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 الجامعة وكلياتها ةشأن
نشاء لكييت الآداب و العلوم، مث 5791م، ويف عام ۱۷۹۱بدأ  أ ول مركز للتعلمي اجلامعي يف حمافظة سوهاج بلكية الرتبية عام  م، مت ا 

يل فرع جلامعة أ س يوط يف سوهاج بعد أ ن أ نشئت يف عام  بدأ  العمل بلكية  5775لكية التجارة، ويف عام  ۱۷۹۱حتول هذا املركز ا 

أ صبح فرع اجلامعة يف سوهاج فرعا جلامعة جنووب الووادي، و  5771، و يف عام ۱۷۹۹الطب اليت صدر هبا قرار مجهوري س نة 

نشاء جامعة سوهاج عام أ  م أ نش5771مركزها الرئييس قنا، ويف عام  ت لكية الزراعة، و مع صدور قرار الرئيس محمد حس ين مبارك ب 

يل اجلامعة لكيتا التعل6001 نشواء لكيويت الهندسوة و ۸۱۱۹مي الصناعي والمتريض، مث يف عام م أ ضيف ا  م صدر القورار اههووري ب 

نشاء  ۸۱۱۱الطب البيطري، و أ صبح عدد اللكيات بجلامعة عرش لكيات، ويف عام  وتلبية الاحتياج اجملمتع السوهايج، صدر قرار ا 

مث أ نشئت   يت احلقوق والالسن تلبيتًا الحتياجات اجملمتع السوهايج،مت افتتاح لكي ۸۱۱۲لكييت الصيدةل والرتبية الرايضية . و يف عام 

ت لكية ئم، مث أ نش 6059 -6051م، وبدأ ت ادلراسة هبا يف العام اجلامعي 6051لس نة  2156لكية الآاثربقرار رئيس الوزراء رمق 

ىل 51احلاس بات واملعلومات ليصبح عدد لكيات اجلامعة املعهد الفين  املعلومات ولكية الرتبية النوعية ولكية احلاس بات و  لكية بال ضافة ا 

 للمتريض

 اترخي الانشاء اللكية  م اترخي الانشاء اللكية  م

 6009 الطب البيطرى 50 5795 الرتبية 5

 6009 الهندسة 55 5791 العلوم 6

 6056 الصيدةل 56 5791 الآداب 2

 6056 الرتبية الرايضية 52 5715 التجارة 4

 6051 احلقوق 54 5776 الطب 1

 6051 الآلسن 51 5771 الزراعة 1

  الآاثر 51 6002 املعهد الفين للمتريض 9

 6057 احلاس بات واملعلومات 59 6001 المتريض 1

 6060 الرتبية النوعية 51 6001 التكنولوجيا والتعلمي 7

نشاهئا عام   اجلامعة بدور همم  وتقوم شاركة يف القاااي القومية ب ل ما لملك  من قدرات شرشية م يف دمع مسرية التمنية وامل  6001منذ ا 

سهامات مراكزها و وحداهتا ذات الطابع اخلاص يف خدمة اجملمتع وتمنية البيئة، مبا تقدم  .من  وتقنية وخربات خمتلفة، وذكل من خالل ا 

 خدمات يف اجملاالت اخملتلفة
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  2491لسنة  94مواد قانون تنظيم اجلامعات الصادر بالقانون رقم  :اوال
 مواد القانون

 وط احلصول عليها.شرت ومعااجلاا مجالس هتمنحتي لالعلمية ت اجارلدشهادات والا:  41مادة 
سات العليا ودرجات املاجس تري وادلكتوراه وفقًا ملا يأ يتلمنح جمالس اجلامعات بناء عىل اقرتاح جمالس اللكيات اخملتصة دبلومات ادلرا  

 أوال: الدبلومات:
 ويه دراسات تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقية أ و أ اكدميية، ومدهتا س نة واحدة عىل ال قل.

نشاء دبلومات مدهتا س نة أ و سنتان يف خمتلف لكيات ومعا هد اجلامعة لغري وجيوز أ ن تتامن اللواحئ ادلاخلية لللكيات واملعاهد ا 

احلاصلني عىل درجة الباكلوريوس أ و الليسانس من هذه اللكيات أ و املعاهد أ و احلاصلني عىل هذه ادلرجة من ذات اللكية أ و املعهد 

يف غري ختصص هذه ادلبلومات ويف مجيع ال حوال يشرتط أ ن تكون ادلراسة دلرجة الباكلوريوس أ و الليسانس احلاصل علي  الطالب 

اذلي يرغب الالتحاق ب  وتبني اللواحئ ادلاخلية ال حاكم املنظمة لهذه ادلبلومات والقبول فهيا والرشوط  ادلبلومن دراسة قريبة م

 الواجب توافرها للحاصلني علهيا ال ماكن اس مترارمه يف دراسة املاجس تري وادلكتوراه.

 ثانيا: الدرجات العلمية العليا وتشمل:

 I- املاجستري:
عداد رساةل تقبلها جلنة الامتحان.وتشمل ادلراسة  هبا مقررات دراس ية عالية وتدريبًا يف وسائل البحث واس تقراء النتاجئ ينهتيي ب   

تقل املدة الالزمة لنيل هذه ادلرجة عن س نتني ويف خصوص ماجس تري الرتبية وماجس تري احلقوق وماجس تري ادلراسات  نوال جيوز أ  

مدة ادلراسة الالزمة للحصول عىل ادلبلوم اخلاصة يف الرتبية أ و أ حد دبلومات ادلراسات ال فريقية حتسب س نة من هاتني الس نتني 

 العليا يف احلقوق أ و دبلوم يف ادلراسات ال فريقية.

 II- الدكتوراه:-
ببعض تقوم أ ساسًا عىل البحث املبتكر ملدة ال تقل عن س نتني تنهتيي بتقدمي رساةل تقبلها جلنة احلمك، وجيوز أ ن يلكف الطالب 

 ادلراسات المتهيدية طبقًا ملا حتدده اللواحئ ادلاخلية.

املعاهد حتديد فروع التخصص وأ قسام ادلراسات لدلبلومات وادلرجات العلمية العليا اليت لمنحها و وتتوىل اللواحئ ادلاخلية لللكيات 

 والرشوط الالزمة للحصول عىل لك مهنا

 : مواعيد القيد للدراسات العليا49مادة 

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

 :عدم جواز دراسة أكثر من دبلوم أو درجة علمية يف نفس الوقت49مادة 

ال اال جيوز لطالب ادلراسة العليا أ ن يقيد   مبوافقة جملس ادلراساتمس  يف دراسة أ كرث من دبلوم أ و درجة جامعية عليا يف وقت واحد ا 

 .العليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية وبعد أ خذ رأ ي جمالس ال قسام اخملتصة
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ال بقرار من  وال جيوز للمعيدين واملدرسني املساعدين أ ن يسجلوا دلراسة عليا للحصول عىل درجة جامعية يف غري ختصص أ قساهمم ا 

 .لعليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية بعد أ خذ رأ ي جمالس ال قسام اخملتصةرئيس اجلامعة بعد موافقة جملس ادلراسات ا

 نظام امتحان مقررات الدراسات العليا:49مادة 

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

 لدراسات العليا:تقديرات النجاح والرسوب يف امتحانات ا49مادة 
 :يقدر جناح الطالب يف امتحاانت ادلراسات العليا بأ حد التقديرات الآتية

 .مقبول -جيد -جيد جداً  –ممتاز 

 :أ ما رسوب الطالب فيقدر بأ حد التقديرين الآتيني

 ضعيف جداً  –ضعيف 

 .ويكون تطبيق التقديرات السابقة وفقًا للنظام اذلي تعين  اللواحئ ادلاخلية

ذا تام آخر شفواًي أ و معليًا فيعترب الغائب عن الامتحان التحريري غائبًا يف امتحان وا  ن الامتحان يف أ حد املقررات امتحااًن حتريراًي وأ

 .املقرر وال ترصد درجات ششأ ن 

 إجراءات التسجيل لدرجة املاجستري والدكتوراه:49مادة 

ذا رأ ى جملس حتدد اللواحئ ادلاخلية لللكيات ا جراء التسجيل دلرجيت املاجس   ال ا  تري وادلكتوراه واملدة اليت يسقط التسجيل بعدها ا 

 .اللكية اال بقاء عىل التسجيل ملدة أ خرى حيددها بناء عىل تقرير املرشف

 :اإلشراف على الرسائل العلمية49مادة 

س أ ن يعهد بال رشاف عىل بناء عىل اقرتاح جملس القسم اخملتص اس تاذاً يرشف عىل حتاري الرساةل وللمجل –يعني جملس اللكية 

الرساةل ل حد ال ساتذة املساعدين وجيوز أ ن يتعدد املرشفون من بني أ عااء هيئة التدريس أ و من غريمه، ويف هذه احلاةل جيوز 

 .للمدرسني الاشرتاك يف اال رشاف

ملتخصصني يف اجلهة اليت جيري ويف حاةل قيام الطالب ببحث خارج اجلامعة جيوز موافقة جملس اللكية أ ن يشرتك يف اال رشاف أ حد ا

 .هبا البحث

 :جواز اإلشراف املنفرد على الرسائل العلمية 44مادة 

ذا اكن التسجيل يف اجلامعة اليت يعملون هبا،  جيوز أ ن ينفرد بال رشاف عىل رسائل املاجس تري وادلكتوراه رؤساء اجلامعات ونواهبم ا 

ذا اكن التسجيل يف جامعة أ خرى جاز هلم ول مني  اجمللس ال عىل للجامعات الاشرتاك يف ال رشاف ويس متر أ رشافهم أ و مشاركهتم يف فا 

 .اال رشاف عىل الرسائل اليت جسلت حتت ا رشافهم قبل شغل مناصهبم

 :إعارة املشرف على الرسالة211مادة 
عارة املرشف عىل الرساةل ا ىل هجة خارج اجلامعة يقدم ا ىل جملس اللكية تقريراً عن املد عداد يف حاةل ا  لي  الطالب يف ا  ى اذلي وصل ا 

لي  يف اال رشاف  .الرساةل، ويف ضوء ذكل يعني اجمللس من حيل حمهل أ و من ينام ا 

 التقرير الدوري -211مادة 

يقدم املرشف عىل الرساةل يف هناية لك عام جامعي تقريراً ا ىل جملس القسم عن مدى تقدم الطالب يف حبوث  ويعرض هذا التقرير عىل 

 .لكيةجملس ال 
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لغاء قيد الطالب عىل ضوء هذ –وجمللس ادلراسات العليا والبحوث   .التقاريره بناء عىل اقرتاح جملس اللكية ا 

 تقرير صالحية الرسالة للعرض على جلنة احلكم واملناقشة:219مادة 

عدادها تقريراً ا ىل جملس القسم اخملتص عن مدى صالحيهتا للعرض عىل جلنة  يقدم املرشف أ و املرشفون عىل الرساةل بعد الانهتاء من ا 

احلمك مشفوعًا بقرتاح تشكيل جلنة احلمك لمهيداً للعرض عىل جملس اللكية وعىل الطالب أ ن يقدم ا ىل اللكية عدداً من النسخ حتدده 

 .اللواحئ ادلاخلية

 تشكيل جلنة على الرسالة–219مادة 

ء أ حدمه املرشف عىل الرساةل والعاوان الآخران من بني ال ساتذة يش ل جملس اللكية جلنة احلمك عىل الرساةل من ثالثة أ عاا

وال ساتذة املساعدين بجلامعات ويكون رئيس اللجنة أ قدم ال ساتذة، ويف حاةل تعدد املرشفني جيوز أ ن يشرتكوا يف اللجنة عىل أ ن 

ن يف مس توامه العلمي من ال خصائيني وذكل يكون هلم صوت واحد. وجيوز أ ن يكون العاوان أ و أ حدهام من ال ساتذة السابقني أ و مم

 .شرشط أ ن يكون أ حدهام عىل ال قل من خارج اللكية بلنس بة لرسائل املاجس تري ومن خارج اجلامعة بلنس بة لرسائل ادلكتوراه

 .انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث منويمت اعامتد تشكيل جلنة احلمك 

 الرسالةقواعد مناقشة  -219مادة 

رساةل تمت مناقشة الرسائل عالنية ويقدم لك عاو من أ عااء جلنة احلمك تقريراً علميًا مفصاًل عن الرساةل وتقدم اللجنة تقريراً علميًا عن ال

جيوز أ ال ونتيجة املناقشة وتعرض مجيعها عىل جلنة ادلراسات العليا والبحوث بللكية مفجلس اللكية لمهيداً لعرضها عىل جملس اجلامعة، و 

 .جتري املناقشة يف بعض اللكيات وفقًا ملا تنص علي  اللواحئ ادلاخلية

 إعادة تقديم الرسالة بعد املناقشة-219مادة 

عادة  جمللس اللكية بناء عىل اقرتاح جلنة احلمك عىل الرساةل أ ن يرخص للطالب اذلي مل تقرر أ هليت  دلرجة املاجس تري أ و ادلكتوراه يف ا 

 .عد اس تكامل أ وج  النقص أ و تقدمي رساةل أ خرىتقدمي رسالت  ب
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ا آلخر  2499(لسنة 914الالئحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس اجلمهورية رقم )مواد -ب
ً
وفق

 التعديالت

 :299مادة 
ادلارسة والقيد ولنظم ة املشرتكة لنظم العام وال سس وانهتاهئا ادلارسة بدء موعد التنفيذية الالحئة حتددالقانون،  هذا مع مراعاة أ حاكم

 العام اال طار حدود وىف اهاختصاص  دائرة يف لكالتابعة للجامعة،  واملعاهد وحتدد اللواحئ ادلاخلية لللكيات  .وتقديرات  الامتحان وفرص

 .صهاي حان فامي سة والامترا الالحئة التنفيذية الهي ل ادلاخ ي لتكويهنا وال حاكم التفصيلية لنظم القيد وادلوىف القانون يف املقرر

 :299مادة 
اس تعامل لغة أ خرى .  ة يف أ حوال خاصةاجلامع ،وذكل ما مل يقرر جملسللغة العربية ھي لغة التعلمي يف اجلامعات اخلاضعة لهذا القانونا 

غة أ خرى بعد بل جابةالا يف للطالب يرخصية يف أ حوال خاصة أ ن اللك  وجمللس املقرر، هبا يدرس اليت الامتحان بللغة ويكون أ داء

 جملس رأ ى أ خذ بعد اللكية جملس حيددھا اليت بللغة وادلكتواره املاجس تري توضع رسائلم اخملتصة . و أ وال قسا القسم جملس رأ يأ خذ 

آخرالعربي واف بللغة مشفوعة مبوجز الرسائل أ ن تكون جيب ال حوال مجيع وىف.  القسم اخملتص  .نبيةبلغة أ ج  ة وأ

 :292مادة 
ت مماثةل راحرض مقر   ثبت أ ن اذا امتحاانهتا ومن ادلراسة مقرارت بعض حاور من العليا ادلارسات مرحةل ىف الطالب يعفى جيوز أ ن

  الالزمة ادلراسة مدة تكون أ ن وشرشط  من اجلامعةهبام معرتف علمي معهد أ و جامعية لكية ىف املقررة الامتحاانت بنجاح وأ دى

( اجلامعة رئيس من ررابق الاعفاء ويكون.)178 , 177 املادتني حبـمك اخـالل  دونوذكل ةس ن من أ كرث العلمية ادلرجة عىل للحصول

 جمالس م أ والقسـ جملـسي أ خـذ رأ   بعد اخملتص املعهد عد موافقة جملس ادلارسات العليا والبحوث بناء عىل اقرتاح جملس اللكية أ وب

 (36) املادة حبمك اخالل دون ذكل و اخملتصة، قسامال  

 :299مادة 
س ال قسام اخملتصة مبوافقة جملس أ خذ رأ ي جمال بعد يكون القيد لدلارسات العليا يف املواعيد احملددة يف اللواحئ ادلاخلية ويمت القيد

 .لش ئون ادلارسات العليا والبحوثاجلامعة  انئب رئيس واعامتد املعهدأ و  للكيةا

 :299مادة 
لغاء التسجيل  و وادلكتوراه ملاجس تريا رسائل تسجيل يكون(36)مع مراعاة حمك املادة  س ادلارسات العليا والبحوث بناء جمل مبوافقة ا 

 . اخملتص القسم جملس أ خذ رأ ى املعهد بعد جملس اللكية أ و عىل طلب
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 :299مادة 
س نة واحدة عىل ة يف لك مهنا ادلارس ومدة ، أ و أ اكدميية تطبيقية طبيعة ت ذاتراادلارسة يف دبلومات ادلارسات العليا مقر  ناولت ت 

 .ال قل

 :299مادة  
عداد رساةل تقبلها  واس تقراءعالية وتدريبا عىل وسائل البحث  دراس ية مقرراتتشمل ادلارسة لنيل درجة املاجس تري  النتاجئ ينهتيي ب 

 س نتني. ادلرجة عنهذه  لنيل ل املدة الالزمةأ ن تق جيوز وال،  علمية ذا قمية معال أ ن تكون جازهتاال   ويشرتطجلنة احلمك،

 :299مادة 
 الطالب يلكفوجيوز أ ن  ،  تقوم ادلكتوراه أ ساسا عىل البحث املبتكر ملدة ال تقل عن س نتني تنهتيي بتقدمي رساةل تقبلها جلنة احلمك

 للطالب علمية يشهد ذا قمية معال تكون رساةل ادلكتوراه أ ن ال جازةويشرتط  ادلاخلية اللواحئ حتدده ملا طبقاً  املتقدمة ادلارسات ببعض

 .علمية جديدة ل ا ضافةودراسات  وميث حبوث   الشخصية يف بكفايت 
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ا القرارات الوزارية :
ً
 ثاني

بتعديل بعض أحكام الالئحة  1122لسنة  219األعلى للقوات املسلحة رقم  سقرار رئيس اجملل
 التنفيذية لقانون تنظيم اجلامعات.

 املادة األوىل:
تنظمي اجلامعات  لقانون التنفيذية الالحئةمن ( 200، 615، مكرر 641، 511، 519، 520، 97)  يستبدل بنصوص املواد 

لهيا النصوص التالية  :املشار ا 

 :94مادة 

ادلراسني أ و نظام  الفصلني  نظام املراحل أ و أ ساسأ ن  تكون ادلراسة عىل   وزوجي مةلالس نة  الاك أ ساسعىل   ادلراسة تكون

آخر طبقاً الساعات أ و النقاط املعمتدة أ    أ و الساعات بنظام لدلراسةنس بة  بل   أ نىل  ع .ياتلك لل  ادلاخلية اللواحئل حاكم   و أ ي نظام أ

 .ياتلك ل ل  ادلاخلية اللواحئ حتدده ملا  وفقاً علهيا  صولاحل متطلبات  الطالبمىت اس تويف   العلمية ادلرجة لمنح املعمتدة النقاط

 291مادة 
يف هذا  ةني املب  ملل حاكوفقًا  ودبلومات ادلراسات العليا لميةادلرجات الع  5796لس نة  (47)رمق اجلامعات اخلاضعة للقانون  لمنح

 .هذه الالحئة   من ( 76  ،97) املادتني مالباب وذكل دون ا خالل بأ حاك

 :299مادة 
 :الآتية  اتوادلبلوم العلمية ادلرجاتالرتبية التابعة لها   ياتلك  جمالس طلبعىل  بناءاجلامعات   جمالس لمنح

 أوال الدرجات العلمية:

 درجة املاجس تري يف الرتبية 

 .درجة املاجس تري يف تدريس اللغة الاجنلزيية لكغة أ جنبية 

  ادلاخلية. الالحئةاملبينة يف  التخصص  فروع أ حد يف   العلوميف الآداب أ و   املعمل ال عداد درجة املاجس تري 

 .درجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبية 

  ادلاخلية. الالحئةاملبينة يف  التخصص  فروع أ حد يف   العلوم يفيف الآداب أ و  املعمل ال عداد تور الفلسفة درجة دك 

ا الدبلومات: 
ً
 ثاني

 ادلبلوم العامة يف الرتبية 

 ادلاخلية الالحئة يف املبينة التخصص  فروع  أ حد يف  العلوم أ و الآداب يف  املعمل  ال عداد العامة ادلبلوم. 

  املهنية يف الرتبية يف أ حد فروع التخصص املبينة يف الالحئة ادلاخلية ادلبلوم 

 ادلبلوم اخلاص يف الرتبية 

 ادلاخلية الالحئة يف املبينة التخصص  فروع  أ حد يف  العلوم أ و الآداب يف  املعمل  ادلبلوم اخلاص ال عداد. 
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ح برنامج التأهيل العلمي والتربوي بمعلمي كما تمنح شهادة في التربية )تعليم أساسي( للطالب الذين يتمون بنجا

 .ين على دبلوم المعلمين والمعلماتلالحلقة االبتدائية من مرحلة التعليم األساسي الحاص

بتعديل بعض أحكام الالئحة التنفيذية لقانون  م1129لسنة  19قرار رئيس جملس الوزراء رقم -1
 تنظيم اجلامعات

 املادة األوىل:
لهيا البندان الآتيان لالحئ( من ا695دين )أ ،ب( من خامًسا من املادة )بنيستبدل بل   ة التنفيذية لقانون تنظمي اجلامعات املشار ا 

 والبكالوريوسبالنسبة لطالب مرحلة الليسانس -أ

 بالنسبة لطالب مرحلة الدراسات العليا )للطالب الوافدين(-ب

 دوالر أ مرييك5100رمس قيد ل ول مرة مقداره -1

 :قدارها اكلآيتممرصوفات دراس ية س نوية -6

 1000دوالر أ مرييك للكيات الطب البرشي وطب ال س نان 

 1100.دوالر أ مرييك للكيات الهندسة واحلاس بات والصيدةل والعالج الطبيعي 

 1000دوالر أ مرييك للكيات الطب البيطري والزراعة والعلوم والمتريض. 

 4100 ىال خر دوالر أ مرييك لللكيات واملعاهد. 
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ا :قرارات اجمللس األعلى للجامعاتث
ً
 الث

م اخلاص بقبول الطالب املصريني والوافدين 21/22/1121قرار اجمللس األعلى للجامعات يف  -5
 اصلني على تقدير مقبول بالتسجيل للدراسات العليااحل

جيل لدلراسات العليا يف اللكيات اجلامعية اخملتلفة ب املرصيني والوافدين احلاصلني عىل تقدير مقبول بلتس قبول الطالقرر اجمللس  -5

شرشط دراسة بعض املواد اليت يقرتهحا القسم العلمي ويعمتدها جملس اللكية ويقرها جملس اجلامعة عىل أ ن يمت ا جراء تنس يق داخ ي 

ديل اللواحئ ادلاخلية لللكيات اجلامعية مبا الالزمة لتعاال جراءات  اختاذ بني الطالب املتقدمني ومبا يتفق مع الطاقة الاستيعابية لللكيات.

 يسمح بذكل.

م بشأن املوافقة على السماح للطالب الوافدين مبرحلة 12/9/1129قرار اجمللس األعلى للجامعات يف   -6
 الدكتوراه( بتسجيل رسائلهم واعتماد تاريخ التسجيل دون النظر لورود املوافقة األمنية-)املاجستري

ادلكتوراه(بتسجيل رسائلهم واعامتد اترخي التسجيل دون النظر لورود -ح للطالب الوافدين مبرحةل )املاجس ترياملوافقة عىل السام -6

املوافقة ال منية نظًرا لتأ خرها وخاصة أ ن الباحثني مرتبطون ببعثات دراس ية حمددة التوقيتات يلزتم فهيا الباحث بحلصول عىل 

ال بعد احلصول عىل املوافقة ال منية.-العلمية )املاجس تريرجة ادلرجة املوفد من أ جلها، عىل أ ال مينح ادل  ادلكتوراه( ا 

 عدم اسرتداد الرسوم ادلراس ية حال عدم احلصول عىل املوافقة ال منية لدلارس الوافد. -2

قرار من الطالب الوافد بذكل -4  .التأ كيد عىل كتابة ا 
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 قرارات مجلس جامعة سوهاجرابعاً:
 عدم املوافقة عىل اال رشاف املنفرد عىل رسائل املاجس تري وادلكتوراة   69/5/5779قرار جملس اجلامعة بتارخي  -               5

املوافقة عىل رصف ماكفأ ة حفص الرسائل العلمية املاجس تري وادلكتوراة للساده املرشفني عىل  69/5/5771قرار جملس اجلامعة بتارخي  - 6

 لفحص حبد أ قىص اثنان من املرشفني .الرساةل واملشاركني يف جلنة ا

املوافقة عىل تعديل املعامةل املادية لل ساتذه الزائرين املدعوين من قبل لكيات اجلامعة " حتمل  4/5/5777قرار جملس اجلامعة بتارخي  - 2

ة مرص العربية والعوده ونفقة اال قام  تواجده جبمهوري اجلامعة عند اس تقدام أ س تاذ أ جنيب زائر أ جور السفر بلقطار بدلرجة ال وىل من مقر

 ومخسة وعرشون جنية لال عاشة يوميا طوال مدة الزايرة أ س بوعني . 

املوافقة عىل فتح بب التسجيل بدلراسات العليا بل قسام اليت ليس هبا أ س تاذ عىل أ ن يكون  66/2/5777قرار جملس اجلامعة بتارخي  - 4

 ة أ س تاذ مساعد عىل ال قل .أ حد أ عااء هيئة التدريس بلقسم بدرج

 حيدد عدد الطالب املسجلني من اخلارج دلرجيت املاجس تري وادلكتوراة بثالثة طالب ل ل مرشف .

أ ن يكون أ حد احملكني عىل رساةل املاجس تري أ س تاذ من خارج اجلامعة وجيوز أ ن يكون احملمك ادلاخ ي من غري املرشفني أ حد ال ساتذه 

 املساعدين .

لدلكتوراة فيكون اثنني من احملمكني بدرجة أ س تاذ من خارج اجلامعة وال يشارك الاساتذه املساعدين يف احلمك عىل رساةل أ ما بلنس بة 

 ادلكتوراة الا اذا اكن مرشفا عىل الرساةل  

أ ما يف حاةل  يف حاةل تعدد التخصصات داخل القسم الواحد يكون أ حد املرشفني من التخصص ادلقيق وبدرجة أ س تاذ مساعد عىل ال قل 

 املاجس تري جيوز أ ن يكون مدرسا من التخصص ادلقيق ، أ ن يكون عدد املرشفني اثنني وحبد أ قىص ثالثة ومن نفس التخصص .  

ذا اكن أ جنبياً  69/7/5777قرارجملس اجلامعة بتارخي  1 ضافة مرشف رابع يف ذات التخصص ا   ششأ ن السامح ب 

رج اجلامعة لال رشاف عىل الطالب املقيدين من  م ششأ ن املوافقة عىل انتداب أ ساتذة من خا61/1/6001قرار جملس اجلامعة بتارخي  1

 خارج اجلامعة  

 

9 

 م ششأ ن املوافقة عىل 25/9/6001قرار جملس اجلامعة بتارخي 

نذارين قبل صدور قرار حرمان  من دخول امتحاانت املقررات يف ادلبلومات اخملتلفة ولمهيدي - نذار الطالب ب  املاجس تري وتأ هي ي ا 

 ادلكتوراه.

لغاء قيده وتسجيهل دلرجيت املاجس تريوادلكتوراه.- نذار الطالب قبل ا   ا 

عفاء املعيدين واملدرسني املساعدين جبامعة سوهاج املسجلني دلرجيت 61/1/6007قرار جملس اجلامعة بتارخي  7 م ششأ ن املوافقة عىل ا 

عىل أ ن تمت املعامةل  –بناء عىل موافقة جملس جامعة جنوب الوادىن املرصوفات ادلراس ية املاجس تري وادلكتوراه جبامعة جنوب الوادي م

 بملثل عند تسجيل املعيدين واملدرسني املساعدين جبامعة جنوب الوادي يف جامعة سوهاج  

50 

 

ة من الرسائل العلمية من أ قراص مدجم 4نسخة ورقية وعدد 6م ششأ ن املوافقة عىل تقدمي 64/5/6050قرار جملس اجلامعة بتارخي 

 اجلامعة كرشط منح

تقان اللغة الاجنلزيية  69/1/6055قرار جملس اجلامعة بتارخي  55  م ششأ ن شهادات ا 

تقان اللغة ا  لزيية أ و ما يعادلها رشط املنح لرسائل املاجس تري أ و ادلكتوراه.ال جنأ واًل  اجتياز امتحان ا 

  اثنًيا احلصول عىل ا حدي الشهادات الآتية

 م61/6/6055(بتارخي 15شهادة التويفل اليت مينحها اال ميدست شرشط احلصول عىل ادلرجات املقررة بقرار جملس اجلامعة رمق)-5
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 شهادة ايلتس اليت مينحها املركز الثقايف الربيطاين .-6

تقان اللغة اال جنلزيية اليت مينحها مركز اللغة اال جنلزيية جبامعة سوهاج ومدهت-2  التالية  حساعة عىل ان ال تقل نسب النجا21ا شهادة دورة ا 

الآداب  - الزراعة -التعلمي الصناعي –الهندسة -العلوم -المتريض -الطب البيطري –%بلنس بة لللكيات العملية ويه )الطب 10نس بة 

 الرتبية قسم اجنلزيي( –التجارةشعبة اللغة اال جنلزيية  -قسم اللغة اال جنلزيية

 التجارة الآداب / يات النظرية بيق أ قسام لك من  لكية الرتبية /% بلنس بة لللك 90نس بة 

تقان اللغة بلقواعد السابقة واجتياز امتحان اللغة الاجنبية الثانية" أ ملاىن ا و فرنىس " اثلثُا  بلنس بة دلرجة ادلكتوراه احلصول عىل شهادة ا 

ذا اكن التسجيل ىف احد اقسام اللغات املتخصصة ىف لكيات الرتب  آداب بجلامعة كام يعفى مهنا اياا من امىض مدة ال تقل عن عام ا  ية وأ

 لدلراسة ىف احدى ادلول الاجنبية.

 رابعا  يعفى من شهادة اتقان اللغة الاجنلزيية عند التعيني من اجتازها عند املنح بلقواعد السابقة.

عااء هيئة اال رشاف املتواجدين داخل الوطن عند تقدمي تقرير م ششأ ن اال كتفاء برأ ي بيق أ  52/55/6055قرار جملس اجلامعة بتارخي  56

صالحية الرساةل ا ىل جملس القسم مشفوعا بقرتاح تشكيل جلنة احلمك واملناقشة وذكل يف حاةل سفر أ عااء جلنة اال رشاف ا ىل اخلارج يف 

عارة أ و هممة علمية.  ا 

 -)دبلوم % للعاملني الراغبني يف التقدم لدلراسات العليا10 ختفيض م ششأ ن املوافقة عىل66/50/6056قرار جملس اجلامعة بتارخي  52

دكتوراه( شرشط التسجيل جبامعة سوهاج -جس تريام  

عفاء الطالب املكف بلومات الرتبويةفني من رسوم ادلو ا  - 

سجلني خارج اجلامعة للرسوم م ششأ ن املوافقة عىل اسرتداد املعيدين واملدرسني املساعدين امل 20/4/6052قرار جملس اجلامعة بتارخي  54

.ادلراس ية اليت يقومون بدفعها يف اجلامعات املسجلني هبا  

م ليصبح حتصيل الرسوم س نواي 67/1/5771( بتارخي 29( من جملس اجلامعة جبلس ت  رمق)511املوافقة عىل تعديل نص القرار رمق ) -

عادة القيد ل ي سبب من ال س باب.ين للتسديد ينذر خاللها الطالب وبعدها يل وتعطي همةل مدهتا شهر غي قيده وال يمت ا   

ششان املوافقة عىل قبول تسجيل الطالب املرصيني والوافدين واحلاصلني عىل تقدير مقبول 64/55/6054قرار جملس اجلامعة بتارخي  51

ى ويعمتدها جملس اللكيةشرشط دراسة بعض املواد اليت يقرتهحا القسم العلم (لمهيدى ماجس تري -)دبلوماتبدلراسات العليا  

( ششان املوافقة عىل مد س نة اخرى بعد املدة القانونية اليت تنص 511 -511تفعيل املادتني ) 61/2/6051قرار جملس جامعة بتارخي  

( من قانون تنظمي اجلامعات .511 -511علهيا املادتني)  

عفاء  61/50/6051قرار جملس جامعة بتارخي  51 الطالب الوافدين من رشوط قيد او تسجيل او منح درجىت ششان املوافقة عىل ا 

 املاجس تري وادلكتوراه اليت تعوق الطالب الوافدين بلكية الآداب

عفاء الطالب الوافدين )ماجس تري ودكتوراه( من بعض رشوط القيد 61/56/6051قرار جملس اجلامعة بتارخي  59 م ششأ ن املوافقة عىل ا 

عفاء طالب ادل بلومات الرتبوية اخملتلفة الوافدين من امتحان القبول يف اللغة اال جنلزيية واذلي يس بق ادلبلوم اخلاصة.والتسجيل وكذا ا   

مخسة  اىل  دكتوراه( -)ماجس تري عىل رفع سقف اال رشاف عىل الرسائل العلمية م ششأ ن املوافقة61/7/6051قرار جملس اجلامعة بتارخي  51

 عرش رساةل ل ل مرشف.

م ششأ ن 69/6/6059جلامعة بتارخي قرار جملس ا 57  

عفاء الطالب ذوي الاحتياجات اخلاصة من الرسوم ادلراس ية اخلاصة بدلراسات العليا أ سوة بلطالب املكفوفني    ا 

ملدرس اذلي ششأ ن نرش ا 20/4/6059( بتارخي 251ششان املوافقة عىل تعديل القرار ) 61/1/6051بتارخي  قرر جملس اجلامعة - 60
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 يشارك 

 حبثيني علميني كرشط لالرشاف يف الارشاف عىل الرسائل العلمية

  الآيت   61/1/6051قرر جملس اجلامعة  بتارخي 

 نرش املدرس اذلى يشارك اال رشاف عىل الرسائل العلمية حبثني علميني ىف جمةل حممكة ومتخصصة ، وذكل لقبول ا رشاف  عىل تكل  -

 الرسائل العلمية.

 تعيين  عرش س نوات ومل يرىق اىل أ س تاذ مساعد ال حيق هل الارشاف عىل الرسائل العلمية. املدرس اذلى مير عىل -

 يرتك حتديد املرشف الرئيىس لالقسام الفنية. -

 نرش أ حباث من رسائل املاجس تري وادلكتوراه يف جمةل علمية محممكة ومتخصصة او مقبوةل النرش كرشط ملنح ادلرجة العلمية عىل ان يكون  -

 -متامنًا امس الطالب وهيئة الارشاف ويكون عىل النحو التاىل  البحث

 بلنس بة لطالب املاجس تري   ان يقوم بنرش حبث واحد يف جمةل علمية حممكة ومتخصصة. 

 علمية حممكة ومتخصصة. جمةل بلنس بة لطالب ادلكتوراه   ان يقوم بنرش حبثيني علميني يف

ال يف احلاالت القصوى ومبوافقة رئيس اجلامعة منع التحكمي للرسائل العلمية يف اسرت  -  احة القاهرة ا 

دارة ادلراسات العليا يف لك لكية  -  تسجيل وتوثيق املناقشات العلمية للرسائل لالس تفادة مهنا ويكون مبعرفة ا 

 من املناقشة  CDوتسلمي نسخة ع ي  -

 اقشة وادلكتوراه بلنس بة للباحث وهيئة اال رشاف وهيئة التحكمي واملن  -

 مراعاة عدم اختيار حممكني من جامعة واحدة  -

ششان املوافقة عىل تعديل املواد اخلاصة مبسامهة اجلامعة ىف حاور املدرسني املساعدين واملعيدين  69/6/6051 قرر جملس اجلامعة بتارخي 65

 -للمؤلمرات ادلاخلية وادلورات التدريبية وورش العمل بدلاخل لتصبح اكلتاىل 

 ختدم التخصصات مه اجلامعة ىف حاور املدرسني املساعدين واملعيدين للمؤلمرات ادلاخلية وادلورات التدريبية وورش العمل بدلاخل الىتتسا -

 ( جني  كحد أ قىص عىل دفعة واحدة او دفعتني خالل العام املاىل الواحد.5000بناًء عىل راى املرشف الرئيىس مببلغ ) 

( جني  كحد أ قىص عىل دفعة 5100درسني املساعدين واملعيدين للمؤلمرات ادلاخلية بأ حباث مقبوةل )تسامه اجلامعة ىف حاور امل -

 واحدة

 أ و دفعتني خالل العام املاىل الواحد.  
كرشط منح   ICDLم املوافقة عىل حصول الباحث  بملاجس تري أ و ادلكتوراه عىل شهادة 61/1/6051قرر جملس اجلامعة بتارخي  22

عطاء الباحثني احلاصلني عىل شهادة   للتقدم للتسجيل وذكل من اترخي قرار جملس اجلامعة عىل أ ن تقوم ش بكة املعلومات بجلامعة ا 

ICDL  هجة أ خرى خبالف اجلامعة ما يفيد مدى حصهتا معمتدة وموثقة . من أ ي 

يف صندوق التاكفل واليت حتصل مع الرسوم  م رفع قمية مسامهة طالب ادلراسات العليا25/9/6051قرر جملس اجلامعة بتارخي  - 62

 جنهيات وذكل حىت يتس ىن للجامعة مساعدة طالب ادلراسات العليا الغري قادرين عىل دفع املرصوفات ادلراس ية 50ادلراس ية ا ىل 

اسات العليا تااف % اشرتاك س نوي من أ جاميل املرصوفات والرسوم ادلراس ية الس نوية للطالب ادلر 20املوافقة عىل حتديد مبلغ قدرة  -

ال نشطة والثقافية والفنية وغريها وذكل حىت يتس ىن هلم املشاركة يف هذه ال نشطة .و عىل املبالغ املطلوب سدادها وذكل لقاء اخلدمات 

  

لكرتونية يمت حتصيلها مضن رسوم طالب ادلراسات  500م حتصيل مبلغ 25/9/6051قرر جملس اجلامعة بتارخي  -  64 رسوم خدمات ا 
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 الس نوية لصاحل لصندوق اخلدمة العامة للخدمات اال لكرتونية واملعرفية. لعلياا

جني  عن لك مقرر يرغب الطالب يف رصد درجات  ومبلغ  510م املوافقة عىل حتصيل مبلغ 25/9/6051قرر جملس اجلامعة بتارخي  -  61

 لشفوي وأ عامل الس نة بلتفصيل وذكل لرفع موارد اجلامعة.جني  يرغب يف الاطالع عىل ورقة اال جابة النظرية ودرجات العم ي وا 600

املوافقة عىل قبول طالب التعلمي املفتوح بدلراسات العليا أ و التقدم يف ادلبلوم ششأ ن م 20/7/6051قرر جملس اجلامعة بتارخي  - 61

 املهنية أ و اخلاصة وما بعدها بلكية الرتبية ، وتطبق عىل مجيع اللكيات.

من طالب ادلراسات العليا ل ل مقرر من املقررات  500م املوافقة عىل حتصيل مبلغ 20/7/6051س اجلامعة بتارخي قرر جمل -  69

 التحريرية بدلراسات العليا اليت س بق دراس هتا واليت أ دى الامتحان فهيا بدون عذر ورسب فهيا وتسدد هذه املبالغ لصاحل البحوث

( من الالحئة ادلاخلية بلكية الرتبية واخلاصة بتشكيل جلنة 40م يشان تعديل املادة رمق )69/50/6057 قرر جملس اجلامعة بتارخي  - 61

احلمك واملناقشة عىل رسائل ادلكتوراه حبيث يكون أ حد أ عااء جلنة احلمك عىل الاقل من خارج اجلامعة بداًل من يكون االثنان من خارج 

 ( حممك من اخلارج.6ناقشة عىل رسائل ادلكتوراه )حممك من ادلاخل و )اجلامعة وذكل عىل ان يكون تشكيل جلنة احلمك وامل 

( جبلس ت  4( الفقرة رمق)5506م النظر ىف التأ كيد عىل قرار جملس اجلامعة رمق )20/55/6057قرار جملس اجلامعة   جبلس ت  بتارخي  - 67

دلرجة الرابعة من الاقارب ىف اال رشاف وتشكيل جلان م واخلاص بووووو  عدم ا شرتاك حىت ا69/56/6059( املنعقدة بتارخي 561رمق )

 التحكمي لرسائل املاجس تري وادلكتوراه بلنس بة للباحث وهيئة اال رشاف وهيئة التحكمي واملناقشة"

 ( ششأ ن رصف حافز اال رشاف اكلتاىل 25ششان تعديل قرار جملس اجلامعة رمق )20/56/6057 قرر جملس اجلامعة بتارخي  - 20

( 5700( جني  من املزيانية ليصبح الاجامىل )5100( جني  من صندوق البحوث و )400ملاجس تريبعد الزايدة يمت رصف )حافز ا -

 جني 

 ( جني .2100( جني  من املزيانية ليصبح اال جامىل )6100( جني  من صندوق البحوث و )5000حافز ادلكتوراه ) -

م ششان املوافقة عىل تسجيل السادة أ عااء هيئة التدريس ششان 20/2/6060تارخي ( املنعقدة ب 514قررجملس اجلامعة جبلس تة رمق ) 25

 -املوافقة عىل رضورة التسجيل ومعل حساب عىل 

Google scholar – Linkedin  -Research Gate E-mail-SU – EKB) التسجيل  -( للحصول عىل الآىت ) حاور املؤلمرات

الارشاف واحملمكني( احلصول  -التقدم للمناصب  القيادية –جتديد الاجازات  –تقدم للرتقيات ال  –التقدم للجوائز  –املنح لدلرجات  –

ال بعد التأ كد من معل حساب عىل تكل املواقع. –معل التحاليل  –عىل ) أ هجزة علمية   الُسلف( ا 

 –ماجس تري  –لتحول الرمقى )دكتوراه م عىل حتصيل رسوم شهادات ا25/1/6060( املنعقدة بتارخي 511قرر جملس اجلامعة جبلس تة ) 26

 املاجس تري املهىن( بناًء عىل مذكرة اجمللس ال عىل للجامعات.   –ادلبلومات  –الرتقيات 

م ششأ ن املوافقة عىل الاعتداد عند منح الرسائل العلمية بلنس بة 67/1/6060( املنعقدة بتارخي 519قرر جملس اجلامعة جبلس تة ) 22

     س تةل مهنا ان يكون البحث مقبواًل للنرش بداًل من أ ن يكون البحث منشوراً.لل حباث العلمية امل 
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 اعتماد القيد بالدراسات العليا-1

 التقدم للقيد بالدراسات العليا -اوالً:
 ادلكتوراه(. –املاجس تري  -ادلبلومسواء للقيد أ و التسجيل مبرحلىت )  هيع اللكياتالتقدم الكرتونيًا فتح بب  يمت -5

 إستكمال أوراق التقدم للقيد بالدراسات العليا. -ثانياً:
دبلوم ( بللكيات ويمت اس تالم امللفات مبعرفة اللكيات ومراجعهتا  -ماجس تري  –يمت فتح بب القيد بدلراسات العليا ) دكتوراه  -5 

 . املوظف اخملتص ومدير اال دارة ومعيد اللكيةواعامتدها من 

ىل اال دارة العامة لدلراسات العليا والبحوث  -6 رسال امللفات ا  اللكية عىل القيد  القسم مث جملس  بعد موافقة جملستقوم اللكيات ب 

  .والتسجيل

عادهتا لللكية الستيفاهئا س توفاة امل غري امللفات يقوم اخملتص بال دارة العامة لدلراسات العليا بس تالم ومراجعة امللفات واستبعاد  -2  وا 

  .دلراسات العليا والبحوثل رئيس اجلامعة من أ .د/ انئب هايمت اعامتدامللفات املس توفاة – 4

 عليا يقوم اخملتص بال دارة العامة لدلراسات العليا بقيد أ سامء الطالب يف جسل قيد طالب دراسات عليا بال دارة العامة لدلراسات ال - 1

 .لللكية للتسجيل ومتابعهتم  لنيو ملقبيمت ا رسال امللفات بأ سامء الطالب ا -1

دارة ادلراسات العليا بللكية  يقوم املوظف اخملتص مبتابعة الطالب وذكل بلتعاون بني - 9   .والبحوث واال دارة العامة لدلراسات العلياا 

 

 اعتماد التسجيل بالدراسات العليا-2
  .بتحديد موضوع حبث طالب املاجس تري أ و ادلكتوراه تقوم اللكية -5 

موافقة من بعد دكتوراه  –يقوم اخملتص بتسجيل عنوان حبث الطالب وتشكيل جلنة اال رشاف عىل رسالت  سواء اكنت ماجس تري  -6

 .ثمعيد اللكية مث اعامتده من  انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا والبحو  توقيعاللكية و  القسم مث  جملس

ى تعديل ىف جلنة اال رشاف اخلاصة بلطالب مع بيان سبب حذف أ و ا ضافة عاو هيئة تدريس بعد أ  يقوم اخملتص بتسجيل  -2

 .اللكية مث اعامتده من  انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا والبحوث القسم مث  موافقة من جملس

انئب رئيس اجلامعة   مث اعامتداللكية  القسم مث  وافقة من جملسمبعد ى تعديل ىف عنوان حبث الطالب أ  يقوم اخملتص بتسجيل   -4

 .لدلراسات العليا والبحوث

جملس  مثجملس القسم  يقوم اخملتص بتسجيل تشكيل جلنة املناقشة واحلمك عىل الرساةل سواء ماجس تري أ و دكتوراه بعد موافقة - 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا .  اعامتد اللكية مث
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حد أ عااء أ   وذكل بناء عىل طلب الاعتذار املقدم من  ى تعديل ىف تشكيل جلنة احلمك عىل الرسائل أ  يقوم اخملتص بتسجيل - 1

  وذكل بعد موافقة جملس القسم مث اللكية مث اعامتد أ .د/انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا. جلنة احلمك واملناقشة

 ، يعرضمبنح ادلرجة جلنة احلمك واملناقشةمت املناقشة وبناء عىل توصيةتة احلمك واملناقشة جلنعىل تشكيل بعد موافقة جملس اللكية  -9

عىل جملس اجلامعة تعرض  مث انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا ال مر عىل جملس القسم مث اللكية للتوصية بملنح مث تعمتد من أ .د/

  .ملنح ادلرجة

 .ادة أ عااء هيئة التدريس يمت  رصف حافز وماكفأ ة اال رشاف للس-1

عداد الرساةل  بناء عىل طلب الباحثحافز و يقوم اخملتص بس تخراج -7 عىل أ ن  وموافقة املرشف ماكفأ ة مسامهة اجلامعة يف طبع وا 

  أ و أ حد العاملني مضن اجلهاز اال داري للجامعة. مدرس مساعد ( –)معيد مضن الهيئة املعاونة يكون 

 توثيق الشهادات  -3
 وم اخملتصون يف اللكيات اخملتلفة بس تخراج الشهادات واعامتدها من قبل اخملتص ومدير اال دارة ومعيد اللكية .يق -5

يقوم اخملتص بال دارة العامة لدلراسات العليا مبراجعة الشهادات والتأ كد من حصهتا واعامتدها من اخملتص ومدير عام اال دارة العامة   -6

 لدلراسات العليا والبحوث. 

 واعامتد التوقيعات من مدير عام ادلراسات العليا.   جنية500يمت استيفاء طوابع اخلدمات التعلميية وادلمغات بقمية  -2

يقوم اخملتص بال دارة العامة لدلراسات العليا مبراجعة الشهادات الواردة من السفارات واملاكتب  والتأ كد من حصهتا واعامتدها من  - 4 

 دارة العامة لدلراسات العليا والبحوث. اخملتص ومدير عام اال  

 )للمعيدين والمدرسين المساعدين(استرداد الرسوم الدراسية -5
 

فادة من اجلامعات املسجلني هبا تفيد أ ن  قام شسداد الرسوم نون واملسجلو ن املقيدوالباحثيقوم  -5 حاار ا  واال يصاالت  خارج اجلامعة ب 

قرار اليت مت سداد الرسوم مبوجهبا وبيان حا ةل وظيفية من جامعة سوهاج وطلب اسرتداد رسوم موقع من معيد اللكية جبامعة سوهاج وا 

 من الباحث أ ن  قام شسداد الرسوم ومل يس بق هل الرصف .

عامتدها من انئب رئيس اجلامعة لشؤون ادلراسات العليا وموافقة يقوم اخملتص بكتابة مذكرة  - 6 ومرفق  لرصف املبالغ رئيس اجلامعةوا 

 )ع.ح( . 10اس امترة هبا 

رسال ال وراق اخلاصة بلباحث  -2 دارة الصناديق اخلاصة للرصف .بعد ا عامتدها ا   ا ىل ا 

 

 تمويل البحوث - 5
 للكية.ا للقسم و للتأ كد بن البحث املنشور مطابق للخطة البحثية  اللكية القسم مث  يتقدم الباحث بأ وراق البحث ا يل جملس -5

 للكية  واعامتد البحث مضن اخلطة البحثية لللكية ، يتقدم بأ وراق  ا يل اال دارة العامة لدلراسات العليا والبحوث .بعد موافقة جملس ا -6

يل الس يد   انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا أ .د/بلتوقيع علهيا واعامتد يقوم مدير عام اال دارة   - 2 دارة لمويل وحتول ا  مدير ا 

 الرشوط الالزمة الواجبة للرصف .  البحوث، واذلي بدوره يس تويف

 بلبحث .ومعامل التأ ثري اخلاصة املعمول هبا هبذا الشأ ن قواعد لليقوم اخملتص بكتابة مذكرة بملبلغ املس تحق طبقا  - 4
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عامتدها من تعمتد املذكرة من مدير عام اال دارة و  - 1  ئيس انئب رئيس اجلامعة لش ئون ادلراسات العليا والبحوث وتعرض عىل ر ا 

 اجلامعة للموافقة عىل الرصف من صندوق البحوث. 

دارة لمويل البحوث والتسجيل يف جسل خاص حبافز البحوث. - 1  يقوم اخملتص حبفظ صورة من املذكرة ب 

دارة الصناديق اخلاصة ملراجعهتا ورصف املبلغ املايل للباحث. -9 رسال  أ صل املذكرة ا يل ا   يقوم اخملتص ب 

 

 مراجعة النتائج   -6
عداد  النتاجئ  -5 رسال النتاجئ ا يل اال دارة توقيعها و  وعرضها عىل جملس اللكية للموافقة علهيا تقوم اللكيات اخملتلفة ب  من معيد اللكية مث ا 

  .حوثالعامة لدلراسات العليا والب

دارات يقوم اخملتص مبراجعة النتاجئ للتأ كد من حصهتا وخلوها من ال خطاء وتصحيح ا 6 ل خطاء املوجودة هبا من خالل التنس يق مع ا 

 اللكيات واملرشفني ع ي النتيجة.

عداد مذكرة  مبنح ادلرجات للطالب  -2 يمت اعامتد النتاجئ من خالل ال س تاذ ادلكتور/ انئب رئيس اجلامعة لدلراسات العليا و يمت ا 

 .تعرض عىل  جملس اجلامعة 

 الس تخراج الشهادات للطالب.  يمت ا خطار اللكيات بقرارات املنح -4

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

 

 :كلية                                  المعتمدة                   طلب التسجيل للدراسات العليا بنظام الساعات
 لشخصيةت البياناا

   
 لطالب بالكامل:اسم إ

 :--/--/----دلميالايخ رتا د:لميالامحل 

 نثىأ         كر  ذ      علنوا لجنسية:ا

 لسكن:ان اعنو

 ل:لمحمواقم ر

 نى:وإللكترالبريد ا

 لسفر:از اقم جور --/--/----ار: إلصدايخ رتا ار:إلصداجهة 

لقومى                                       االرقم  --/--/----ار: إلصدايخ رتا ار:إلصداجهة   

  

    لعمل:اجهة 
 لوظيفة:ا
 لعلمية:ت االھلمؤا

 لعلميةدة الشهااجة/رلدا لكليةا لجامعةا جةرلداعلى ل لحصوايخ رتا كمىالترل المعدم/العاالتقدير ا

\ا  -   سيوربكالو  

 ليسانس    - 

 بلومةد    - 

 ماجيستير    - 

 راهكتود    - 

 بها:ق إللتحاب المطلوالعلمية ت اجارلدوا تلدبلوماا

 

 
 

 

 نھ  لم  يسبق  لىوألمرفقة  صحيحة ات  المستندت  والبيانااجميع  ن  بأ                                                                                   لطالب/          ا  نااقرأ

اد بسد تعهدوأ ،لحالىالوقت ا فى لعربيةا مصر يةرخل جمهوداجة علمية در أو بلومةى دمسجل أل ننى غيروأ لهام لمتقدالعلمية اجة رلدأو الدبلومة ا سةرالد قإللتحاا

 بآلية متا علم على ننىأب قرا وأذھلك. ذعكس ت يبية فى حالة ثبودتأاءات جرأى إتوقيع أو تسجيلي   ءلغاإلحق فى اللكلية دة ولمحداا ھعيدامو فى رةلمقراسية رالدم الرسوا

 بالرفض. أو لبالقبو اءسو ليھإ دىتؤ مالو عليها فقاموو  بالكلية لعلياا تساراللد لتنسيقوا ملتقدا

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

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

 

خيرلتاا  

 

 

  مقدمھ لسيادتكم 
 

 لقسمامجلس رأى 

 لطالب بالقسماعلى تسجيل  --/--/----يخ ربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ امجلس  /فقالم يو فق /      وا

 

 أ.د/.لقسم ائيس مجلس رتوقيع                                                                      يمى للطالبدألكاالمرشد اتوقيع 

 

 ل بها في ھذا الشأن .لمعمواعد القووائح اللووانين اطبقا للقوم لتقدوط الشرف لطلب مستوات وابالمستنداردة لوت امطابقة للبيانات جدوولطالب ت اجعت بيانارو

 

 المراجع                                مدير اإلدارة                   وكيل الكلية للدراسات العليا                             المختص                       

 
 
 

 بلومةد  ماجيستير  راهكتود

   لتخصص:ا
 لقسم:ا

  لجامعى:م العاا
 لربيعالخريف                اسى          رالدا لفصلا

      

 

 



 الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

 

 إستمارة حصر الطالب المقبولين
 :كلية                                                    

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالدلجامعة لائيس رنائب ر/ لدكتوذ األستاالسيد ا

 ،،بعدوتحية طيبة 

 نفيد تكمدسيا علما نبأ مجلس لمعهدالكلية/ا فقواقد  بجلستھ ة /لمنعقدا بالتفويض فى

 يخرفقة مجلس قسم                             بتااعلى مو ءبنا

فى م                    دهعدو  على تسجيل بلطالا ينرلمذكوا دةجة/شهارلد 

 .لجامعىم اللعا       

 لمقبولينب الطالء امرفق قائمة بأسما و
 بلطالانحو تسجيل دة إلفاوافقة التفضل بالموا ءجار

 

 امإلحترافر ل وابقبوا تفضلوو 

 

 مدير اإلدارة           المختص                                                                                                     

 

 
 لكليةاعميد                                                           ث لبحووالعليا ت اسارالكلية/ للدا كيلو

 

 



 الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

 

 

 

 قائمة الطالب المقبولين
 

 قم مستندر

 يخھرتااد ولسدا

لتخصص ا

 حلمقترا

 لتسجيل بھا

سى رالدال ھلمؤا

 هتقديرو

 

 لوظيفةا

 

 دياللمايخ رتا

 

 لطالباسم إ
 لطالبارقم 

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

    ----/---/---    

 دارة المختص                                                                                                               مدير اإل

 

 
 لكليةاعميد                                                      ث لبحووالعليا ت اسارالكلية/ للدا كيلو

 

 

لعليا المختص                             مدير عام الدراسات العليا                                      نائب رئيس الجامعة للدراسات ا



 الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

 

 

 

 طلب موافقة من حيث المبدأ للطالب الوافد لتسجيل   دبلوم/ماجستير/دكتوراه
 يةلكلاعميد / رلدكتوذ االستاالسيد ا

 ،،بعد وتحية طيبة 
 ملعاامن راً عتباراه الدكتوالماجستير / اببرنامج ق قي لاللتحال أورافقة علي قبوابالموم لتكرء ابرجا

 ماجستيرس / يورنني حاصل علي بكالوأ حيث

 معاجامعھ 

 سيدرا

 /            لجامعيا

 كلية من

 بتقدير

 العليالمجلس امن دات لشهاالة دمعااج ستخرري اجا، ولمطلوبھ الرسمية دات الشهاا رصو مرفقو

 تللجامعا

 

تكمدمقدمة لسيا

 

 
 السما

 ام ،،الحترافائق ل بقبوا تفضلوو

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 



 الدليل الموحد لقطاع الدراسات العليا والبحوث جامعة سوهاج

 

 نموذج تقديم للطالب الوافد للموافقة من حيث المبدأ
 البيانات الشخصية

 

 لطالب/اسم ا   
  

 لجنسیة /ا   

----/--/--  د/لمیالايخ رتا 

 د/لمیالامحل    
  

 لسفر /از اقم جور   
  

 ان/لعنوا   
  

 لوظیفة /ا   
  

 ني /واللكترالبريد ا   
  

 ن /لتلیفوا   
  

 الجتماعیة /الحالة ا   

 

--------------------------------------------  

 :-سیة رالدت االهلمؤا
 

 سيورلبكالواللیسانس / دة اهاش   
 

 ملعاالتخصص ا   
 

 لدقیقالتخصص ا   
 

 راه للدكتوم لتقدافي حالة  لماجستیر (ا)   
 

 ي النجلیزوالرسالة (بالعربي / ان اعنو)   
 

 لدقیق للرسالةم / العاالتخصص ا   
 

 نیاًولكترأو اقیاً / وربها م لتقدب المطلوات المستندا

 
 
 
 
 

 
راهللدكتوم لتقدااجستير في حالھ لماسالة رنسخة من 

   للیسانسس/ ايورلبكالودة اشهار صو 

   سيرالدالسجل ا 

   (في حالة دة اشها)راهللدكتوم لتقدالماجستیر 

   لسفراز اجو من ليوألالصفحة ا من رةصو 



 
 

 

 
 

 

 

 ألمبدافد من حیث الوالطالب ل القسم في قبورأي ا
 
 

----/--/--  
 لسیدابالتفويض (أو لقسم امجلس  فقةامو يخرتا
 (١٤)دة فقا للماولقسم ائیس ر رلدكتوا ذألستاا

 تلجامعااتنظیم ن قانو من

 لطالب/ابها ل لمقبواجة رلددة أو الشهاا معام بلود تخصص    
 

 مهنيم بلود تخصص  
  

 تخصصيم بلود تخصص  
  

 ماجستیر تخصص  
  

 ماجستیر مهني تخصص  
  

 راهكتود تخصص  
 

 

    لجامعيم العاا
 

    تجدإن وتكمیلیة اد سة مودرا
 

    سةرالطالب للدء اسي لبدرالدالفصل ا
 

    يخرت أمالحظا

 

  مكن.إن ألطلب ايخ تقديم رسبوعین من تال المبدئیة في خالافقة الموايتم منح أن علي 

  ت.لجامعااتنظیم ن ) من قانو١٤ده ( لعمید بالتفويض طبقاً للماد/ ا.أفقة من المود اعتماإيتم 




 لقسمائیس مجلس ر

 



  

 ختم ختم ختم ختم

 
 
 

 

 

 فدواطالب ل لقبوأ لمبدافقة من حیث الموا

 

 لطالب /ل الكلیة علي قبواتھ من مجلس دلسیاح لممنوالتفويض المعهد بموجب الكلیة / اعمید ر لدكتوذ األستاالسید افق وا
 
 

ة لمعتمدت الساعام اللتسجیل ببرنامج طبقا لنظاأ لمبدالك من حیث ذ) و

 سيرالدالفصل امن راً عتباإ

/ 

 لجنسیة( ا

 لجامعيم ابقسم للعا

 لمرفقةالمطلوبة ات المستندء استیفاإ بعد
 :-لتالي النحو افدين علي الوب الطالاعلي رة لمقراسیة رالدم الرسوا نستكوو

    فقطر الدو ٤500ول الاسي رالدم اسم قید للعار 

     جةرلدالسنويھ حتي حصولھ علي اسیة رالدت افاولمصرالي اباإلضافة 









 لمعهدالكلية / ا عميد

 نالسنااطب ي ولبشراللطب ر الدو 6000

 طبیعيج عال –صیدلة  –ندسة هر الدو 5500 
 لتمريض م العلوا –عھ رالزا –ي بیطر طب رالدو 5000

 دهلمعاوا لنظريةت الكلیاالجمیع  ١500 

 ألمرالك لتقديمها لمن يهمھ وذعلي طلبة ء بنادة الفاه اذھعطيت لھ أ قدو

 

 

 لمطلوبھ للتسجیل ات المستندا-: 

 ألعليالمجلس الة من دمعادة ( لشهاالحاصل منها علي البلد رة امن سفاأو تھ رمن سفاة معتمدوموثقة س يورلبكالودة اشها -١
 ة )رهبالقات للجامعا

 لتي تمرات المقرايضا وأللیسانس س / ايورلبكالواسة بمرحلة رالدات اسنول خالاد لموات اسي تقديررالدالسجل امن رة صو -٢
العلي المجلس ا من دةلماجستیر (معادة اشها -٣راه للدكتوم لتقدالماجستیر في حالة استها في مرحلة درا

 راهفي حالة طلب للتسجیل بالدكتوة ) رهبالقات للجامعا
 شخصیةر صو) ١د (عد -٤
 لطالبد امیالت لقنصلیة بیاناا من ةشهدد أو لمیالدة اشها -٥

 ملعااموضحاً بها  (راهكتود-ماجستیر)ت جارلداوا (مبلود)داتبالشهاق اللتحاالطالب علي رة الثقافي لسفار المستشاافقة امو -٦

 ثھبعاو منحة او لخاصة اكانت علي نفقتھ اء لتمويل سواجهھ وسي رالدالفصل واسي رالدا

 لعمل بھري السفر كامالً سااز اتین من جورصو -٧

 فدينالخاصة بالوت المعلومات والبیانارات استمااملي  -٨

 لتقديمت اثبارة استماإ -٩

 لثقافیة /الملحقیة امن ب خطاء ستیفاإلخاصة بھ يتم وراق الطالب باألالقب رب لسفر في حالھ تضااز االسم بجوامطابقة      -٤0

 وراقألالطالب بجمیع اب بتأيد لقرة لسفاا
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 



 
 

 استمارة حضور السيمنار
 
 

 :جةرلدا

 تخصص

 لساعةا      --/--/ فقالموا

 لطالب/ا سمإ
 

 بقسم

 مم يوؤھسماأالتي ر الحضودة الساا جتمعا

 

 شحلقة نقار لحضو لبحثيةالخطة اما قبل تسجيل  للمناقشةم لتقداما قبل 
 

 لرسالةان اعنو
 

 : لعربيةالة باللغة لرساا انعنو

 

 

 : إلنجليزيةالرسالة  باللغة ا انعنو

 

 رلحضوا دةلساا
 السما لتوقيعا السما لتوقيعا

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 اف:إلشرا لجنة
 م السما لتوقيعا

  ١ 

  ٢ 

  ٣ 

  ٤ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تسجيل الخطة البحثية
 

 لطالب بالكامل:اسم ا

 لبرنامج:ا قسم:لا لتخصص:ا

 لتسجيل بالبرنامجايخ رتا

 :.لجامعىم العاالربيع                            افصل                   لخريفا فصل 
 ل:لمحمواقم ر نى:وإللكترالبريد ا

 لوظيفة:ا لعمل:اجهة 

 بتاريخ :                                   :مقر حافظةاد سدت فاولمصرا

 

 لعربية:اباللغة ح لمقترالبحثية الخطة اان عنو

 
 

 إلنجليزية:اباللغة ح لمقترالبحثية الخطة ان اعنو

  لمقترحة :اف اإلشرالجنة 

 لتوقيعا
 لرسائلد اعد

 م فلمشراسم إ لوظيفةا لعملاجهة 
 م د

      ١ 
      ٢ 
      ٣ 
      ٤ 

 (ث للقسملبحاخطة ر) (سيمناش حلقة نقااء لطالب بإجرا مقا

 تلمرفقاا

 لمكتبةامن  لبحثيةا لنقطةا ثةاحد تقرير يلمصرالمعرفة افي بنك اك الشترا    لبحثابخطة م لتقدايخ رتا حتى سىرالدا لطالبا سجل

 لبحثيةا لخطةا    لحكوميةا تلجامعاا رجخا من لمشرفينا دةللسا تيةالذا ةلسيرا        لرقميةا

على --/--/----   يخربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ افق مجلس الم يو / فقوا لقسما فقة مجلسامو
 لبحثيةا لخطةا تسجيل

 أ.د/. لقسمائيس رتوقيع 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو / فقتوات سارالدا فقة لجنةامو
 لبحثيةالخطة اتسجيل 

 لعليا:ت اسارالدإدارة امدير                                                  لمختص:                       ا لموظفا

 

 أ.د/. ثلبحووالعليا ت اسارالمعهد للدالكلية/اكيل وتوقيع 
 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو / فقتوا موافقة مجلس الكلية 
 لبحثيةالخطة اتسجيل 

 لبحثيةاطة لخاتسجيل 

 أ.د/. لمعهدالكلية/اتوقيع عميد 
 

 لعليا بالجامعةت اسارالددارة ابإص خا

 بها فيل لمعموارات والقروائح اللووانين القور اطاإفى ولجامعة ت اغير مطابقة ) لسجال     /

 
 مطابقة

 
 ت(جدوولذكر السالفة ت البيانااجعة اتم مر

 لنحوا على رلمذكوا للطالب لبحثيةا لخطةا تسجيل دعتماا في بالنظر للتفضل لجامعةا ئيسر /نائب رلدكتوا ذألستاا للسيد ألمرا يرفعو نلشأا اذه
 لمجلس.أى ابر لموضحا

 

 يعتمد

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس ر نائب

 لمختص:الموظف ا دارة:إلامدير 

           

 

 لمعهد.العليا بالكلية/ت اسارالدإدارة ابنسخة في ظ حتفاالوالجامعة الي المعتمد ذج النمواصل ل اساار*يتم 



 
 

 

 مقترح الخطة البحثية وتشكيل لجنة االشراف
 

 /لطالباسم إ ملمتقدا : جةرلد بقسم تخصص
 

 

 : لعربيةالرسالة باللغة ا انعنو

 
 

 

 : إلنجليزيةالرسالة  باللغة ا انعنو
 

 

 --/--/---- لبحثي:ح المقترالقسم علي افقة مجلس امو يخرتا

 لمقترحة:اف اإلشرا لجنة
 

 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 لمشرفين:الجنة  دور

 
 م السما ورلدا

  ١ 

  ٢ 

  ٣ 

  ٤ 

 

--/--/----اف: إلشراقسم علي لجنة لافقة مجلس امو يخرتا



  

 
 

 لبحثية:الخطة الزمنية لتنفيذ الخطة ا

 

١٢> 
 ٣: ١شهر  ٦:  ٣شهر  ٩: ٦شهر  ١٢- ٩هر ش

 لبحثات اخطو ةالنشطة لكل خطوا

       

       

       

       

       

       

 

 لرئيسي:ف المشراتوقيع 
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 نموذج تعديل عنوان

 
     
 يخربتا

 

 

 بقسم

 لطالب/ا سما

 ا

 :جةرلد لمسجل

 لتعديلا قبل انلعنوا 

 لعربية:ا باللغة

 

 إلنجليزية:ا باللغة

 

 لتعديلابعد  انلعنوا

 لعربية:ا باللغة

 

 نجليزية:إلاباللغة 

 

 

 ي( رھجو                                                    
 ىرھغير جو   

 لتعديل يعتبرا اذوھ

 لتعديل :ا راتمبر

 

 :  -فارشإلاة نلج

 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 
 

 

على --/--/----   يخربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ افق مجلس الم يو / فقوا لقسما فقة مجلسامو
 تعديل عنوان البحث 

 أ.د/. لقسمائيس رتوقيع 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدالجنة  يوافقلم  / قفوات سارالدا فقة لجنةامو
 تعديل عنوان البحث

 لعليا:ت اسارالدإدارة امدير                             لمختص:                                            ا لموظفا

 

 أ.د/. ثلبحووالعليا ت اسارالمعهد للدالكلية/اكيل وتوقيع 
 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو / فقتوا موافقة مجلس الكلية 
 تعديل عنوان البحث

 أ.د/. لمعهدالكلية/اتوقيع عميد 

نين القور اطاإفى ولجامعة ت امطابقة ) لسجال لعليا بالجامعة غيرت اسارالددارة ابإص خا

 اذھ في بهال لمعموارات والقروائح اللووا

 
 مطابقة/

 
ت(جدوولذكر السالفة ت البيانااجعة اتم مر

 لموضحالنحو اعلى ر لمذكوالبحث للطالب ان اتعديل  عنود عتماا في  بالنظر  للتفضل  لجامعةائيس ر/نائب ر لدكتوذ األستااألمر للسيد  ايرفع  و نلشأا

 لمجلس .ا ايبر

 دارةإلامدير 

 

 يعتمد

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس رنائب 

 لمختصالموظف ا



 
 

 نموذج تعديل إشراف
 اسم الطالب :

 بتاريخ      المسجل لدرجة                 بقسم               تخصص                    
 

لرسالة باللغة ان اعنو          

 : لعربيةا
 

 : إلنجليزيةالرسالة  باللغة ا انعنو

 :-لتعديلاقبل اف إلشرا لجنة
 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 لمقترحة:اف اإلشرا لجنة
 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 لتعديل:رات امبر ضافةا سفر ارعتذإ            
 

 مرفق طيھ االعتذار

على --/--/----   يخربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ افق مجلس الم يو / فقوا لقسما فقة مجلسامو
 تعديل اإلشراف  

 أ.د/. لقسمائيس رتوقيع 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو / فقتوات سارالدا فقة لجنةامو
 تعديل اإلشراف  

 لعليا:ت اسارالدإدارة المختص:                                                                        مدير ا لموظفا

 أ.د/. ثلبحووالعليا ت اسارالمعهد للدالكلية/اكيل وتوقيع 
 

 على --/--/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو / فقتوا مجلس الكلية موافقة 
 تعديل اإلشراف  

 أ.د/. لمعهدالكلية/اتوقيع عميد 

 لعليا بالجامعةت اسارالددارة ابإص خا

 اراتلقروائح اللووانين القور اطاإفى ولجامعة ت اغير مطابقة ) لسجال

 

 ئيسر /نائب رلدكتوا ذألستاا للسيد ألمرا يرفعو نلشأا اذھ في بها للمعمووا

لنحو ا على رلمذكوا للطالب افالشرا لجنة تعديل دعتماا في بالنظر للتفضل لجامعةا

 لمجلس .اي الموضح برا

 لموظفا لمختصا

مدير اإلدارة       
 

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس ريعتمد نائب 
 

 

 ت (جده ووعالرة المذكوا تلبيانااجعة اتم مر مطابقة/



 
 

 

 قطة البحثية في حالة التعديل الجوھري وتسجيل نقطة بحثية جديدةننموذج إلغاء تسجيل ال
 

 

 /لطالباسم ا

 --/---/---- يخ:ربقسم بتا :جةرلمسجل لدا
 

 لحاليالتسجيل الرسالھ في ا انعنو

 لعربية:ا باللغة
 

 إلنجليزية:ا باللغة
 

 ء  :أللغاا راتمبر
 

 

 :-يالحلا ليجسلتا يف فارشإلا ةنجل
 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 

  لطالب:اتوقيع 
 حلمقترالتسجيل البحثية في الخطة ا انعنو

 لعربية:ا باللغة
 

 إلنجليزية:ا باللغة
 

 :     -حرتقملا ليجسلتا يف فارشإلا ةنجل
 م السما خصصلت/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 ت:لمرفقاا لجديدالتسجيل اخطة بحث ح مقتر لرقميةالمكتبة البحثية من النقطة اثة اتقرير حد



  

 

 
 

 لعليا بالجامعةت اسارالددارة ابإص خا

 ت (جده ووعالالسالفة ت البيانااجعة اتم مر مطابقة/ نينالقور اطاإفى ولجامعة ت اغير مطابقة ) لسجال

لجامعة للتفضلائيس ر/نائب ر لدكتوذ األستااألمر للسيد ايرفع ن ولشأا اذھبها في ل لمعموارات والقروائح اللووا

 لمقترحةالبحثية الخطة اتسجيل ولحالي التسجيل ء الغاد إعتماافي   بالنظر لموضحالنحو اعلى ر لمذكواللطالب 

 لمجلس .ا أيبر

 

مدير اإلدارة                                                             المختص                

                                                                                        
 

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس ريعتمد نائب 
 

 

 

 

 

 

 

 

 لمعهد.العليا بالكلية/ت اسارالدإدارة ابنسخة في ظ الحتفاوالجامعة الي المعتمد ذج النمواصل ل اساار*يتم 

تسجیل و لحاليا لتسجیلء الغاإعلى  --/---/---- يخربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ اجلس فق مافق / لم يووالقسم افقة مجلس امو

 لخطةا

 لمقترحةالبحثیة ا

 أ.د/.لقسم ائیس رتوقیع 

 یالعلت اسارالدإدارة المختص                                                        مدير ا لموظفا

 

ء لغاإعلى  --/---/---- يخربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة الم تو     /      فقتت واسارالدافقة لجنة امو

 تسجیلو لحاليا لتسجیلا

 ث أ.د/.لبحووالعلیا ت اسارالمعهد للدالكلیة/اكیل وتوقیع 

 

 

 لتسجیلء الغاإعلى  --/---/---- يخربتاة لمنعقدالستھ لمعهد بجالكلیة/افق مجلس افق / لم يووالمعهد الكلیة/ افقة مجلس امو
 البحث الحالي.  تسجیلو لحاليا



 
 

 

 إلغاء تسجيل الطالب 
 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس رنائب ر/ لدكتوذ األستاالسيد ا

 ،،،بعد وتحية طيبة 
 تسجيلء لغاإ على    --/--/ يخربتاة لمنعقدافق بجلستھ والمعهد قد الكلية/امجلس ن تكم بأدسيادة بإفا فتشرأ

 جةرلمسجل لد/الطالب ا بقسم تخصص . يخربتا

لقومي توقيع الرقم ا للمحمواقم ر

 لطالبا

 لبحثيةالخطة امسجل  لبحثيةالخطة اغير مسجل 
 لى:ا إلك نظرو ذ

 لطالبا نكاإذا ية ورلداير رلتقاوالقومى الرقم رة اصوولطلب اعلى طلبھ (مرفق ءاً سة بنارالدالطالب عن ا ولعد

 مسجل خطة بحثية.

 جة.رلدالرسالة لنيل اصالحية م توصيتها بعدراة ولدكتوالماجستير / اسالة رلحكم علي الجنة  فضر

 :.لقسمافقة مجلس امو يخرتا

 :.تسارالدافقة لجنة امو يخرتا

 ام ،،،الحترافر ل واتكم بقبودسياا تفضلوو

 أ.د/لمعهدالكلية/اعميد  
 

 عليا بالجامعةلت اسارالددارة ابإص خا

 ت (جده ووعالا رةلمذكوت البيانااجعة اتم مر مطابقة/ ئحاللووانين القور اطاإفى ولجامعة ا تغير مطابقة ) لسجال

 بالنظر للتفضل لجامعةا ئيسر /نائب رلدكتوا ذألستاا للسيد ألمرا يرفعو نلشأا اذھ في بها للمعمووا اراتلقروا

 ر .لمذكوالطالب اتسجيل ء لغاإ في

لموظفا لمختصامدير                                                      دارة إلا  
 

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس ر نائبيعتمد 
 

 

 

 

 

 لمعهد.العليا بالكلية/ت اسارالدإدارة ابنسخة في ظ الحتفاوالجامعة الي المعتمد ذج النمواصل ل اساار*يتم 



 
 

 

 شطب تسجيل الطالب

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس رنائب ر/ لدكتوذ األستاالسيد ا

 ،،،بعد وتحية طيبة 
 يخربتاة لمنعقدافق بجلستھ والمعهد قد الكلية/امجلس ن تكم بأدسيادة بإفاف تشرأ

 لقوميالرقم ا
 
 

 جةرلمسجل لدا

 لطالب /اعلى شطب تسجيل 

 للمحمواقم ر

----/---/--  بقسم تخصص يخربتا 

 لى:ا إنظر لكذ و

 اف)إلشراية من لجنة ورلداير رلتقاالجدية مرفق م امتتالية للطالب لعدارات نذإثالثة  توجيھ

 لطالب.ايبي في حق دتأاء جز ورصد

 --/---/---- لقسم:افقة مجلس ايخ مورتا

 --/---/---- ت:سارالدافقة لجنة امو يخرتا

 ام ،،، الحترافر ل واتكم بقبودسياا تفضلوو

 أ.د/ لمعهدالكلية/اعميد 
 

 لعليا بالجامعةت اسارالددارة ابإص خا

 ت (جده ووعالرة المذكوت البيانااجعة اتم مر مطابقة/ ئحاللووانين القور اطاإفى ولجامعة ت اغير مطابقة ) لسجال

 شطب في ظرلجامعة للتفضل بالنائيس ر/نائب ر لدكتوذ األستااألمر للسيد ايرفع ن ولشأا اذھبها في ل لمعمووا اراتلقروا

 ر .لمذكوالطالب ا تسجيل
 

مدير اإلدارة                                                                                 لموظفا لمختصا  
 

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالجامعة للدائيس ريعتمد نائب 
 

 

 

 
 

 لمعهد.العليا بالكلية/ت اسارالدإدارة ا بنسخة فيظ الحتفاوالجامعة الي المعتمد ذج النمواصل ل اساار*يتم 



 
 

 لقسمافقة مجلس امو

 لشامل.ن اإلمتحااعلى تشكیل لجنة  --/--/----يخ ربتاة لمنعقدالقسم بجلستھ افق مجلس ايو لم      / فقوا

 لقسمائیس ر توقیع

 أ.د

 مدير إدارة الدراسات العليا                                                      لموظفا صلمختا

 
 تسارالدالجنة  فقةامو

 لشامل. ن اإلمتحااعلى تشكیل لجنة  --/--/----يخ ربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة اتو لم   فقت /وا

 ثلبحووالعلیا ت اسارالمعهد للدالكلیة/اكیل و توقیع

 

 لمعهدالكلیة/ افقة مجلس امو

 

 

 تشكيل لجنة االمتحان الشامل للدكتوراه
 
 

 لطالب/اسم إ لمسجلا جةرلد لفلسفةراه اكتود

 بقسم  تخصص يخربتا

 لعربية:الرسالة باللغة ا انعنو
 

 إلنجليزية:الرسالة باللغة ا انعنو
 

 
 

 لمقترحة:الشامل ن اإلمتحاا لجنة
وظيفةال جهة العمل  م اسم الممتحن 

   ١ 

   ٢ 

   ٣ 

 اف :إلشرا لجنة
 م اسم المشرف الوظيفة جهة العمل التوقيع

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 

 



 
 

 إنذار بإلغاء التسجيل

 لطالب:اسم ا

 لقسم:البرنامج/ا لتخصص:ا

 لربيعالخريف         فصل ا فصل             ---/---/-----   لتسجيل بالبرنامجا يخرتا  لجامعى:م العاا

. 

  لبحثية:الخطة ايخ تسجيل رتا

 ل:لمحمواقم ر نى:وإللكترالبريد ا

 يةورلداير رلتقااعلي ء لتسجيل            بنام العد        ار:إلنذا سبب

 لتسجيل :احالة  في
 لعربية:الرسالة باللغة ا انعنو

 
 إلنجليزية:الرسالة باللغة ان اعنو

 ن:م علماً بأتكدنحيط سيا  
 لبحثيةالخطة الجامعة لتسجيل امن دة لمحدة المدى اقد تعد  

 ارإلنذا اذھيعد وتكم دلسياار نذإيوصي بتوجيھ اف إلشراللجنة وري لدالتقرير ا ولالا لثالثا        لثانيا
 --/--/----في اً تحرير  

 لثانى:ول واألار اإلنذاحالة  في

 لعليات اسارالدإدارة امدير                             لمختص                    ا لموظفا

 لكليةامين أ

 لثالث:ار اإلنذاحالة  في

 تسارالدالجنة  فقةامو

 ار.باإلنذء على ما جا --/--/----يخ ربتاة لمنعقدابجلستها ت سارالدافق لجنة اتو لم     / فقتوا

 /.ث أ.دلبحووالعليا ت اسارالمعهد للدالكلية/اكيل وتوقيع 

 لمعهدالكلية/ افقة مجلس امو

 ار .باإلنذء  على ما جا --/--/----يخ ربتاة لمنعقدالمعهد بجلستھ الكلية/افق مجلس ا/     لم يو فقوا

 لمعهدالكلية/اتوقيع عميد 

 أ.د/

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 تقرير صالحية الرسالة للعرض على لجنة الحكم 
 

 لطالب:اسم إ

 جة:رلدا لتخصص:ا لقسم:ا

 /---/---          لبحثيةاطة لخاتسجيل  يخرتا

 لعربية:الرسالة باللغة ا انعنو

 
 

 إلنجليزية:الرسالة باللغة ا انعنو

 بالقسم.ر) (سيمناش حلقة نقااء لطالب بإجرا مقا 

 للرسالةم لعاالوصف اال: أو

 ت:لصفحاد اعد لمالحق:ا جع:المرا

 ىإلنجليزالملخص ا                       لعربىا لملخصا 

 لرسالةل افصوت انيا: محتوياث
 موجزا عن محتويات كل باب أو فصل في الرسالة:وتتضمن 

 الفصل األول 

 الفصل الثاني 

 الفصل الثالث

 الفصل الرابع

 الفصل الخامس 

  التوصية

 لحكمالجنة  على ضصالحة للعر لرسالةا 

 

 اف :إلشرالجنة 

 م السما لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 

 ثلبحووالعليا ت اسارالكلية للداكيل وتوقيع 

 

 أ.د/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 اقتراح تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 

 
 

 لطالب:اسم إ

 لقسم:البرنامج/ ا لتخصص:ا

 لتسجيل ايخ رتا    لجامعى:م العاا

 /---/---لبحثية     الخطة اتسجيل  يخرتا

 ل:لمحمواقم ر نى:وإللكترالبريد ا

 لعربية:الرسالة باللغة ا انعنو

 
 إلنجليزية:الرسالة باللغة ا انعنو

 لمقترحة :الحكم ا لجنة

 

 م لممتحناسم إ لتخصص/الوظيفة ا لعملاجهة 

   ١ 

   ٢ 

   ٣ 

   ٤ 

 اف :إلشرا لجنة

 م فلمشراسم إ لتخصصالوظيفة/ا لعملاجهة  لتوقيعا

    ١ 

    ٢ 

    ٣ 

    ٤ 

 ت:لمرفقاا  

  نياًوحلزة مجلد نسخ

 )راهلدكتواحالة  فى( راهلشامل للدكتون اإلمتحاانتيجة  

 سالقتبااملخص  زجتياإ 

دة تية للساالذا ةلسيرا لحكماعلى لجنة ض لرسالة للعرا صالحية تقرير

 لحكومية ت الجامعارج الممتحنين من خاا

 للغةز اجتياإ دةشها 

 

 للغةز اجتياإ دةشها 



 
 

 
 

 

 لعليا بالجامعةت اسارالددارة ابإص خا

  ت (جدوو لسالفةت البيانااجعة امر تم  مطابقة/ ئحاللووانين القور اطاإفى ولجامعة ا تغير مطابقة ) لسجال

لجامعة للتفضل  بالنظر في ائيس ر/نائب ر لدكتوذ األستااألمر للسيد ايرفع ن ولشأا اذھبها في ل لمعموارات والقروا

 بعد الإ لرسالةاال تناقش ألمجلس على اي الموضح  برالنحو اعلى ر لمذكوالحكم للطالب اتشكيل لجنة د عتماا

 للجنة ثلبحووا لعلياا تساراللد لجامعةا ئيسر نائب / ا.د لسيدا دعتماا يخرتا من سبوعينأ

 لرسالة.اعلى  لحكما
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 لمعهد.العليا بالكلية/ت اسارالدإدارة ابنسخة في ظ الحتفاوالجامعة الي المعتمد ذج النمواصل ل اساار*يتم 
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 لطالبا

 أ.د/.لمعهد الكلیة/اعمید  توقیع
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 لمختصا لموظفا

 

 تسارالدالجنة  فقةامو
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 أ.د/. لقسمائیس ر توقیع



 
 

 التقرير الفردي /المشترك
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 جة:رلدا لقسم:ا لتخصص:ا

 لعربية:الرسالة باللغة ا انعنو

 
 

 إلنجليزية:الرسالة باللغة ا انعنو
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 ت:لصفحاد اعد لمالحق:ا جع:المرا

 ىإلنجليزالملخص العربى                                 ا لملخصا

 لرسالةل افصوت ثانيا: محتويا

 لرسالةاعلى م لعاالتعليق اثالثا: 
 وتتضمن موجزا عن محتويات كل باب أو فصل في الرسالة:

 الفصل األول 
 الفصل الثاني 
 الفصل الثالث
 الفصل الرابع

 الفصل الخامس

    مطابقمدي مطابقة عنوان الرسالة لموضوعها:          -٤ غیرمطابق

 

 غیر واضح

  میتھ:وضوح الهدف من أجزاء البحث ومدي أه -2
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 :بیالسوأ رقط من بالطلا مھخدتسأ ام ةنمتضم ثحبلا ةقیرـط نایب -3 

 

 غیر جیدة

        :ثحبلا عوضومل بالطلا ضرع ةقیرـطو ةیجنهلما -١

 جيدة
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 وكافیة



 
 

 
 الخالصة

 ذي لعم من تتضمنھ ما الماجستیر لرسالة بالنسبة توضح أن ویجب الرسالة في المحكم لرأي ًتلخیصا لتشم

 ھنمضتت ام هارتوكدلا ةالسرل ةبسنالبو ، تاعامجلا میظنت نوناق نم ٧٧٤ ةدلماا ھتطرتشا امل ًاقبـط ةیملع مةیق

 .تاعامجلا میظنت ننواق من ٨٧٤ دةاملا ھتطرتشا مال ًاقبـط دةیدج ةیملع ةفاضإ من

 التوصية 

 الرسالة صالحة للمناقشة الرسالة        

 صالحة للمناقشة ویوصي بأجراء تعدیالت / تصویبات معینة

 الرسالة غیر صالحة للمناقشة
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 وحدة لكتابة الرسائل العلميةامل الشروط واملواصفات -2
 طريقة الكتابة .أ 

 كون نوع الخط في كل  متن الرسالة: ينوع الخط  وحجمه  nTimes New Roma  31وبخط 

(Font size ). 

 31تكتب في منتصف الصفحة بخط سميك :عنواين الفصول أو ألابواب Times New 

Roman  

 31: يكتب باستخدام خط سميك العنوان الرئيس ى (Font size.) 

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

 31: يكتب بخط سميك العنوان الجانبى (Font size.) 

  31يكتب بخط سميك  :عنوان الجداول (Font size على ) بينما عنوان ألاشكال  رأس الجدول

Figrs   31يكتب بخط سميك (Font size.اسفل الشكل ) 

 ية بينما في  سم من اليسار  في الرسالة باللغة إلانجليز  1سم يمين الصفحة و  1: الهوامش

سم في 1.1سم ومن اسفل  1من اليسار،  ومن أعلى  3.1سم يمين الصفحة و 1اللغة العربية 

 سم . 1سم واسفل  3.1الرسالة باللغة إلانجليزية   بينما في اللغة العربية اعلى 

  تكون الكتابة بمسافة ونصف بين السطور في الرسائل املقدمة للجنة الحكم قبل السطور :

وعلى وجه ووجه، وفي النسخ النهائية للرسالة بعد املناقشة وعمل التصويبات تكون  املناقشة

 الكتابة على الوجهين وترك مسافة واحدة.

 ترقم الصفحات بصورة متتالية ويكون في منتصف املسافة من اسفل.ترقيم الصفحات : 

 Arabicزى ) الصفحات ألاولى تكون باألرقام الرومانية ويتم ترقيمها بالترقيم الانجلي

numerals) 

 (Hendi numeralsاما في الرسائل العربية فيكون الترقيم بالعربى )

  الجداول والاشكال والرسوم والصور: 

 يكون اعلى الجدول بإستخدام خط سميك العنوان :Bold) 31( بحجم (Font size أما )

( بحجم (Bold بالنسبة لالشكال والرسوم والصور:يكون العنوان من أسفل والخط سميك

31 (Font size.) 

 ( يشار الى الجدولTable2.1:….(والشكل أو )Figure 2.1:…….( او )Fig.2.1:……..) 

: ترقم الجداول والاشكال والرسومات والصور بشكل متسلسل لكل فصل على حدة ثم الترقيم

لكل  3ن )يذكر رقم الفصل املوجود به الجدول أو الشكل او الرسم أو الصورة. وتبدأ ألارقام م

 فصل على حدة(



 
  

 

 الجدول ألاول في الفصل ألاول. – Table 1.1 )مثال: )

 (2.1 )Table –  .الجدول ألاول في الفصل الثانى 

تاتى الجداول و الاشكال و الرسومات و الصورمباشرة بعد ذكرها في متن الرسالة إذا امكن ذلك 

 ية مباشرة.في املكان املتبقى من الصفحة وإال أتت في الصفحة التال

 صفحات  ترقم الصفحات التي بها الجداول و الاشكال و الرسومات و الصور بالتسلسل مع بقية

 الرسالة.

 :يكون نوع الخط في كل الرسالة نوع الخط  وحجمه  Arabic Simplified  31وتكتب بخط 

(Font size ) 

  تكتب عنواين الفصول أو ألابواب في منتصف الصفحة بخط سميكBold) )31  Arabic 
Simplified  

 يكتب باستخدام خط سميك  العنوان الرئيس ى :Bold) )31 (Font size.) 

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

 يكتب بخط سميك العنوان الجانبى :Bold) )31(Font size.) 

  يكتب عنوان الجداول بخط سميكBold) )31 (Font size على ) عنوان  بينما رأس الجدول

 .اسفل الشكل Bold) )31 (Font size)يكتب بخط سميك   Figrsألاشكال 
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 الفصول:ذكر  حسبالعلمية وفيما يلي وصفًا ملكونات الرسائل 
     : املقدمةالفصل ألاول 

وتشووومل مشوووكلة البحوووث ومإرراءهوووا وإجوووراءات بحلهوووا وينت وووى الفصووول بالهووودف مووون املشوووروع ) ويوووتم 

 كتابته بشكل واضح ومحدد وتحت عنوان منفصل(.

 (Review of Literature): إلاطار النظري والدراسات الفصل الثاني

سوووووالة ومراجعوووووة موووووا نشووووور عنهوووووا، وتو ووووويح أهميوووووة وأسوووووباب اختيووووواره ويشووووومل الخلفيوووووة العلميوووووة للر 

 % من حجم الرسالة11الى  11ملو وع الرسالة وال يتعدى عدد صفحات هذا الفصل من 

 (Materials & Methods)البحث والطرق املستخدمة  مواد: الفصل الثالث

لنظووام املسووتخدم ويووتم يقتصوور هووذا الجوو ء علووى ذكوور املووواد والطوورق التجري يووة والنظريووة ) وصووف ا

 فيه شرح التجارب العملية وتو يح املنهج التجريبى الذى قام به الباحث 

 (Results): النتائج الفصل الرابع

ويشمل وصف الهم النتائج املتحصول علههوا وبيااهوا فوي صوورة جوداول ورسووم بيانيوة باى وافة الوى 

 شرح النتائج 

  (Discussion): املناقشةالفصل الخامس

مل بيووووان بةهميووووة النتووووائج وتطبيقاءهووووا وانعكاسوووو ها،  مناقشووووة النتووووائج فووووي إطووووار مووووا توصوووول اليووووه ويشووو

بوواحثين رخوورين فووي البحوووة املنشووورة فووي هووذا املجووال، واوجووه الاتفوواق او الاخووتالف ان وجوودت ورأى 

 )النتوووووووووائج  واملناقشوووووووووة  ويالباحوووووووووث باسوووووووووباب ذلوووووووووك 
 
مكووووووووون دموووووووووج الفصووووووووول الرابوووووووووع والخوووووووووامس معوووووووووا

(Discussion Results)  

 : الاستنتاجات أو الخالصة والتوصياتالفصل السادس

وتشوووومل خالصووووة موووواتم التوصوووول اليووووه موووون نتووووائج ) طبقووووا لطبيعووووة كوووول  :الاسووووتنتاجات أو الخالصووووة 

 .كلية(

 التوصياتاما 
 
: فتشمل توصية الباحث في كيفيوة تطبيوق النتوائج واسوتخدامها اذا كوان ذلوك واردا

 كل كلية() إختياريا طبقا لكل طبيعة 

 (References)املراجع 

 ،وعنووود ذكووور املراجوووع فوووي 
 
تو وووع قائموووة بووواملراجع فوووي اهايوووة الرسوووالة أو الخطوووة البحثيوووة مرتبوووة أبجوووديا

 سوووياق الكوووالم )املوووتن( يو وووع إسوووم اململفلاملوووملفين وعوووام النشووور وتشووومل طريقوووة كتابوووة املرجوووع فوووي

 وتشتمل  علي مايلي:الج ء الخاص باملراجع  

لف باللغة ألاجن ية وتو وع باسوم عائلتوه ثوم يليوه الحورف أو الحوروف ألاولوى مون اسم املم  -3

أسوومائه ألاخوورى وإذا كووان املرجووع بووه أك وور موون مملووف يووذكر الجميووع بوونفس الطريقووة وطبقووا 

 للتسلسل الوارد في املرجع ألاصلي،

 



 
  

 

 سنة النشر،  -1

 املجلة،عنوان الكتاب، وفي املقاالت يذكر عنوان البحث بالكامل واسم  -1

 رقم املجلد و العدد و الصفحة ألاولى وألاخيرة، -1

 كان النشر في حالة الكتب.اذا  -1

 الطباعة والتجليد:   -ج
في حالة الرسالة املقدمة للحكم  A 4جرام و مقاس   11طباعة ليزر علي ورق أبيض وزن 

 واملناقشة.

 في صورءها النهائية.بنفس املواصفات في النسخ املقدمة للمنح  A5وتطبع على مقاس 

 تجلد رسالة املاجستير بجدل لونه زيتى غامق اما الدكتوراه بلون اسود . تجليد الرسائل: 

 أو إصداراته الحديثة. Office Microsoft 2010تكتب الرسالة باستخدام برنامج 
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 كليات العلوم إلانسانية باللغة العربيةو ألقسام ثانيا

 طة البحثية باللغة العربيةمقترح الخ -3

 خطاب التقدم باملقترح البحثي ملجلس القسم .أ 

 نموذج مقترح الخطة البحثية باللغة العربية .ب 

 .الخطة البحثية ومقترح  سيمنار لنموذج  .ج 

 الشروط املوحدة لكتابة الرسائل العلمية ومشروع الدبلومة  -1

 جتماعية والتطبيقيةالهيكل العام للرسالة العلمية لقطاع العلوم إلانسانية وإلا  .أ 

 القواعد الشكلية ىخراج الرسالة .ب 

 توثيق املراجع داخل الرسالة .ج 

 توثيق املراجع في قائمة املراجع .د 

 قواعد لغوية عامة .ه 
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 مالحظات عامة:
 -باى افة الى ما سبق يتم التةكيد على املالحظات التالية: 

( موووووون قووووووانون تنظوووووويم الجامعووووووات  317ادة حتووووووى موووووو 311الالتووووووزام والتقيوووووود بوووووواملواد ) مووووووادة  -3

 والئحته التنفيذية .

 كل قسم أو فصل يبدأ من صفحه جديدة، -1

تو ووع فووي بدايووة كوول فصوول ورقووة فاصووله ملونووه )أخروورلأزرق فاتحلأصووفر( يطبووع علههووا  -1 

 Introduction, Review ofبووووالبنط العووووريض كلموووووة الفصوووول ألاول أو الثوووواني )هكوووووذا( 

Literature, …... 

تقووووووووم إدارة الدراسوووووووات العليوووووووا بكووووووول كليةلمعهووووووود بمراجعوووووووة القواعووووووود املتعلقوووووووة بإعوووووووداد  - 1

لحفظهوووا بمكتبوووة (CD) الرسوووائل العلميوووة واسوووتالم نسوووخة مووون الرسوووالة علوووى قووورص مووودمج 

 الكلية. 

تكووووووون الكتابووووووة علووووووى جلوووووودة الكعووووووب بوووووواللون الووووووذهبي بحيووووووث تكووووووون معتدلووووووة إذا و ووووووعت  -1

اسووم صوواحب  –سوونة موونح الدرجووة  -نوووع الرسووالة ين علههووا:  )بوويالرسووالة فووي الاتجوواه الطووولي و 

 الكلية (.  –الرسالة 

يرفوووووق موووووع الرسوووووالة إسوووووتمارة موقعوووووة مووووون السوووووادة املشووووورفين وتووووواري  املناقشوووووة ومختصووووور  -1

بووووواللغتين العربيوووووة وإلانجليزيوووووة ال ي يووووود عووووون خمسوووووة اسوووووطر يشوووووتمل علوووووى اهوووووم املوووووواد وطووووورق 

لدراسوووووة إن كانوووووت عمليوووووة او نظريوووووة( وذلوووووك ىعوووووداد البحوووووث واهوووووم النتوووووائج )حسوووووب طبيعوووووة ا

 قاعدة بيانات للدراسات العليا في الكليات.

يوجوووووود نموووووواذج للصووووووفحات ألاولووووووى باللغووووووة إلانجليزيووووووة واللغووووووة العربيووووووة لرسووووووائل املاجسووووووتير  -7

 لدراسات العليا والبحوة.ل الالكترونى والدكتوراة  على املوقع
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 ملخص إنجازات قطاع الدراسات العليا والبحوث
مون خوالل عمول منظوموة متكاملوة  والبحووث بالجامعوة العليا سرنا قدماً في تطوير قطاع الدراسات

بحيوث للقطاع بإدارتھ المختلفة سواء على مستوى الدراسات العليا أو العالقات الثقافية أو المكتبات 

عووات وكووذلك قووررات ملوووائح الدراسووات العليووا بالكليووات ومووواد قووانون تنظوويم الجاتشوومل المنظومووة 

وذلوك فيموا  المجلوس األعلوى للجامعوات وأيضواً قوررات مجلوس جامعوة سووهاج ومجلوس الدراسوات

أهووم موواتم تأسيسووھ خووالل عووام يخووص قطوواع الدراسووات العليووا والبحوووث وفيمووا يلووى نعوور  لكووم 

 م:2102/2121

  ت العليا يضم جميع لوائح الدراسات العليا بالكليات. عمل دليل للدراساتم 

 2122 -2102حثية للجامعة من بخطة  إعداد  

  سنوياً عقد مؤتمر شباب الباحثين 

  فووى تقيوويم  2102عووام فووي قطواع علوووم الفيزيوواء  110رفوع تصوونيل الجامعووة الووى المركووز

THE 

 دسة وااللسن والتمريضبكليات اآلثار والهنمجالت علمية جديدة لخدمة الباحثين 4اضافھ 

 01ضوومن المجووالت المعتموودة موون لجووان  توودخل  مجووالت علميووة تابعووة لجامعووة سوووهاج

 الترقيات التابعة للمجلس األعلى للجامعات

 مؤتمر علمي دولي في المجاالت العلمية المختلفة 41اكثر من  عقد 

 فية الدوريوة بالجامعوة إنشاء المنتدى العلمى والثقافى  بالجامعة وعقد الندوات العلمية والثقا

 تھتحت مظل

  منحة دراسية للماجستير والدكتوراه لدول حو  النيل.  22تقديم 

 من البرامج الجديده في مختلل الكليات (8) إنشاء عدد 

 نشر العلمي للباحثين لمن لھ ابحواث للجنيھ مكافأة  ونصرف مبلغ مليون واربعمائة وخمس

 عامل تأثير لرفع تصنيل الجامعة.عالمياً ولها م منشورة فى دوريات مصنفة

 زيادة حافز اإلشراف والمناقشة 

  مليون جنيھ. 21إستكمال البنية التحتية والتجهيزات المعملية لكليات الجامعة بمايقرب من 

  توقيع برتوكول تعاون بين جامعوة سووهاج وجامعوة ميريوت لمودها بخبورات أعضواء هي وة

 التدريس والتعاون المشترك بينهم.

 بدال من ورقياً  للدراسات العليا الكترونياً   التقديم. 

  قووررات  –لمجلووس االعلووى للجامعووات اعموول دليوول موحوود للدراسووات العليووا يضووم )قووررات

مووواد قووانون تنظوويم الجامعووات( التووى تخووص قطوواع الدراسووات العليووا  -مجلووس الجامعووة 

 والبحوث وكذلك صيغ طلبات التقدم النشطة الدراسات العليا والبحوث

 -بيل المثال:على س 

 .طلبات التقدم للقيد والتسجيل والمنح وكذلك الحصول على إجازة او منحة دراسية 

  يشتمل علىدليل موحد للعالقات الثقافية 

 .المواد المتضمنة بقانون تنظيم الجامعات والئحتھ التنفيذية 

  .قررات المجلس االعلى للجامعات 

  موونح مووا بعوود  –الموونح الدراسووية  –قووررات مجلووس جامعووة سوووهاج فيمووا يخووص )البعثووات

وحضووور المووؤتمرات العلميووة(. مووا يخووص السووادة  –االعووارات والموورافقين  –الوودكتوراه 

 اعضاء هي ة التدريس ومعاونيهم من معلومات.

  2102/2121و  2108/2102دليل الرسائل العلمية التى اجيزت عام 



 
  

 إنشاء صندوق الوقل الخيرى 

  .إنشاء مكتب للتعاون الدولى 

 المكتبة المركزية بالجامعةوإفتتاح شين تد 

 العلموى البحوث فوى المتعثورين المسواعدين والمدرسوين المعيودين السادة عن تقرير إعداد تم 

 لقواءات عقود بعد وذلك بهم الخاصة العلمية الرسائل فى تقدمهم ومدى حالتهم على للوقوف

 .منهم كل   مع فردية

 طالب الوافدين تم اآلتى:بالنسبة لل 

 ة السوووفارات والملحقيوووات الثقافيوووة العربيوووة واألفريقيوووة عووون طريوووق مطبوعوووات مخاطبووو

ومنشووورات وكتيووب يتضوومن التعريوول بالكليووات واألقسووام والبوورامج التعليميووة والبحثيووة 

 وخاصة الجديدة والمتميزة. بالجامعة. 

  التعريل بالجامعة من خوالل شوبكة المعلوموات متضومنة معلوموات دليول الطالوب واللووائح

 كلية. لكل

  بعنوان:تدشين موقع على االنترنت لقطاع الدراسات العليا والبحوث 
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  وباألخص اآلتى:ذكره يتضمن كل ما سبق-  

  الدليل الموحد للدراسات العليا 

  دليل المكتبات -دليل العالقات الثقافية  -دكتوراه(  -الممنوحة )ماجستيردليل الرسائل 

  القيد والتسجيل( -نظام الدراسة )البرامج 

  االشوراف علوى الرسوائل الجامعيوة  –القواعد العامة للدراسات العليا )دليول القواعود العاموة

 دبلوم( -دكتوراه -)ماجستير 

 منح الدرجات( –ت الدراسات العليا امتحانا -تشكيل لجان الحكم على الرسائل 

  االوراق المطلوبوة للتقوديم  –الطالب الوافدين )قواعد وإجراءات قبول الطالب الوافدين– 

 شروط التشكيل والمنح للدرجات( 

  تم عمل مجموعات للتواصل االلكترونى عون طريوق )الوواتس والبريود االلكترونوي( الول

 مرة مع كل من:

  راساتمجلس الدمجموعة ألعضاء 

 لطالب الوافدين للمتابعة وتقديم المقترحات او الشكاوى إن وجدمجموعة ا 

  المعارين والمرافقين لمتابعة احوالهم وتقديم المقترحات او الشكاوى إن وجد.مجموعة 

  لمتابعووة الحالووة  وأصووحاب الموونح والمهمووات العلميووة المبتعثووين للدراسووة بالخووارجمجموعووة

 والمهام المبتعث من اجلها. قدمهم فى البحث العلمىالدراسية والوقوف على مدى ت

  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 

  وافد ليبى. 2111قبول مبدئى الكثر من 

 دى النعامىنحسان محا.د/                                              

انئب رئيس اجلامعة                                                                                                     

لشؤون ادلراسات العليا والبحوث                                              
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