ووة الدراس ووة إن كان ووت عملي ووة او نظري ووة) وذل ووك ىع ووداد
قاعدة بيانات للدراسات العليا في الكليات.
 -7يوجو وود نمو وواذج للصو ووفحات ألاولو ووى باللغو ووة إلانجليزيو ووة واللغو ووة العربيو ووة لرسو ووائل املاجسو ووتير
والدكتوراة على املوقع الالكترونى للدراسات العليا والبحوة.
http://www.sohag-univ.edu.eg/high_studies/

ملﺨص إنجازات ﻗﻄاع الدراسات العليا والبحوث

سرنا ﻗدما ً في تطوير ﻗطاع الدراسات العليا والبحووث بالجامعوة مون ﺧوالل عمول منﻈوموة متﻜاملوة
للقطاع بﺈدارتﮫ المختلﻔة سواء على مﺴتوى الدراسات العليا أو العالﻗات الﺜقافية أو المﻜتبات بحيوﺚ
تﺸوومل المنﻈومووة لوووائح الدراسووات العليووا بالﻜليووات ومووواد ﻗووانون تنﻈوويم الجامعووات وكووذلﻚ ﻗووررات
المجلوﺲ األعلوى للجامعوات وأيﻀوا ً ﻗوررات مجلوﺲ جامعوة سووهاج ومجلوﺲ الدراسوات وذلوﻚ فيموا
يخووص ﻗطوواع الدراسووات العليووا والبحوووث وفيمووا يلووى نعوور لﻜووم أهووم موواتم تأسيﺴووﮫ ﺧووالل عووام
2121/2102م:
 تم عمل دليل للدراسات العليا يﻀم جميﻊ لوائح الدراسات العليا بالﻜليات.
 إعداد ﺧطة بحﺜية للجامعة من 2122 -2102
 عقد مؤتمر شباب الباحﺜين سنويا ً
 رفوﻊ تﺼوونيل الجامعووة الووى المركووﺰ  110فووي ﻗطواع علوووم الﻔيﺰيوواء عووام  2102فووى تقيوويم
THE
 اﺿافﮫ4مجالت علمية جديدة لخدمة الباحﺜين بﻜليات اآلﺛار والهندسة وااللﺴن والتمريﺾ
01 مجووالت علميووة تابعووة لجامعووة سوووهاج توودﺧل ﺿوومن المجووالت المعتموودة موون لجووان
الترﻗيات التابعة للمجلﺲ األعلى للجامعات
 عقد اكﺜر من  41مؤتمر علمي دولي في المجاالت العلمية المختلﻔة
 إنﺸاء المنتدى العلمى والﺜقافى بالجامعة وعقد الندوات العلمية والﺜقافية الدوريوة بالجامعوة
تحت مﻈلتﮫ
 تقديم  22منحة دراسية للماجﺴتير والدكتوراه لدول حو النيل.
 إنﺸاء عدد ( )8من البرامج الجديده في مختلل الﻜليات
 صرف مبلغ مليون واربعمائة وﺧمﺴون جنيﮫ مﻜافأة للنﺸر العلمي للباحﺜين لمن لﮫ ابحواث
منﺸورة فى دوريات مﺼنﻔة عالميا ً ولها معامل تأﺛير لرفﻊ تﺼنيل الجامعة.
 زيادة حافﺰ اإلشراف والمناﻗﺸة
 إستﻜمال البنية التحتية والتجهيﺰات المعملية لﻜليات الجامعة بمايقرب من  21مليون جنيﮫ.
 توﻗيﻊ برتوكول تعاون بين جامعوة سووهاج وجامعوة ميريوت لمودها بخبورات أعﻀواء هي وة
التدريﺲ والتعاون المﺸترك بينهم.
 التقديم للدراسات العليا الﻜترونيا ً بدال من ورﻗيا ً.
 عموول دليوول موحوود للدراسووات العليووا يﻀووم (ﻗووررات المجلووﺲ االعلووى للجامعووات – ﻗووررات
مجلووﺲ الجامعووة  -مووواد ﻗووانون تنﻈوويم الجامعووات) التووى تخووص ﻗطوواع الدراسووات العليووا
والبحوث وكذلﻚ صيغ طلبات التقدم النﺸطة الدراسات العليا والبحوث
على سبيل المﺜال-:
 طلبات التقدم للقيد والتﺴجيل والمنح وكذلﻚ الحﺼول على إجازة او منحة دراسية.
 دليل موحد للعالﻗات الﺜقافية يﺸتمل على
 المواد المتﻀمنة بقانون تنﻈيم الجامعات والئحتﮫ التنﻔيذية.
 ﻗررات المجلﺲ االعلى للجامعات.
 ﻗووررات مجلووﺲ جامعووة سوووهاج فيمووا يخووص (البعﺜووات – الموونح الدراسووية – موونح مووا بعوود
الوودكتوراه – االعووارات والموورافقين – وحﻀووور المووؤتمرات العلميووة) .مووا يخووص الﺴووادة
اعﻀاء هي ة التدريﺲ ومعاونيهم من معلومات.
 دليل الرسائل العلمية التى اجيﺰت عام  2102/2108و 2121/2102









 إنﺸاء صندوق الوﻗل الخيرى
 إنﺸاء مﻜتب للتعاون الدولى.
 تدشين وإفتتاح المﻜتبة المركﺰية بالجامعة
 تم إعداد تقرير عن الﺴادة المعيودين والمدرسوين المﺴواعدين المتعﺜورين فوى البحوﺚ العلموى
للوﻗوف على حالتهم ومدى تقدمهم فى الرسائل العلمية الخاصة بهم وذلﻚ بعد عقود لقواءات
فردية مﻊ كل منهم.
 بالنﺴبة للطالب الوافدين تم اآلتى:
 مخاطبووو ة الﺴوووﻔارات والملحقيوووات الﺜقافيوووة العربيوووة واألفريقيوووة عووون طريوووﻖ مطبوعوووات
ومنﺸووورات وكتيووب يتﻀوومن التعريوول بالﻜليووات واألﻗﺴووام والبوورامج التعليميووة والبحﺜيووة
وﺧاصة الجديدة والمتميﺰة .بالجامعة.
 التعريل بالجامعة من ﺧوالل شوبﻜة المعلوموات متﻀومنة معلوموات دليول الطالوب واللووائح
لﻜل كلية.
 تدشين موﻗﻊ على االنترنت لقطاع الدراسات العليا والبحوث بعنوان:
http://www.sohag-univ.edu.eg/high_studies/ 
 يتﻀمن كل ما سبﻖ ذكره وباألﺧص اآلتى-:
 الدليل الموحد للدراسات العليا
 دليل الرسائل الممنوحة (ماجﺴتير -دكتوراه)  -دليل العالﻗات الﺜقافية  -دليل المﻜتبات
 نﻈام الدراسة (البرامج  -القيد والتﺴجيل)
 القواعد العامة للدراسات العليا (دليول القواعود العاموة – االشوراف علوى الرسوائل الجامعيوة
(ماجﺴتير -دكتوراه  -دبلوم)
 تﺸﻜيل لجان الحﻜم على الرسائل -امتحانات الدراسات العليا – منح الدرجات)
 الطالب الوافدين (ﻗواعد وإجراءات ﻗبول الطالب الوافدين – االوراق المطلوبوة للتقوديم –
شروط التﺸﻜيل والمنح للدرجات)
 تم عمل مجموعات للتواصل االلﻜترونى عون طريوﻖ (الوواتﺲ والبريود االلﻜترونوي) الول
مرة مﻊ كل من:
 مجموعة ألعﻀاء مجلﺲ الدراسات
 مجموعة الطالب الوافدين للمتابعة وتقديم المقترحات او الﺸﻜاوى إن وجد
 مجموعة المعارين والمرافقين لمتابعة احوالهم وتقديم المقترحات او الﺸﻜاوى إن وجد.
 مجموعووة المبتعﺜووين للدراسووة بالخووارج وأصووحاب الموونح والمهمووات العلميووة لمتابعووة الحالووة
الدراسية والوﻗوف على مدى تقدمهم فى البحﺚ العلمى والمهام المبتعﺚ من اجلها.
وحدة لالجهﺰة العلمية
انﺸاء وادى للتﻜنولوجيا
مﻜتب المبتعﺜين
كلية للدراسات االفرو اسيوية
اصدار لوائح جديدة لعدد من الﻜليات بنﻈام الﺴاعات المعتمدة
اصدار الئحة للنﺸر العلمى
ﻗبول مبدئى الكﺜر من  2111وافد ليبى.

ا.د /حسان محدى النعامىن
انئب رئيس اجلامعة
لشؤون ادلراسات العليا والبحوث

