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 إعداد 
 فريق معيار الداسات العليا

 
 شراف تحت إ
 

 عميد الكلية                               حسن حسن يونس/ د .أ    

 وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                    يحيى زكريا عيد/ د .أ    

 منسق معيار الدراسات العليا           عبدالعال خالد عبد الدايم/ د .أ    

 مدير وحدة ضمان الجودة                       أمين كمال عمار/   د.أ   

  (لكليةرؤساء األقسام العلمية با)          لجنة الدراسات العليا بالكلية    

 دارة الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية إمدير    حنان بدير عيسى/ أ    
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أن تكون الكلية متميزة ومعتمدة أكاديمياً محلياً وإقليمياً ودولياً فى "

 "المجال الزراعى

 
  

 

 

تلتزم كلية الزراعة بجامعة كفرالشيخ بتخريج مهندس زراعى طبقاً "

محلياً  العمل سوقللمعايير القومية اآلكاديمية القياسية يلبى إحتياجات 

وإقليمياً فى مجاالت العلوم الزراعية ، وإجراء البحوث العلمية ، 

ر من القيم وتقديم الخدمات المجتمعية لتحقيق التنمية المستدامة فى اطا

 "واآلخالق
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Vision 

 

Our vision is to uniquely position the Faculty as an 

academically recognized leader in agricultural sciences, at 

the local, regional, and international levels 

 
  

 

Mission 

The Faculty of Agriculture, Kafrelsheikh University, is 

committed to provide its graduates with top quality education 

according to the national academic standards, in order to meet 

the ever-changing needs of the national & regional labor market, 

provide excellence in agricultural sciences, scientific research, 

and to better fulfill our social responsibilities in ways that 

promote sustainable development, ethical practices and values 
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كأحذي طوذت ت تيزيذز ية يذج  د ذتيا عذى  دية يذج  دتي يةيذج دوذ    يأتى هذا   دذيدي 

وذذ   ت اسذذ تاا ت يي ريذذتي دتت ذذيي كذذ  ةذذ  يتي ذذ   دير سذذ ت  دي يذذ  كذذيدي  لذذ ة  د 

عى ةحيوهذ    دك يج دتز ة ت  ديدي  تيت ي  .ب دير س ت  دي ي  بنظ م  دس ي ت  دةيتةيا

يأتي ها   ديدي  عي إو ر طوج  د  ةيج دتوذتير قوذ ا  دير سذ ت كة    يق يةى ت ديتدى

 يدتز م بة   ذ ء عيذه ةذي   ذ    دي ي  ترعع  اي ء  إلي ري تتت يه  اقس م  دي ةيج نحت

بك يج  دزر يج بكفر دليخ ةحقق  درؤيج ترس دج  دك يج  دير س ت  دي ي   ى ي يكتي طري 

تتقذذتم   ةيذذج كفذذر  دلذذيخ عذذي  وذذ ر سذذييه  نحذذت  دتوذذتير  .ت هذذي عه   يسذذتر تي يج

   تادي  ك   دصي    دتي تيي  ةسيرا  دية  عي قوذ ا  ت دتحييث بة هتي كبير ةي 

 ير س ت  دي ي  ت دبحتث تادك يي وري  توتير  د ت ئي  دي ط يج بك ي ت  د  ةيج  د

تعذذي هذذا   دتت كذذ   دتوذذتير  دكبيذذر  دذذاي حذذيث عذذي ة ذذ    دير سذذ ت  دي يذذ  ت دبحذذتث

 إلوذذ ر نفسذذه عقذذي تذذم إيذذي ي هذذا   دذذيدي  ديكذذتي ةر يذذ ر دةذذي ير ذذ  عذذي  دتيذذر  ي ذذى 

 . ر دليخبك يج  دزر يج بح ةيج كف  دير س ت  دي ي 

 

 تكي   دك يج د ير س ت  دي ي  ت دبحتث
 يحيى زكري  ييي/ ي.                                                                     
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 بيان باألقسام العلمية بالكلية

 وساعاتها المعتمدة وبرامجها

 

 : بر ةج  دة  ستير  دبحثى:  تي

د و د  ح   طتي ر هاه  دةقرر ت ةي  دةقرر ت  إلطتي ريج د برن ةج   ت ةي  : دةقرر ت  إلطتي ريج د برن ةج (*)
 .ةقرر ت  برن ةج  طر تعق  دةتو ب ت  دير سج بةت عقج  دةرلي  اك ييةى

 

كتي 
  سى سم  دبرن ةج  دير  رن ةجب د

ة ةتا  ةتو ب ت برن ةج ةتو ب ت ك يج ةتو ب ت   ةيج
 دس ي ت 
إطتي ريج  إ ب ريج إطتي ريج إ ب ريج إطتي ريج إ ب ريج  دةيتةيا

(* ) 
 34 11 20 2 2 2 2 علوم األراضى والمياه 101

201 

 : اإلقتصـــاد اللزراعى

اإلرشاد  -  اإلقتصاد اللزراعى -

 الزراعى

 المجتمع الريفى -

2 2 2 2 20 11 34 

 34 11 20 2 2 2 2 علوم األلبان 201

201 

 :النبات الزراعى

أمراض  -  النبات الزراعى -

 النبات

 ميكربيولوجيا زراعية -

2 2 2 2 20 11 34 

 34 11 20 2 2 2 2 اإلنتاج الحيوانى  201

 34 11 20 2 2 2 2 انتاج الدواجن 201

 34 11 20 2 2 2 2 تكنولوجيا األغذية 201

 34 11 20 2 2 2 2 الحشرات اإلقتصادية 201

201 

 :البساتين

 الخضر -      الفاكهة -

الزهور ونباتات الزينة  -

 وتنسيق الحدائق

2 2 2 2 20 11 34 

 34 11 20 2 2 2 2 كيمياء وسمية المبيدات 220

 34 11 20 2 2 2 2 المحاصيل 222

 34 11 20 2 2 2 2 الهندسة الزراعية  221

 34 11 20 2 2 2 2 الوراثة 221
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 : بر ةج يكتتر ه  دف سفج: ث ني 

د و د  ح   طتي ر هاه  دةقرر ت ةي  دةقرر ت  إلطتي ريج د برن ةج   ت ةي  : دةقرر ت  إلطتي ريج د برن ةج (*)

 .ةقرر ت  برن ةج  طر تعق  دةتو ب ت  دير سج بةت عقج  دةرلي  اك ييةى

 

كتي 

 ج  دير سى سم  دبرن ة رن ةجب د

ة ةتا  ةتو ب ت برن ةج ةتو ب ت ك يج ةتو ب ت   ةيج

 دس ي ت 

  دةيتةيا
 إ ب ريج إطتي ريج إ ب ريج إطتي ريج إ ب ريج

إطتي ريج 

(* ) 

 12 11 22 3 3 2 2 علوم األراضى والمياه 101

201 

 : اإلقتصـــاد اللزراعى

 -  اإلقتصاد اللزراعى -

 اإلرشاد الزراعى

 لريفىالمجتمع ا -

2 2 3 3 22 11 12 

 12 11 22 3 3 2 2 علوم األلبان 201

201 

 :النبات الزراعى

أمراض  -  النبات الزراعى -

 النبات

 ميكربيولوجيا زراعية -

2 2 3 3 22 11 12 

 12 11 22 3 3 2 2 اإلنتاج الحيوانى  201

 12 11 22 3 3 2 2 انتاج الدواجن 201

 12 11 22 3 3 2 2 تكنولوجيا األغذية 201

 12 11 22 3 3 2 2 الحشرات اإلقتصادية 201

201 

 :البساتين

 الخضر -      الفاكهة -

الزهور ونباتات الزينة  -

 وتنسيق الحدائق

2 2 3 3 22 11 12 

 12 11 22 3 3 2 2 كيمياء وسمية المبيدات 220

 12 11 22 3 3 2 2 المحاصيل 222

 12 11 22 3 3 2 2 الهندسة الزراعية  221

 12 11 22 3 3 2 2 الوراثة 221
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  متطلبات التسجيل للدراسات العليا

 

    Enrollment Date       : ميعاد التقدم للقيد

للقيد لفصل الخريف، و  تنشر مواعيد القيد بالنسبة للطالب الجدد فى منتصف أغسطس من كل عام 
يتم إعالن الطالب الذين قبلوا للقيد . فى منتصف نوفمبر للقيد لفصل الشتاء ولمدة أسبوعين

على األكثر بالنسبة لفصلى الخريف  عة بعد أسبوعين من انتهاء فترة القيدللدراسات العليا بالجام
والشتاء وذلك عن طريق صفحة الجامعة على شبكة المعلومات الدولية من خالل العنوان 

 www.kfs.edu.eg اإللكترونى

 

  Enrollment  Requirements for Master  :       ماجستيرشروط القيد لل

 -:يلترو عى ةي يتقيم د قيي دني  ير ج  دة  ستير ة  ي ى
أو  فى العلوم الزراعية فى فرع التخصص حاصاًل على درجة البكالوريوسالطالب  أن يكون -1

أو  لمصريةاألخرى من إحدى الجامعات ا والمعاهد فيما يناظرها من التخصصات في الكليات
وفقا لقرارات  على درجة معادلة  لها من معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات

 .المجلس األعلى للجامعات بهذا الشأن

، عليه بتقدير عام مقبولفى حال حصول الطالب على الدرجة الجامعية األولى فى التخصص  -2
وبمساعدة المرشد األكاديمى ، المختصالتسجيل لعدد من الساعات المعتمدة توضع بمعرفة القسم 

وبشرط اجتيازها بمعدل تراكمى لنقاط التقديرات ال يقل عن ، ساعة معتمدة 11على أال تزيد عن 
أو الحصول على دبلوم الدراسات العليا فى التخصص بمعدل تراكمى لنقاط التقديرات  .نقطة 17.1

  .جيدال يقل عن 

ى درجة الماجستير بغض النظر عن التخصص فى فى أى برنامج  للحصول عل القيد يجوز -3
الدرجة الجامعية األولى، وذلك بشرط دراسة عدد من الساعات المعتمدة على مستوى البكالوريوس 

وبشرط اجتيازها بمعدل  ،الكليةيوافق عليها مجلس و ، على أن توضع بمعرفة القسم المختص
 .مج وأن تدرس كل حالة على حدةوال تحسب له ضمن ساعات البرنا 17.1تراكمى ال يقل عن 

 .أن يجتاز الطالب أى اختبارات أولية تتطلب للبرنامج  -4
 .أال يكون قد صدر بحقة قرار تأديبى من أى مؤسسة علمية  -1

يقوم الطالب أثناء دراسته للساعات المعتمدة المقررة عليه ببحث أو بحوث فى موضوع يقرره  -6
على أن يكون موضوع  (M Sc. Thesisالماجستير بحث رسالة )مجلس الدراسات العليا والبحوث 

البحث ضمن الخطة البحثية للقسم بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية 
عليه لمدة سنتين على األقل من تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على القيد 

. ، وبما اليزيد عن أربع سنوات(من تاريخ القيدفصول دراسية  4 أى يجب أال تقل المدة عن)

http://www.kfs.edu.eg/
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ويجوز مد فترة القيد للطالب عام دراسى أخر بناء على توصية المرشد األكاديمى وموافقة مجلس 
والبد أن ينتهى الطالب من دراسة المقررات واجتيازها بمعدل . القسم المختص ومجلس الكلية

 .17.1تراكمى لنقاط التقديرات ال يقل عن 
  

  Enrollment  Requirements for Doctorate  : للدكتوراه القيد وط شر

 -:يلترو عى ةي يتقيم د قيي دني  ير ج يكتتر ه  دف سفج عى  ى برن ةج د يكتتر ه ة  ي ى

أن يكون الطالب حاصال على درجة الماجستير فى العلوم الزراعية فى التخصص المراد  -1
لها فى مجال التخصص أو ذات الصلة من معهد علمى آخر  التسجيل فيه،  أو على درجة معادلة

 .معترف به من المجلس األعلى للجامعات

أن يكون متوسط تقديرات المقررات الدراسية التى درسها الطالب فى درجة الماجستير ال يقل  -2
 .17.1تقدير جيد أو معدل تراكمى ال يقل عن عن 

 0ين على األقل فـى األسـبوعأن يتفرغ الطالب أثناء دراسته لمدة يوم -3

يقدم الطالب خطاب تزكية من أحد المشرفين بمرحلة الماجستير يفيد بأهليته لالستمرار فى  -4
 .الدراسة لدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعية

يفضل أن يكون الطالب من العاملين فى مجال البحث العلمى بالجامعات ومراكز البحوث أو  -1
 0ث والتطوير فى الشركات أو الهيئات ذات الصلــةأقسام البحو 

 .أن يجتاز الطالب أى اختبارات أولية كمتطلب للبرنامج -6

 . أال يكون قد صدر بحقه قرار تأديبى من أى مؤسسة علمية -.
يقوم الطالـب أثنـاء دراسـته للسـاعات المعتمـدة المقـررة عليـه ببحـث أو بحـوث فـى موضـوع يقـرره مجلـس  -8

علــى أن يكــون موضــوع البحــث ضــمن  (Ph.D. Thesisبحــث رســالة الــدكتوراه )ليــا والبحــوث الدراســات الع

الخطة البحثية للقسم بناًء على اقتراح مجلس القسم المختص وموافقة مجلس الكلية عليه لمدة ثالث سـنوات 

يـد عـن خمـس على األقل من تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعـة علـى القيـد،  وبمـا اليز 

ويجوز مد فترة القيد للطالب عام دراسـى أخـر بنـاء علـى توصـية المرشـد األكـاديمى وموافقـة مجلـس . سنوات

والبد أن ينتهى الطالب من دراسة المقـررات واجتيازهـا بمعـدل تراكمـى لنقـاط . القسم المختص ومجلس الكلية

 .17.1التقديرات ال يقل عن 

 

 



 11 

 ودكتوراه الفلسفةأحكام مشتركة لدرجتى الماجستير 

 : لجنة اإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه

 M. Sc. and Ph. D. Supervision Committee 

على رسالة الطالب من إلشراف للجنة  الكلية بناًء على اقتراح مجلس القسم مجلس يرشح .1
وفى . رافالمساعدين المتخصصين ويجوز اشتراك أحد المدرسين في األشاألساتذة أو األساتذة 

فى  رابع إضافة مشرف ويجوزوال يقل عن اثنين،  عن ثالثةالمشرفين  ال يزيد عددكل األحوال 
 .ياأجنبحالة إذا كان 

يسمى المشرف الرئيسى على الرسالة من بين أعضاء لجنة اإلشراف بناء على إقتراح مجلس  .2
 . ويوافق عليها مجلس الكلية القسم المختص

إلى مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة للموافقة على لجنة  ترفع موافقة مجلس الكلية .3
 .اإلشراف

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية المشرف أن يرخص للطالب بالقيام ببعض بحوثه فى معهد  .4
فى حالة قيام الطالب بتنفيذ بحثه علمى أخر أو أى جهة علمية أخرى معترف بها من الجامعة و 

وافقة مجلس الكلية أن يشترك فى لجنة اإلشراف مشرف واحد ممن تنطبق خارج الجامعة يجوز بم
عليه الشروط المؤهلة من الجهة التى يجرى فيها البحث ودون اإلخالل بما جاء فى البند األول من 

 .المادة

عدم جواز اشتراك السادة أعضاء هيئة التدريس الذين تربطهم صلة قرابة أو مصاهرة بالطالب   .1
تى الماجستير على رسالأو لجنة الحكم والمناقشة  اإلشرافلرابعة سواء في لجنة حتى الدرجة ا

 .والدكتوراه

فى حالة إعارة أحد المشرفين على الرسالة الى جهة خارج الجامعة أوخارج البالد يقدم المشرف  .6
قبل السفر الى مجلس القسم تقريرا عن المدى الذى وصل  اليه الطالب وفى ضوء ذلك يقترح 

ادت فترة اإلشراف للمشرف المعار عن عام تحتفظ له ز و إذا . م من يحل محله فى اإلشرافالقس
 . الكلية بعد رفع أسمه من لجنة اإلشراف بحقوقه العلمية والمادية وفقا لما قدمه فى هذه الفترة

المشرف الذى توفى بعد اشتراكه فى لجنة اإلشراف لفترة تزيد عن عام ميالدى يستبقى أسمه فى  ..
 . جنة اإلشراف ويحفظ له جميع حقوقه العلمية والمادية وفقا للفترة التى قضاهال

يقدم المشرفون فى نهاية كل عام جامعى تقريرا لمجلس القسم عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه،   .8
ويحفظ فى ملف الطالب بعد عرض التقرير على مجلس الكلية، ولمجلس الكلية الموافقة على 
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ب على ضوء هذه التقارير إذا تكرر أنها غير مرضية، بشرط أن يتم إنذاره إلغاء تسجيل الطال
 .بالفصل عند أول تقرير عنه يفيد ذلك

وفى حال طلب . U" غير مرضى"أو  S" تحت اإلعداد مرضى  تعطى تقديرات لبحث الرسالة .9
 . المد لفصل دراسى آخر يتم بعد موافقة السادة المشرفين ومجلس الكلية المختص

 :على رسالتى الماجستير والدكتوراه والمناقشة الحكملجنة 

  Thesis Examination Committee 

تكتب الرسالة العلمية طبقا للوائح المعمول بها فى إعداد وكتابة الرسائل العلمية والمعتمدة بقرار  -1
 . مجلس الكلية بناء على توصية لجنة الدراسات العليا والمعتمدة من مجلس الجامعة

طالب ما يفيد نشر أو قبول نشر بحث واحد على األقل من رسالته فى إحدى المجالت يقدم ال -2
 0العلمية المتخصصة فى مجال دراسته عند تشكيل لجنة الحكم على الرسالـة

مجلدة بكعب حلزونى وموقعة من لجنة  ايقدم المشرف نسخة من الرسالة بعد االنتهاء من إعداده -3
لجنة اإلشراف من داخل الكلية إلى مجلس القسم المختص عن  اإلشراف وتقريرا موقعا من أعضاء

، والمناقشة مدى صالحيتها للعرض على لجنة الحكم والمناقشة مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم
أو أى حالة أخرى تخص )مدى صالحية الرسالة للمناقشة  وفى حالة اختالف المشرفين على تحديد

كما اليعتد برأى المشرف الذى اليكون قد . الرئيسى المشرف يريؤخذ بتقر ( طالب الدراسات العليا
  .تقدم بتقارير سنوية

يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح من مجلس القسم المختص لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة  -4
أعضاء  أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدين 

على أن يكون أحد أعضاء )ات أو ممن فى حكمهم،  ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة بالجامع
لجنة الحكم على األقل من أساتذة الجامعات أو ممن فى حكمهم من خارج الجامعة، كما يجوز أن 

أستاذ أو ) ، ويجوز أن يشترك عضو آخر(يكون العضو الخارجى من إحدى الجامعات األجنبية
من لجنة اإلشراف فى لجنة الحكم على الرسالة على أن يكون  (من فى حكمهمأستاذ مساعد أوم

وبعد موافقة مجلس الكلية على اقتراح مجلس القسم يرفع األمر لنائب رئيس . للمشرفين صوتا واحدا
 .  الجامعة للدراسات العليا والبحوث لالعتماد

ئب رئيس الجامعة للدراسات العليا تكون مدة صالحية تشكيل اللجنة ستة شهور من تاريخ موافقة نا -1
والبحوث على التشكيل يناقش خاللها الطالب الرسالة، ويحـــــق للمشرف وبموافقة مجلس القسم 
ومجلس الكلية طلب تجديد صالحية اللجنة لظروف قهرية لمدة أخرى بشرط عدم تجاوز الفترة 

ذا تجاوز الطالب الفترة القانونية للد .القانونية للدراسة راسة تعرض حالته على مجلس الكلية وا 
 . باقتراح من مجلس القسم المختص التخاذ القرار المناســـب بشأنــه
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فيجب تقديم هذا األعتذار كتابة الى  فى حالة اعتذار عضو واحد أو أكثر من أعضاء لجنة الحكم -6
ختيار تتخذ اإلجراءات السابقة ال مجلس القسم المختص موضخا به سبب األعتذار؛ وعند ذلك

ممتحن أو أكثر بدال ممن تقدموا باالعتذار، ويتم إخطارهم بعضوية اللجنة بمعرفة وكيل الكلية 
للدراسات العليا والبحوث، على أن ال يتم مناقشة الرسالة إال بعد مرور أسبوع من تاريخ موافقة 

الحكم أو أى تعديل السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث على لجنة 
 .فيها

وعامة يراعى عند تشكيل لجان اإلشراف، واالمتحان التأهيلى، والحكم على الرسالة وجميع  -.
االمتحانات التحريرية، والشفوية عدم جواز الجمع فى عضوية اللجان بين األخ وأخيه أو بين الزوج 

حتى الدرجة الرابعة للطالب  وزوجته أو بين األب وابنه، كما يراعى كذلك أال يكون بينهم أقارب
 0المتقدم

 Thesis Examination   :امتحان رسالتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة

بعد إعتماد تشكيل اللجنة من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث يتولى وكيل الكلية  -1
 .ناقشةللدراسات العليا والبحوث إرسال الرسالة إلى السادة أعضاء لجنة الحكم والم

ويعيد إرسالها ثانيًا إلى السادة ، يقوم الطالب بعمل اإلصالحات والتعليقات المطلوبة من المحكمين -2
 .المحكمين وذلك قبل إرسال التقارير الفردية

على  الرئيسى عند تلقى وكيل الكلية لتقارير الفحص الفردية من المحكمين يتم االتفاق مع المشرف -3
 .تحديد موعد مناقشة الرسالة

يعلن عن المناقشة عن طريق إدارة الدراسات العليا بالكلية قبل موعد المناقشة بأسبوع على األقل،  -4
 .ويعلن عن موعد ومكان المناقشة بالقسم والكلية

والتى يجب أن على التقارير الفردية لإلطالع يقوم رئيس اللجنة بدعوة أعضاء اللجنة  لالجتماع  -1
قشة الطالب علنا و تكون المناقشة موجهة على موضوع الرسالة ويتم منا. تجيز الرسالة للمناقشة

 .والعلوم المرتبطة بها، وتتم المناقشة خالل أيام العمل الرسمية
بعد انتهاء المناقشة تقدم لجنة الحكم إلى وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث تقريرًا جماعيًا عن  -6

اللجنة فى قبول الرسالة ومنح الدرجة من عدمه،  نتيجة المناقشة موضحًا به مستوى الرسالة، ورأى
 .والذى يحيله إلى مجلس القسم المختص ويرفق هذا التقرير بتقارير الفحص الفردية

أو ناجح بعد إجراء بعض (  P)بناء على تقارير لجنة الحكم  تعطى الرسالة تقدير ناجح  -.
ت مسئولية المشرفين ومجلس ، ويكون إجراء التعديالت إن وجد( F)أو راسب ( (CPالتعديالت 

 . القسم المختص، وال تمنح الدرجة إال بعد إقرارهم بإجراء التعديالت

يجوز أن يقدم المحكم األجنبى تقريرًا مكتوبًا يرفع إلى لجنة امتحان الرسالة؛ لألخذ به عند الحكم  -8
 .على الرسالة حال تعذر حضوره امتحان الرسالة

الحكم وتحال إلى مجلس القسم للتوصية بمنح الدرجة من  يخطر القسم المختص بتقارير لجنة -9
عدمه، وتحال التقارير ورأى المجلس والملخصات إلى لجنة الدراسات العليا بالكلية، التى ترفع 
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توصيتها إلى مجلس الكلية، ثم إلى السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا 
رئيس الجامعة للعرض على مجلس الجامعة للنظر فى منح  والبحوث، الذى يحيلها بدورة إلى

 .الدرجة من عدمه

فى حالة رسوب الطالب فى امتحان الرسالة يعطى فرصة أخيرة لتقديم امتحان فيها مرة أخرى -10
بنفس اللجنة المشكلة سابقا إال إذا قام مجلس الكلية بتعديلها بناء على اقتراح مجلس القسم 

 .امج الماجستير أودكتوراه الفلسفةوبه للمرة الثانية يفصل من برنوفى حالة رس. المختص

 :إجراءات منح درجتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة

   Processes of M.Sc. and Ph.D.  Degrees Awarding 

دة من يتولى إدارة الدراسات العليا بالكلية إعداد مذكرة باقتراح منح درجة الماجستير أو دكتوراه الفلسفة معتم
عميد الكلية مرفق بها التقارير الفردية والتقرير الجماعى ونسختين من الرسالة موقعة من المشرف الرئيسى 

ملخص واٍف باللغة اإلنجليزية وملخص  2ملخص واٍف باللغة العربية وعدد  2ولجنة الحكم والمناقشة وعدد 
الجامعة للدراسات العليا والبحوث لعرض طلب موجز باللغة العربية وآخر باللغة اإلنجليزية إلى نائب رئيس 

 .منح الدرجة على رئيس الجامعة للموافقة على العرض على مجلس الجامعة
 :منح درجتى الماجستير ودكتوراه الفلسفة

     Awarding of M.Sc. and Ph.D.  Degrees 

جة دكتوراه الفلسفة فى العلوم تمنح جامعة كفر الشيخ بناًء على اقتراح مجلس الكلية درجة الماجستير أو در 
ويذكر التخصص الدقيق طبقًا لموضوع البحث والذى يحدده  ةالزراعية فى إحدى البرامج المطروحة بالالئح

ويعتبر تاريخ منح درجة الماجستير أو دكتوراه  ؛لجنة الحكم على الرسالة بناء على توصيةمجلس القسم 
 .منح الدرجة الفلسفة هو تاريخ موافقة مجلس الجامعة على

  Academic Guidance          : اإلرشاد األكاديمى

 ماجسمتير)  عضو هيئة تدريس تتم تسمميت  بمسماعدة القسمم المخمتل لكمل دارس المرشد األكاديمى

يتولى أحد أعضماء لجنمة اإلشمراف األكماديمى علمى رسمالة الطالمب مهمام و( ودكتوراه الفلسفة بحثى

دة وتوجيمم  الطممالب فممى اختيممار المقممررات الدراسممية لمجممال بحثممة المرشممد األكمماديمى وذلممك لمسمماع

 .والتسجيل وحل مشاكلهم األكاديمية

   Rules of Course Teaching          :قواعد دراسة مقرر

يتم إخطار إدارة الدراسات العليا بالكلية بذلك عن  متطلب دراسي سابق ا لهمقرر هناك  إذا كان -1
 .بدراسته إال بعد دراسة هذا المتطلبيسمح للطالب وال طريق القسم العلمى المختص، 

 المعدليدخل فى حساب  لنقاط التقدير( 17.1)الطالب الذى يحصل فى مقرر ما على أقل من  -2
بالنسبة للمقررات كما هو إذا كان هذا المقرر إجباريا وأما  GPAلتقديرات لنقاط االتراكمى 
تزيد  بمقرر إختيارى آخر وبحيث ال استبداله مقرر أوفى ذات الفيجوز إعادة التسجيل  االختيارية

 .عدد مرات اإلعادة عن مرتين
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يجوز للطالب التسجيل فى مقررات دراسية ضمن متطلبات البرنامج االختيارية من المستوى األدنى  -3
وذلك بعد  للدرجة العلمية وكذلك من خارج القسم العلمى على أن تكون ذات صلة بالتخصص

األكاديمى والقسم المختص وتدخل هذه المقررات فى حساب المعدل التراكمى لنقاط موافقة المرشد 
 .GPAالتقديرات 

مقرر دراسى أو أثنين لتحسين المعدل التراكمى وذلك إذا لزم األمر يجوز للطالب التسجيل فى  -4
 .وبموافقة المرشد األكاديمى والقسم العلمى المختص ومجلس الكلية

ِ ضور مقرر أو أكثر كمستمع يجوز للطالب أن يسجل لح -1 (Audit ) وذلك بعد موافقة أستاذ ،
فى الحضور  االنتظامفيه، ومع مراعاة  االمتحانودون أن يكلف بأداء ، والمرشد األكاديمى المقرر

 (. AU) مثل المقررات األخرى حتى يحصل على التقدير 

 
 Academic Probation      :اإلنذارات األكاديمية

ألي فصل ( 17.1)ب إنذار أكاديمي إذا حصل على معدل تراكمي لنقاط التقديرات أقل من يوجه للطال -1
 .وال يسجل الطالب في الفصل الدراسي التالي إال الحد األدنى لعدد الساعات،  ( SGPA)دراسى

 .فى امتحان الرسالة أو اذا رسب فى االمتحان التأهيلى( U" )غير مرضى"اذا حصل على تقدير  -2

 Grading Scale              :م والتقديراتالتقوي

 :تحتس   دتقيير ت  دتي يحص  ي يه   دو د  دك  ةقرر ك دت دي
  دنسبج ييي  دنق و  دتقيير  درةز

 A+ 46.4 - 3 91 - 100 ةةت ز
A   4621  91عأق  ةي  90   46.21عأق  ةي 

 90عأق  ةي  11 4621 عأق  ةي B+ 26121  يي  ي ر 
B   261 11عأق  ةي  10 26121أق  ةي ع  

 10 عأق  ةي 21 261عأق  ةي  C+ 26121  يي
C   1621  21عأق  ةي  20    26121عأق  ةي  

 20عأق  ةي  1.  1621عأق  ةي  D+ 16421 ةقبت 
D   1  1.عأق  ةي  0. 16421عأق  ةي 

 0.صفر عأق  ةي  صفر   F ر س 

 :ط  عي حس    دةيي   دتر كةي عهى ك دت دي ة   درةتز  دتي ديس ده  نق و تي تي
 ة حظ ت  دتقتيم  درةز
I  ي   إكة   ةتو ب ت  دةقرر قب  نه يج  دفص   دت دى  ير ةكتة 

W  تتغير إدى  ةنسحF إا  ك ي  ينسح   بيي  دةتيي  دةحيي 
AU ح تر  دةقرر كةستةع عقو بغرض ي ةى بحت ةستةع 
S بيتي تقييرنتي ج ةقرر تم   تي زه  ةر ي 
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TC  ةقرر تم ير سته ط رج  د  ةيج ةقرر ةنقت 
EX ةقرر  يفى  دو د  ةي ير سته ةيفي 
CO ةقرر يستةر اكثر ةي عص  ير سي ةستةر 

   Course Points                :نقاط المقرر

بضرب عدد ساعاته المعتمدة في القيمة ( Course Grade Point, CGP)تحسب نقاط المقرر 
:كالتالى وتحسب قيمة النقاط المناظرة للدرجة .ناظرة لرمز الدرجة النهائية التي يحصل عليها الطالبالم
   CGP =  {(m - 60) × 0.075} + 1  

  .هى الدرجة النهائية للمقرر الدراسي الحاصل علية الطالب(m)حيث أن 
 
 

 The Maximum Course Degree            :النهاية العظمى للمقررات

درجة، فإذا تم التصحيح طبقًا لنهاية عظمى أخرى  (100)تعتبر النهاية العظمى لدرجة كل مقرر بالجامعة 
 .درجة (100)فيجب أن تنسب إلى 

 
 Semester Grade Point Average, SGPA       :المعدل الفصلي

ويم عبارة عن طريقة عددية لتق( Semester Grade Point Average, SGPA)المعدل الفصلي 
الطالب أكاديميًا خالل الفصل الدراسي ويحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط التقديرات النهائية لجميع 
المقررات التي درسها الطالب في فصل دراسي واحد على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات في ذلك 

 :ذلكإلى أقرب خانتين بعد العالمة العشرية  والمثال التالي يوضح  االفصل، مقرب
  دنق و (m) قيةج  درةز  درةز  دير ج  دنه ئيج ييي  دس ي ت  دةيتةيا  دةقرر
X1 2 22 C+ 26221 3611 
X2 4 13 B 261 163 
X3 3 91 A 46421 1464 
 9    2.621 

 :تادك  وبق  د ةي يدج  دت ديج 2692=    2.621/9=  دةيي   دفص ي           
  = SGPA     مجموع (حاصل عليها الطالب فى كل مقرر النقاط الX عدد الساعات المعتمدة للمقرر) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                       

 لمعتمدة للفصل الدراسى          اجمالى الساعات ا                                           

 Grade Point Average, GPA          :المعدل التراكمي

للطالب هو طريقة عددية لتقويم األداء األكاديمي ( Grade Point Average, GPA)المعدل التراكمي 
التي  للطالب خالل فترة معينة ويحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط التقديرات النهائية لجميع المقررات

وعند إكمال الطالب . درسها الطالب بالكلية خالل تلك الفترة على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات
لجميع متطلبات البرنامج الدراسي يحسب المعدل التراكمي بحاصل قسمة مجموع نقاط التقديرات النهائية 

ربًا إلى أقرب خانتين بعد العالمة لجميع مقررات البرنامج على مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج مق
 .العشرية
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 The Final Grade                 :التقدير العام

وتحسب التقديرات ، هو التقدير الذي يحصل عليه المتخرج في الجامعة حسب المعدل التراكمي للتخرج
 :بنفس النظام المتبع في حساب تقديرات المواد كالتالي

 دنسبج  ييي  دنق و  دتقيير  درةز
 A+ 46.4 - 3 91 - 100 ةةت ز
 A   4621  91عأق  ةي  90   46.21عأق  ةي 

 90عأق  ةي  11 4621 عأق  ةي B+ 26121  يي  ي ر 
 B   261  11عأق  ةي  10 26121عأق  ةي  
 10 عأق  ةي 21 261عأق  ةي  C+ 26121  يي
 C   1621  21عأق  ةي  20    26121عأق  ةي  

 20عأق  ةي  1.  1621عأق  ةي  D+ 16421 ةقبت 
 D   1  1.عأق  ةي  0. 16421عأق  ةي 

 

  = GPA     مجموع ( النقاط الحاصل عليها الطالب فى كل مقررX عدد الساعات المعتمدة للمقرر) 

 ـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                      

 اجمالى الساعات المعتمدة للبرنامج                                                     

 

 

 0المساعدين في بعض االقسام  ساتذهألساتذه واألقلة عدد ا -1
ي سبب ألاف ر شإلعتذاره عن لجنة اإو أاعد الطالب في البحث في حالة سفر المشرف يسل -2

 0طاري
ن يكون أكتساب المدرس مهارات االشراف وتنمية قدراته في مجال البحث العلمي مع مراعاه إل -3

 -:شراف بالشروط االتية إلشتراك المدرس في لجان اإ
 ال يشارك المدرس في لجان الحكم والمناقشة أ ( أ)
المشرف ) ستاذ المساعدألو اأستاذ ألحية الرسالة ويكتفي بتقرير االتقرير ص فىيشارك  الأ ( ب)

  0(الرئيسي 
                            ن يوافق تخصصة أستاذ المساعد و ألستاذ واألن يعمل المدرس من خالل اأ( ج)

  0الدقيق موضوع بحث الطالب
 

                                                                                                                Cancel and Postponement of Enrollment  : قيدال وإلغاءإيقـاف 

ومجلس  وبعد تقديم عذر يقبل  مجلس القسميوقف قيد الطالب فى أى فصل دراسى بناًء على طلب  

 :في الحاالت اآلتية ويلغى قيده الكلية
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 .تقدم الطالب بطلب إللغاء قيده إذا -1

 .بموافقة مجلس القسم المختل بتقرير بطلب إلغاء قيده مدعماً  إذا تقدم المشرفون -2

 .فى حالة تطابق تقريرين غير مرضيين -3

 .إذا تقدم الطالب للقيد فى برنامج آخر -4

 .إذا حصل على إنذارين متتالين من اإلنذارات األكاديمية فى الفصل الدراسى الواحد -5

 .ا رسب للمرة الثانية فى االمتحان التأهيلى للدكتوراهإذ -6

 .فى حالة عدم اجتياز الطالب امتحان الرسالة للمرة الثانية -7

وفى كل األحوال تعرض حاالت إيقاف وإلغاء القيد على مجلس الدراسات العليا والبحوث  -8

 .بالجامعة للموافقة

  Withdrawal from a Course              : االنسحاب من مقرر

يجوز للطالب االنسحاب من أي مقرر بعد موافقة المرشد األكاديمي وذلك حتى نهاية األسبوع الخامس من 
الفصلين الخريفي والشتوي ونهاية األسبوع الثالث من الفصل الصيفي مع مراعاة الحد األدنى للعبء 

وال تدخل  لمقررة قبل االنسحابسبة الغياب ابشرط أال يكون قد تجاوز ن، "W"الدراسي ويرصد له الرمز 
ذا تم االنسحاب بعد الفترة المحددة يعتبر الطالب راسبًا في . تلك المقررات في حساب معدل الطالب وا 

 ".F"المقرر ويرصد له الرمز
 

 Withdrawal from Semester   : االنسحاب من الفصل الدراسي

قة من المرشد األكاديمي وموافقة يجوز للطالب االنسحاب الكلى من الفصل الدراسي بعد مواف -1
على أال يتجاوز ذلك نهاية األسبوع الثامن من بداية الفصلين الخريفي  .مجلس القسم والكلية

 .والشتوي، ونهاية األسبوع الرابع من بداية الفصل الصيفي
سابقة ينظر مجلس الكلية في طلبات االنسحاب التي تقدم بعد نهاية الفترة المسموح بها فى الفقرة ال -2

 .وللمجلس الحق فى اتخاذ القرار المناسب فى ذلك

يجوز أن يتجاوز عدد الفصول التي ينسحب منها الطالب والمحسوبة عليه عن ثالثة فصول  ال -3
  .دراسية

الطالب الذي يقبل ببرنامج ولم يسجل خالل أسبوع التسجيل يعتبر منسحبًا من الفصل الدراسي،  -4
ذا لم يسجل في الفصل الذي يلي  .ه يلغى قبولهوا 

الطالب المستمر الذي لم يحضر للتسجيل خالل فترتي التسجيل والحذف واإلضافة يعتبر منسحبًا  -1
 .من الفصل الدراسي

 Postponement of Admission      :تأجيل القبول

يجوز تأجيل قبول الطالب لفصل دراسي واحد فى نفس العام الميالدى إذا تقدم بطلب لعميد الكلية خالل 
ووافق عليه عميد الكلية وفى هذه الحالة يعتبر الطالب غير مطالب بدفع مصاريف دراسية، أما  القيدسبوع أ
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إذا تكرر التأجيل ألكثر من عام ميالدى، ففى هذه الحالة يطلب منة دفع مصاريف للقيد مرة ثانية ولمجلس 
 .  الكلية كامل الحرية فى إعادة قيده أو عدم قيده

 Absence of Attendance     :اسةاالنقطاع عن الدر

الطالب المستمر الذي سجل وانقطع عن الدراسة ولم يقدم طلب انسحاب يعامل معاملة الغائب طبقًا للمادة 
 . من نظام االمتحانات 48

 

سـم و  3الكعـب  جهـةويكون الهـامش مـن  سم .1سم وعرض  21تطبع الرسالة على صفحات بطول  -1
 80سـم ويكـون الـورق ابـيض  271 أسـفلهاسـم ومـن  271الصـفحة  أعلـىالمقابلـة ومـن  الجهةسم من 2

 جرام طباعة بالليزر للنسخة الورقية 
وعنــاوين  13والعنــاوين الجانبيــة بحجــم  12بخــط حجــم ( اللغــة االنجليزيــة ) تطبــع نصــوص الرســائل  -2

 سم 171وتكون المسافة البينية ( اسود   -11)األبواب والفصول 
( اسود –14)  حجمخط والعناوين الجانبية  12الرسائل باللغة العربية فتطبع النصوص بخط حجم  أما

 ( اسود  16) والفصول  األبوابعناوين 
 Arabic Transparentغـة االنجليزيـة وخـط لللرسـائل بال  Time New Romanيسـتخدم خـط  -3

 عربية ويتم الطباعة على صفحتى الورقة للرسائل باللغة ال
سـود لرسـائل الماجسـتير وبلـون أبلـون   Hard Caver( صـلبي ملفـوف ) يـتم تجليـد الرسـالة بغـالف  -4

 ويكتب على الغالف ما يلي بني فاتح لرسائل الدكتوراه 
 ين للرسائل باللغة العربية وأعليسم الجامعة والكلية والقسم العلمي اعلى اليمأ -

 نجليزي إلللوجة ا 10للوجة العربي و  12ار للرسائل باللغة االنجليزية بخط حجم اليس
للرســائل باللغــة  16للرســائل باللغــة االنجليزيــة وخــط حجــم  14عنــوان الرســالة فــي الوســط بخــط حجــم  -

 العربية 
 14نجليزيـــة وخـــط حجـــم إلللرســـالة باللغـــة ا 12الدرجـــة العلميـــة المطلـــوب الحصـــول عليهـــا بخـــط حجـــم  -

 للرسالة باللغة العربية 
للرســالة  14نجليزيــة وخــط حجــم إلللرســائل باللغــة ا 12ســنة تقــديم الرســالة بخــط حجــم  –ســم الباحــث أ -

 باللغة العربية 
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نجليزيــة إلباللغــة ا 12ســم الباحــث ونــوع الرســالة باختصــار بخــط حجــم ا  ســم الكليــة و إ يكتــب علــى الكعــب -
 باللغة العربية  12وخط حجم 

  -:بالترتيب االتي خراج الرسالة بشكلها النهائي إيتم  -1
سـم الجامعــة والكليـة والقســم العلمـي وعنــوان الرســالة إوتحتــوي علــى ولــي التـي تلــي الغـالف ألالصـفحة ا( أ)

 (ال ترقم و )سماء المشرفين وسنة تقديم الرسالة  أسم الباحث والدرجة العلمية و ا  و 
 (ال ترقم  و)لحكم الصفحة الثانية يحتوي على قرار لجنة ( ب)
 (ال ترقم و ) الصفحة الثالثة والشكر واالهداء ( ج)
قائمة الجداول وتـرقم صـفحات هـذا  –االشكال  –الصفحة الرابعة تحتوى على قائمة محتويات البحث ( د)

 االتينية للغة االنجليزية واالبجدية للغة العربية الجزء بالحروف 
 هداف البحث ألطبيعة المشكلة و ويخصص ( ول ألالفصل ا) مقدمة الرسالة  -1
 ستعراض النظري إلو اأستعراض المرجعى إلالفصل الثاني ويسمى ا 
 سلوب البحثي إلو اأو الطرق أصل الثالث ويسمى المواد فال

 الفصل الرابع النتائج والمناقشة 
 نجليزية إلاخيرا الملخص باللغة العربية ثم باللغة أالفصل الخامس الملخصات والتوصيات ثم المراجع و 

علــى أمــا الجــداول يــتم تســميتها وترقيمهــا أســم  1ســفل الشــكل بمســافة أشــكال أليــتم تــرقيم وتســمية ا -2
 12)سم ويكتب عنوان الجدول بخط  1سم وتكون المسافة البينية بين السطور  1الجداول بمقدار 

الجــدول  ســفلأشــة والمناقشــة ويــتم التعليــق والمناقشــكال داخــل النتــائج ألوتكــون الجــداول وا( اســود 
  0الشكل سفلأو 

 وســطجليزيــة وتــرقم نإلســفل الصــفحة بالنســبة لكتابــة الرســالة باللغــة اأتــرقم الصــفحات فــي الوســط  -3
 0على الصفحة بالنسبة لكتابة الرسالة باللغة العربية أ

ثـم  1/ 1ثم 1ستخدام العنوان الفرعي      إمستويات بمعنى  3ترقم العناوين الجانبية بحد اقصى  -4
 ى عناوين فرعية داخلية يستخدم لها ترقيم بالحروف أفقط  1/1/1

شكال والخرائط والصور التي تحتـاج صـفحات كبيـرة يجـب وضـعها فـي ملحـق ألفي حالة الرسوم وا -5
 يتم فيه طى هذه الصفحات حتى تتالئم مع حجم الرسالة 

 

 



 21 

 

  بحث لطالب الدكتوراة فى مجالت دولية لها معامل تأثير  2بحث لطالب الماجستير وعدد  1نشر عدد

Impact Factor  ومدرجة فى دليل االستشهادات العلميةJCR والتابع لثمثون رويتر. 

 غة اإلنجليزية وحدة أو مايعادله بالل 411تويفل مؤسسي ال يقل عن االنجليزية مثل  إجتياز دورة اللغة

 .من أحد المعاهد المعتمدة

 إجتياز دورة النشر الدولى لطالب الماجستير ودورة المشاريع التنافسية لطالب الدكتوراة. 

  أربع اسطوانات و نسخ من الرسالة معتمدة من لجنة الحكم والمناقشة  4يقدم الطالبcd   عليها الرسالة

نجليزي وملخص إلكم والمناقشة والملخصات العربي واكاملة بالشكل النهائي المعتمد من لجنة الح

  1وصورة شخصية للطالبالملخص 

  يتم تسليمها الى كل من نسخة رقمية من الرسالة العلمية على قرص مدمج  2تسليم السادة الباحثين عدد  

 ولى الى مشروع المستودع الرقمي للرسائل العلمية ألالنسخة ا

 عامة للمكتبات دارة الإلالنسخة الثانية الى ا

ال بعد موافقة كتابية من إال يتم عرض موضوع منح الدرجة العلمية على مجلس الجامعة أ على

  1ن الرسالة الورقية مستوفاه ومطابقة للبحثأمشروع المستودع الرقمي للرسائل العلمية ب

 Study Fees        : رسوم الدراسة

 .طبقا للوائح والقوانين الدراسية تحدد الرسوم 

 

 

 

 

 :لترو دقبت   دو    دت عييي ب دير س ت  دي ي  تت عر  دلرتو ت يتر    دت ديج

 (د تس ي  عى  دة  ستير) ص  له يا  دبك دتريتس ةتثقج   -1

 (د تس ي  عى  ديكتتر ه)  ص  له يا  دة  ستير ةتثقج  -2

  ت رترا ةي يدج  دله ي ت ةي  دة  س  يي ى د   ةي -4

 :تيحتتى ي ى( ب دق هرا)طو   ترليي  دسف را  دت بع ده   دو د   -3

 الدرجة العلمية المراد التسجيل بها      .2 اسم الكلية والقسم العلمى     .1
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 العام الجامعى      .4 التخصص الدقيق     .3

 ميالد أصل شهادة ال      .6 (نفقات خاصة او حكومية) جهة التمويل      .1

 شهادة طبية موثقة      .8 (سارى المفعول) صورة جواز السفر     ..

مـن  ./1يتم تقديم األوراق بمكتـب رعايـة الطـالب الوافـدين بـادارة جامعـة كفـر الشـيخ  وتبـدأ فتـرة التقـديم مـن 
ــدفع بالنســبة للمصــاريف وا 30/3كــل عــام وتنتهــى فــى  لرســوم مــن العــام التــالى ويــتم الحصــول علــى اذن ال

المقررة من خالل مكتب الدراسات العليا بالكلية المعنية ثم الـدفع مـن خـالل ارقـام الحسـاب الموجـودة بمكتـب 
 الحسابات الخاصة بادارة الجامعة

  

 : تدتقييم  اتر   ير ى  يتص   بةكت  ري يج  دو    دت عييي ي ى  دينت ي  دت دى 

- شـــــــارع الجـــــــيش -الـــــــدور االرضـــــــي -عامـــــــة لجامعــــــة كفرالشـــــــيخ االدارة ال -مكتــــــب رعايـــــــة الطـــــــالب الوافـــــــدين  
 Email : fsoffice@kfs.edu.eg                      مصر  –كفر الشيخ 
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 البرنامج
1024/1022 1022/1022 1022/1022 

 إجمالى دكتوراه ماجستير إجمالى دكتوراه ماجستير إجمالى دكتوراه ماجستير

االقتصاد 

 الزراعى

 االرشاد الزراعى

 المجتمع الريفى

24 

 

25 

4 

2 

 

2 

1 

58 

14 

 

16 

1 

- 

- 

1 

32 

8 

 

9 

2 

2 

 

3 

- 

24 

الهندسة 

 الزراعية
34 1 35 7 3 11 15 1 16 

الحشرات 

 صاديةاالقت
6 1 7 4 1 5 1 2 3 

 14 3 11 13 1 12 18 2 16 المبيدات

 8 1 7 4 - 4 5 - 5 األراضي

 13 3 11 12 3 9 14 8 6 الوراثة

الصناعات 

 الغذائية
16 3 19 6 2 8 5 7 12 

 3-  3 2-  2 14 1 13 االلبان

 النبات الزراعي

 الميكروبيولوجيا

 أمراض النبات

3 

2 

13 

1 

- 

3 

22 

4 

1 

11 

- 

1 

- 

16 

2 

8 

9 

1 

2 

2 

24 

 الفاكهة

 الخضر

 الزينة

3 

9 

8 

1 

1 

2 

29 

5 

6 

3 

- 

- 

- 

14 

5 

2 

3 

- 

1 

1 

12 

 37 3 34 35 8 27 65 13 52 المحاصيل

 18 6 12 21 5 15 27 4 23 االنتاج الحيوانى

 11 2 9 13 1 12 18 2 16 انتاج الدواجن

 191 35 155 185 27 158 328 47 281 اإلجمالي
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 البرنامج
1024/1022 1022/1022 1022/1022 

 إجمالى دكتوراه ماجستير إجمالى دكتوراه ماجستير إجمالى دكتوراه ماجستير

 االقتصاد

 االرشاد

 المجتمع الريفى

2 

- 

- 

3 

- 

- 

5 

3 

1 

- 

- 

1 

- 

4 

- 

5 

3 

1 

4 

1 

14 

 5 2 3 5 1 4 4 2 2 الهندسة الزراعية

الحشرات 

 االقتصادية
1 1 2 - - - 1 - 1 

 9 7 2 5 2 3 3 3 - المبيدات

 1 1 - 3 2 1 - - - األراضي

 1 1 - 5 1 4 2-  2 الوراثة

الصناعات 

 الغذائية
4 2 6 6 1 7 5 1 6 

 4 2 2 1-  1- - -  االلبان

 النبات الزراعي

 الميكروبيولوجيا

 أمراض النبات

- 

1 

1 

- 

- 

1 

3 

- 

- 

2 

- 

- 

1 

3 

- 

2 

2 

- 

1 

4 

9 

 الفاكهة

 الخضر

 الزهور والزينة

- 

- 

1 

- 

1 

4 

 

6 

- 

- 

- 

1 

2 

3 

6 

2 

- 

1 

2 

- 

- 

5 

 27 7 21 19 6 13 21 9 11 المحاصيل

 8 6 2 6 1 5 6 3 3 االنتاج الحيوانى

 4 4-  1 1-  3 3-  انتاج الدواجن

 94 44 51 66 23 43 61 32 28 اإلجمالي
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 رةــالفت    

 

 مــالقس

 العام الجامعى

4102/4102 

 العام الجامعى

4102/4102 

 العام الجامعى

4102/4102 

 الزراعي االقتصاد

 االقتصاد

 االرشاد

 المجتمع

44 

04 

2 

3 

40 

00 

2 

3 

40 

00 

2 

3 

 02 02 02 الهندسة الزراعية

 01 01 01 الحشرات االقتصادية

 41 41 41 المبيدات

 43 43 43 االراضى

 02 02 02 الوراثة

 42 42 42 الغذائيةالصناعات 

 02 02 01 األلبان

 النبات الزراعي

 الميكرو

 األمراض

 النبات

34 

2 

01 

2 

31 

2 

01 

2 

31 

2 

01 

2 

 البساتين

 فاكهه

 زينة

 خضر

33 

03 

1 

00 

32 

02 

1 

00 

32 

02 

1 

00 

 42 42 42 المحاصيل

 01 01 01 اإلنتاج الحيواني

 02 02 02 إنتاج الدواجن

 413 412 411 اإلجمالى
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 تقرير عن

 االمتحان ألتأهيلي لدرجة دكتوراه الفلسفة
 

 :اسم الطالب 

 :التخصص      : القسم 

/ د . أ       و التي اعتمد تشكيلها السيد/     /           في       اجتمعت اللجنة المشكلة بقرار مجلس الكلية بجلسته المنعقدة

 /     /نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث بتاريخ       

 :بقسم          /      /        الموافق                من يوم   و ذلك في تمام الساعة 

 :من الســـــــــــــــــــادة 
 

 جهة العمل و التخصص االسم م

  /د.أ 1

  /د.أ 2

  /د.أ 3

  /د.أ 4

  /د.أ 5

  /د.أ 6

  /د.أ 7

 

 بقسمالمسجل لدرجة دكتوراه الفلسفة      / و ذلك لمناقشة الطالب 

 /و موضوع دراسته          / تخصص 
 

أن وجدت و معلوماته العامة  بتخصصه وفي قد قامت اللجنة بمناقشة الطالب في موضوع الرسالة و العلوم المرتبطةو

 بهذه الموضوعات(  غير ملم ملم            )الطالب  

 -:القرار 

 /الطالب (   عدم اجتياز اجتياز        ) قررت اللجنة 

الستمرار في دراسته للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة في ل( ال يؤهله  يؤهله   ) االمتحان ألتأهيلي بنجاح مما 

 )                                    (تخصص   الزراعية العلوم

 -:توقيع أعضاء اللجنة 
 

 التوقيع االسم م التوقيع االسم م

  /د.أ 5  /د.أ 1

  /د.أ 6  /د.أ 2

  /د.أ   7  /د.أ 3

  ------------------------------------- --  /د.أ 4

 

                                 :      /     /تاريخ موافقة مجلس القسم 

                               رئيس مجلس القسم

 العليا والبحوث للدراسات  وكيل الكلية / يعتمد                                                                                                    
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 تقرير جماعي
 الدكتوراه/  الة  الماجستير عن مناقشة رس

 --------------------------------------تخصص                         ----------------------------------------------المقدمة من 

 بنـــــاء على
 ----------------------------------------بتاريخ                       -------------------------------------موافقة مجلس كلية  

 :اجتمعت اللجنة المشكلة من 

 ---------------عضوا   ------------------------------------------كلية  ----------------------------------------------------/ د .السيد أ

 ---------------عضوا   ------------------------------------------كلية  ----------------------------------------------------/ د .السيد أ

 ---------------عضوا   ------------------------------------------كلية  ----------------------------------------------------/ د .السيد أ

 ---------------عضوا   ------------------------------------------كلية  ----------------------------------------------------/ د .السيد أ

 وبعد النظر في التقارير الفردية للجنة الحكم والمناقشة والتي توصى بصالحية الرسالة للمناقشة تبين التالي 

 ------------------------------------------------------: عنوان الرسالة باللغة العربيـــــة 

 ------------------------------------------------------: عنوان الرسالة باللغة االنجليزية 

 محتويات الرسالة

 -------------------------------------------------------------------------: عدد صفحات الرسالـــة 

 -------------------------------------------------------------------------:   عدد الجـــــــــــــــداول

 ------------------------------------------------------------------------: عدد الصور التوضيحية 

 ------------------------------------------------------------------------: عدد الرسـوم البيــــانية 

 -------------------------------------------------------------------------: عدد المراجــــــــــــــــع 

 ملخص البحث

 

 

 النتائج الهامة للبحث

 

 قرار لجنة الحكم والمناقشة

 ائج البحث بموضوع الرسالة ونت( غير ملم / ملم ) بعد المناقشة العلنية للطالب تبين بأنه 

 لـــــــــــــــــذا
 ---------------------------------------------------السيدة / توصى اللجنة بترشيح السيد 

 ------------من كلية   ---------------------في تخصص  -------------------------------------------للحصول على درجة  

 

 أعضاء اللجنة
 التوقيع       ------------------------التوقيع                   االسم -----------------------------------------االسم 

 التوقيع       ------------------------التوقيع                   االسم -----------------------------------------االسم 
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 ىفرد تقرير
 الدكتوراه/  الة  الماجستير عن مناقشة رس

 --------------------------------------تخصص                         ----------------------------------------------المقدمة من 

 بنـــــاء على
 ----------------------------------------بتاريخ                       -------------------------------------موافقة مجلس كلية  

 ---------نائب  رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بتاريخ / واعتماد السيد األستاذ الدكتور 

 --------------------------:المقدمة من الطالب( الدكتوراه  –الماجستير ) على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة لرسالة 

 تـــــــــــقم
 :الدكتوراه وتبين التالي /  رسالة الماجستير  بفحص

 ------------------------------------------------------------------------------------------------: عنوان الرسالة باللغة العربيــــة 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------:  ةعنوان الرسالة باللغة االنجليزي

 محتويات الرسالة 
 :عدد صفحات الرســــالة 

 :أبواب الرسالـــــــــــــــة 

 :عدد الجـــــــــــــــــداول 

 :عدد الصور التوضيحية 

 :عدد الرسوم البيانيـــــة 

 :عدد المراجـــــــــــــــــع 

 ملخص البحث 

 

 

 

 الهامة للبحث  النتائج

 

 

 

 

 بموضوع الرسالة ونتائج البحث( غير ملم /  ملم ) بعد فحص الرسالة ومناقشة الطالب تبين انه 

 

 ذاــــــــــــــــــل
 ------------------------------------------------------------------------------------------------السيدة  /  نوصى بترشيح السيد  

 -------------------------------------   في تخصص      ------------------------------------------------للحصول على درجة    

 

 عضو اللجنة
 -----------------------------------------------------------------------------  :م ـــاالس

 -----------------------------------------------------------------------------  :التوقيع 
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 . ……………………………………………:  اسم الطالب

          تحت رقم

 …………………:    تاريخ التسجيل    .……  ………… التخصص .………….……الدرجة المسجل لها

 …………………………………………………………………………..-………………:  موضوع البحث

……………………………………………………………………………………………………

 -:عنوان الرسالة

…………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……… 

 :الموقف الدراسي  للطالب

 انتهى من الدراسة غير منتظم منتظم دراسة المقررات الدراسية

 تظم         غير من منتظم       لم يبدأ تقدم الطالب في البحث

 اخفق في االمتحان     أدى االمتحان لم يؤدى االمتحان  ألتأهيلياالمتحان 

 المرحلة التي قطعها الطالب في البحث

 انتهى من التجميع  يقوم بالتجميع االستعراض المرجعي

 انتهى من التجارب يقوم باإلجراء أجراء التجارب المعملية
 انتهى من التجميع والتحليل تجرى حاليا     ات والتحليل اإلحصائي تجميع البيان

 انتهى من الكتابة والمراجعة تجرى حاليا     كتابة الرسالة ومراجعتها 

 تم االنتهاء من الطباعة تجرى الطباعة     طباعة الرسالة

  :التعديل المطلوب لحالة الطالب

 تغيير موضوع البحث                             تحديد عنوان الرسالة                     افتعديل لجنة اإلشر       

 إعادة القيد                                        إلغاء القيد                               إيقاف القيد         

 تشكيل لجنة الحكم والمناقشة                           التأهيليشكيل  االمتحان ت                      مد فترة التسجيل    

  تفاصيل الموضوع المطلوب       

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
 : السبب   

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
       -:لجنة اإلشراف    

 التوقيع االسم م

  /د.أ- 1

  /د.أ- 2

  /د.أ- 3
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