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  Introduction هقدهح :

حقد  فدا موظةمد  التلمديم اللدالا ممدا التفد ه  التيييد ات المتشك فيه أن التقدمم اللممدا اليد يل الد   مما ال  
 ةمةليدا   ا  حميدالتلمديم اللدالا معما طمب التهايم  لك التييي ات فا ظمين عميه مياي ة تئميف ض بالض ة ة عما القا

ة ملدماختيدا  م داالت مت اللعمدا اببدماع ةاالبتردا  ةالتميده مدن خد لفا مختمف عمةم الحياة ، األمد  الد   يشد 
 با ةاللالما .ل  عما الصليمين ال حتمم ةمتميهة تةا ه الموافي  الم

ا  الملدايي  اللالميد  لموضدةض طدالم ايدات اللميدا بالرميد  فدا إامج ةمن هوا ران البم من التح ك ةةضل ب   
ي ددام مرددان لضددا بددين م يؤ بالم ن ي  عددالميددتقبم ة ظدديم الوقددمضددا مددن ال املددات المصدد ي  ة لددك بتالتييدد  التلميميدد  ةاد

 )اليداعات الملتمدمة  املد  يدةهاج ةالتددا تلتمدم عمدا وظدام  -ميد  اله اعد  رالمل فدا لمم ايدات اللميدا ب ابوتداج

CHS )   Credit Hour System ب مدل تمدك التحدميات ةظد ةف الموطقد  مدن واحيد  يد  ات م ايدي  تتواقدةبم
 بماع ةاالبترا  من واحي  أخ   .إلموظةم  مترامم  ل اللةمةارب  التيي ات اللالمي  المتطة ة من خ

 Mission  's College رسالح الكليح :

 مي  فا :رتتم ل  يال  ال

 ب حاصل عما م    البرالة يةس فا اللمةم اله اعي  .لج طايتخ   -ا 

 ف  فا م ال الم ايات اللميا .  لممة  قيام  فلال فا م تمل ال مإي ا - 2

عميضدا فدا هد ا  المتلدا في  ةالمضا ات التقوي  طبقدا لمملدايي  الم  ليد   فلس اللممي  ةالميإلمام الطالب باأل - 3
 اللمل . قالم ال ةةفقا لمتطمبات ية 

ايتوفا  الطاقات البح ي  فا م االت مختمف  من اللمدةم اله اعيد  التدا تخدمم البيود  المحيطد  بصدف  خاصد   - 4
 رمه بصف  عام  . لم تمةال

  ين للمل أبحاث  ات ميتة  متميه .حا  لم  الباإي ام  ةح اببماع ةاالبتر - 5

ميم المشددة ة اللمميدد  ةالفويدد  التددا تيددضم فددا قددت الل الم تمددل البح ددا بالرميدد  بددالم تمل الخددا  ا مددن خدد ط بدد - 6
 تومي  البيئ  ةالم تمل .

 

   Visionالرؤيح : 



 اعدا ةان تحقدق لخ ي يضدا أعمدا يم اللدالا اله ممة فا م ال التلئأن ترةن رمي  اله اع  ب امل  يةهاج  ا  
 الميتةيات الفر ي  ة تومي  قم اتضم الشخصي  فا بيو  توافيي 

  College's Objectives Strategic أهداف الكليح اإلسرتاتيجيح :

ي دام الحدةل  Data Base إعدمام قاعدمة بياودات -ا  لممشدارل اله اعيد  بالبيئد  المحيطد  مدل ةضدل أةلةيدات لضدا ةاد
 ة ش عمل مشت ر  . خاللتلاةن مل ال ضات البح ي  ةالرميات ةالملاهم اله اعي  من الموايب  بال

ل الملمةمدددات مفدددا الخدددا ج بضدددمف تبدددا مضئةوظددد اإي دددام التددد ابط بدددين اليدددامة أعضددداب هيوددد  التدددم يس بالرميددد   - 2
 ةالخب ات التا تياهم فا حل المشارل اله اعي  المة ةمة عما أ ض الةاقل .

ب فددا رافدد  الة   ألماب إما ة الرميدد  ةاليددامة أعضدداب هيودد  التددم يس ةملدداةوةهم ةابما يددين ةالطددلتقيدديم الددما - 3
ات باعتبددا   أيدداس يقددةم الرميدد  إلددا التطددةي  عمددا أيددس قددحددل التم ييددي  لمةقددةف عمددا عةامددل الو دداح ةالملة الم ا

 عممي  ةاقلي  .

الم ايدددات اللميددا عمددا فتددد ات محددممة لمةاربددد  تددا البرددالة يةس ة مفددا رددل مدددن م ح ايدددي لم  ا هجتطددةي  الموددا - 4
 ييتطيل الموافي  محميا ةمةليا . هالتيي  ةالتطة  اللالما من أ ل إعمام خ يج  يم  ة ميتة  متمي

  

 

 

 

 

 

 

 



 األقسام الؼلويح للكليح وختصصاتها

  أقيام عممي  ةها مبيو  بال مةل رالتالا: أ وا عش تترةن الرمي  من  (:1هادج )

 (1)  مةل  قم

 األقيام اللممي  بالرمي  

 Scientific department القيم اللممي

 Soil and Water األ اضي ةالميا  

 Agricultural Economics االقتصام اله اعي 

   Extension and Rural Society اب شام اله اعي ةالم تمل ال يفي

  Animal Production and Poultry ةالمةا ن ابوتاج الحيةاوي

 Horticulture البياتين

 Agronomy المحاصيل

 Plant Pathology أم اض الوبات

 Genetics الة ا  

 Agricultural Microbiology المير ةبيةلة يا اله اعي 

 Plant Protection ةقاي  الوبات

 Food Sciences عمةم األغ ي 

 Dairy Sciences عمةم األلبان

 

 



 لؼلياالدرجاخ الؼلويح ا

اللممي  التالي  لما بلم شضامة    اتمالتموح  امل  يةهاج بواب عما طمب م مس رمي  اله اع   :  (2هادج )
 البرالة يةس في التخصصات اللممي  باألقيام ةف ةعضا عما الوحة التالي:

 في اللمةم اله اعي . م    الما يتي  المضوي  .1

 م    الما يتي  البح ي في اللمةم اله اعي . .2

 م    مرتة  الفميف  في اللمةم اله اعي . .3

 :درجح املاجستري املهىن                    : (3هادج )

 (2 مةل  قم )

 اللمةم اله اعي  في الما يتي  المضويم االت تخصص 

 التخصصات  اللمميالقيم 

 تروةلة يا اله اع  اللضةي   ةالميا   األ اضي

 اله اعي إما ة المش ةعات   اله اعياالقتصام 

 الم تمل ال يفي -اب شام اله اعي اب شام اله اعي ةالم تمل ال يفي

 لط ي الطبي  ة الوباتات ال -اله اعات المحمي  -إوتاج الفارض  البياتين

 إوتاج ةاختبا  التقاةي –اله اع  اآلمو   المحاصيل

 الضومي  الة ا ي . الة ا  

 تمرافح  اآلفا –وحل الليل  ةقاي  الوبات

 تصويل األغ ي  عمةم األغ ي 

 تروةلة يا األلبان عمةم األلبان
 إوتاج ةت بي  المةا ن. -ابوتاج الحيةاوي  ةالمةا ن ابوتاج الحيةاوي

 

 

 

 

 



 الؼلىم الزراػيح: ًفدرجتا املاجستري ودكتىر الفلسفح 

أة الف عي  من األقيام اللممي  الما يتي  ةمرتة  الفميف  فا التخصصات ال ئييي   ايموح الطالب م  ت     
 (.3بالرمي  المةضح  بال مةل  قم )

 (3 مةل  قم )

 الؼلىم الزراػيح ًفاملاجستري ودكتىر الفلسفح  درجتيجماالخ ختصص ( : 4هادج )
 التخصصات  القيم اللممي

  األ اضي ةالميا  األ اضي ةالميا  

 االقتصام اله اعي االقتصام اله اعي 

 الم تمل ال يفي -اب شام اله اعي اعي ةالم تمل ال يفياب شام اله  

 وباتات الهيو  ةتوييق الحمائق –إوتاج الفارض   –إوتاج خض   البياتين

 محاصيل الحقل المحاصيل

 الضومي  الة ا ي .الة ا   ة  الة ا  

 أم اض الوبات أم اض الوبات
 المير ةبيةلة يا اله اعي  المير ةبيةلة يا اله اعي 

 ةقاي  الوبات ةقاي  الوبات

 عمةم األغ ي  ةالتي ي  عمةم األغ ي 

 تروةلة يا األلبان عمةم األلبان
 إوتاج المةا ن -ابوتاج الحيةاوي ةالمةا ن ابوتاج الحيةاوي

   : هىاػيد الدراسح وًظاهها:5هادج 

 :ا  يا يت ايي  الث اخ ئيييين بابضاف  إلا فصل م يقيم اللام الم ايا إلا فصمين م اييين  -1

 أيبةع. 15( ةيبمأ من األيبةع ال الث من يبتمب  ةلممة Fall Semesterاألةل: ) الم اييالفصل     ( )أ

 أيبةع. 15من فب اي  ةلممة  ال اوي( ةيبمأ من األيبةع Summer Semester: )ال اوي الم اييالفصل ( )ب

 ) ماوي  أيابيل( 8ل اوي من شض  يةلية ةلممة )ج( الفصل ال الث )اختيا ي(: يبمأ من األيبةع ا



بأيددبةعين عمددا األقددل عمددا أن ييمددق بدداب  الم ايددييددتم قيددم الطددالب لممددةام الم ايددي  قبددل بددمب الفصددل   -2
هد    فديالتي يل مل وضاي  األيبةع األةل مدن بدمب الم ايد ، ةال ييدمح بالقيدم بلدمها، ةيلتبد  الطالدب 

   اب  ابات الالهم  وحة .الحال  موقطلا  عن الم اي  ةتؤخ

( مدن هد   5الرمي  عما أياس وظام الفصمين المشا  إليضمدا فدا المدامة  قدم ) في الم ايييقةم الوظام   -3
الالئحددد  ةةفقدددا  لوظدددام اليددداعات الملتمدددمة )ةحدددمات م ايدددي (. عمدددا أن تدددؤم  االمتحاودددات التطبيقيددد  

 عما حمة. م اييالتح ي ي  الوضائي  لرل فصل  ( يميضا االمتحاوات15األيبةع األخي  ) فيةالشفضي  

الفصددل الم ايددي ال الددث )اختيددا ي( يخصددص أيايددا  بعددمام الة قدد  البح يدد  ةالتددم يب فددي أحددم م اردده  -4
لمطالب المقيمين لمما يتي  المضوي، ةر لك ايترمال ةحمات البحث ةالمواقشدات ةتأميد  يةق اللمل 

 مقيمين لم  تي الما يتي  البح ي ةمرتة  الفميف .الم اي  الميماوي  الصيفي  لمطالب ال

يداعات ملتمدمة  6ةي ةه قيدم بلدض المقد  ات فدي الفصدل الم ايدي ال الدث )االختيدا ي( بحدم أقصدا  -5
 في حال  الض ة ة عما أن تتضاعف خالل الياعات التم ييي  األيبةعي  المخصص  لرل مق  .

 : الساػح املؼتودج:6هادج 
بالويدب  إلدا  م ايديةحمة قياس م ايي  لتحميم ةهن لرل مقد    هيالةحمة الم ايي ( الياع  الملتممة )

 : رالتاليرامل، ةها  م اييالمق  ات األخ   خالل فصل 

 األيبةع. فيمحاض ة وظ ي  ممتضا ياع    -1

 األيبةع. فيتم يبات ملممي  لممة ياعتين  -2

 أليبةع.ا فيتم يبات تطبيقي  ميماوي  لممة أ بل ياعات   -3

 

 

 

 

 

 

 



 –الثاب الثاًً 

 

 املاجستري املهىن فً الؼلىم الزراػيح 

 ( : طبيعة الدراسة ومدتها  7مادة ) 

 ات طبيدد  تطبيقيدد  ةالتددم يب فددا أحددم م اردده يددةق اللمددل مددل تقددميم مشدد ةع  مقدد  ات ةهددا م ايددات تتودداةل 
 بح ا . 

    فصةل م ايي  أة أر   (   4ممة الم اي  : عامين  املين ) 

 :شروط االلتحاق 

  -:ًيلها  الؼلىم الزراػيح ًف لٌيل درجح املاجستري املهىنقيد الطالة  يفط رتيش:  8هادج 

الملاهددم  رميددات اله اعدد  أةاللمددةم اله اعيدد  مددن إحددم   فدديأن يرددةن حاصددال  عمددا م  دد  البرددالة يةس   -1
ل  )ةيحمم  لك م مس ال امل  بوداب  أة الحاصمين عما الم  ات ال املي  الملامالملت ف بضا  اله اعي 

 .عما اقت اح م مس الرمي (

يمرن قبةل الطالب الحاصدمين عمدا م  د  مبمدةم الم ايدات اللميدا )عدام  داملي ةاحدم( لمتيد يل لم  د   -2
 الما يتي  المضوي.

 ةفقا  لما يق   م مس الرمي . ما يتي  مضوييتحمم عمم الطالب المقبةلين برل   -3

 :واألوراق املطلىتح للواجستري املهىنالتقدم  : تاريخ9-هادج

 .خالل أغيطس من رل عام(م ة ةاحمة ) ألي ما يتي  مضوييتم فتح باب التقمم لمقيم     -1

 : أما أألة اق    -2

 شضامة البرالة يةس. -أ 

 شضامة الميالم. -ب



 المةقف من الت ويم بالويب  لم رة . -ج

        صة  شخصي  حمي  . 4 -م 

 مةافق   ض  اللمل )إ ا ران الطالب يلمل(. أة إق ا  إ ا ران الطالب ال يلمل. -ه

 .(ايتما ات القيم بلم ايتيفائضا )يحصل عميضا من إما ة الم ايات اللميا بالرمي  -ة

 :سيحالرسىم الدرا:  10هادج 

ة م بقدداوةن توظدديم  الم ايددي  المقدد  ة حيددب مددا مبتيددميم ال يدة بلدم قبددةل الطالددب بالما يددتي  المضوددا يقددةم 
  قد  ا يألعما لم املات بخصةص مقابل الخممات التلميمي  ةأيضا  مداتق   بةايط  الم مس  ال املات ةر لك ما

 .م مس ال امل 

 فً الؼلىم الزراػيح  درجتا املاجستري ودكتىر الفلسفح

 فً الؼلىم الزراػيح:الثحثً أ: درجح املاجستري 

Master of Agricultural science degree (M.Sc.) 

   اللمةم اله اعي : فيالبح ي  : يشت ط فا قيم الطالب لم    الما يتي 15مامة  

مدن إحدم  ال املدات )ف ع التخصدص( اللمةم اله اعي   فيأن يرةن حاصال  عما م    البرالة يةس   -1
 (C) يدم  عدام بتقدمي ملضم عممي ملت ف به مدن ال املد  من  المص ي  ، أة عما م    ملامل  لضا

B) يم  ما  ةتقمي  في متةيط تقمي اته خالل يوةات الم اي ، عما األقل 
-
متةيدط  فديعما األقدل  (

إعفدداب ، ةي ددةه ةالتددي يحددممها م مددس القيددم المخددتص ةيق هددا م مددس الرميدد مقدد  ات فدد ع التخصددص 
ي  المضودي الحاصمين عما الما يتقبةل الطالب الةافمين من ش ط التقمي  عوم التي يل، رما ي ةه 

B)فصددةل( بتقددمي   يددم  ددما   4أة مبمددةم الم ايددات اللميددا )
-
عمددا األقددل لاللتحدداق بالتيدد يل لم  دد   (

الما يددتي  البح ددي، ةبشدد ط أن يرددةن تقددمي   فددي الم حمدد  ال امليدد  األةلددا ) يددم( عمددا األقددل أة مددا 
 .يواظ   من تقمي  وظام الياعات الملتممة

ي الرميات ةالملاهم اللميا التي بضدا أقيدام تد تبط بالم داالت اله اعيد  ي ةه قبةل المتقممين من خ ي  -2
 بميما غي  برالة يةس اللمةم اله اعي  ة لك بالش ةط التالي :

 مةافق  الم مس األعما لم املات )ل و  قطاع الم ايات اله اعي ( ة لك بمةافق  ال امل . -أ



 عام لم    البرالة يةس.عما األقل رتقمي   (C)الحصةل عما تقمي  " يم"  -ب

ايترمال المق  ات التخصصي  لمشلب  الملوي  )المؤهم  لمتي يل( ةالحصةل عما متةيط تقمي ات ال  -ت
B)يقل عن  يم  ما  

-
 في مق  ات االيترمال. (

ه لمتي يل ةايتيفاب الميتومات المطمةب  )الم رة ة في وضاي  البوم( ةااليدتما ات أن يتقمم الطالب بطمب  -3
الالهمدد  إلددا قيددم الم ايددات اللميددا بالرميدد  لملدد ض عمددا عميددم الرميدد  الدد ي يحددةل الطمددب ةالميددتومات 

ةتليدين ل ود  ابشد اف عمدا أن يقدةم أحدم أعضداب الم ود   -لقيم اللممي المخدتص ببدماب الد أيإلا ا
  بلمل الم شم األراميمي لمطالب.

 املستٌداخ املطلىتح:

 موضا.أة ميتخ ج  يمي  شضامة الميالم 

 .شضامة البرالة يةس 

 .الي ل الم ايي لم حم  البرالة يةس 

 .) شضامة ايترمال المق  ات الم ايي  )لمن توطبق عميضم ه   الحال 

  شضامة أماب الخمم  اللير ي  أة مةافق  هيئ  التوظيم ةالتم يب بالقةات الميدمح  عمدا الم ايد ، أة مدا
 موا  الث يوةات.حمها األيفيم بتأ يل الخمم  اللير ي  لممة  

   شددضامة الما يددتي  المضوددي )لمددن توطبددق عمدديضم هدد   الحالدد ( فددي تخصددص مدد تبط بتخصددص م  دد
 الما يتي  البح ي المقمم له ةالي ل الم ايي.

  مةافقدد   ضدد  اللمددل لممتقددممين اللدداممين بالحرةمدد  أة قطدداعي األعمددال اللددام ةالخدداص، أمددا الدد ين ال
 هامضم باالوتظام في الم اي .يلممةن يتقممةن بإق ا  يفيم الت

ي دددةه بوددداب عمدددا اقتددد اح م مدددس القيدددم ةمةافقددد  م مدددس الرميددد  أن ييدددمح لمدددما س بالتيددد يل لم  ددد    -4
في تخصص مختمف عن تخصدص البردالة يةس بشد ط ا تيداه الطالدب للدمم مدن الما يتي  البح ي 

 .المق  ات الم ايي  الترميمي 

بمةم الم ايات اللميا أة الما يتي  المضوي في تخصدص مد تبط ي ةه قبةل الطالب الحاصمين عما م  -5
بم ددال المتقدددممين لمم ايددد  بددده بشددد ط يدددابق حصدددةلضم عمدددا م  ددد  البردددالة يةس فدددي اللمدددةم اله اعيددد  

 .من ه   الالئح  13من المامة  قم  – 2ةالش ةط الةا مة بالبوم 

عددمم المقبددةلين لممتقددممين لتحميددم ةل قبدد ةي ددةه لم مددس القيددم بلددم مةافقدد  م مددس الرميدد  عقددم امتحددان -6
 حيب إمراوياته في مة ة.



فا م    إ ا ران تي يل الطالب لم    الما يتي  البح ا فا غي  م ال تخصصه  ( : 16هادج ) 
ياع  ملتممة من مق  ات  15البرالة يةس فأوه يرمف بم اي  عمم من المق  ات الم ايي  الترميمي  ال تقل عن 

س فا م ال التخصص ال ميم الم غةب فيه ةان يو ح فيضال بتقمي  عام  يم  ما  عما األقل م حم  البرالة ية 
 قبل أن يقيم لمق  ات م    الما يتي  البح ا.  

 ًطام الدراسح تثؼًا لٌظام الساػاخ املؼتودج :( :  17هادج ) 
أة الم شم  ابش اف الرمي  بواب  عما اقت اح ل و  م مسيقةم الطالب بم اي  مق  ات يةافق عميضا  

 من مق  ات الم ايات اللميا مةهع  راآلتا : األراميما ةمةافق  م مس القيم المختص 

  حأوالً : هقرراخ ػاهح إجثاري

 8  ( لمبحث الخاص بالما يتي  البح ا بةاقل  16ياعات ملتممة )  ياعات ملتممة  4ياع  عممي
 فصةل م ايي  .  4عممي  أيبةعيا  ةعما مم  

  3 تطبيقي   2ياعات تطبيقي  ( لممواقشات الخاص  بالما يتي  البح ا بةاقل  6عات ملتممة ) يا
 . أيبةعيا  ةلممة  ال   فصةل م ايي  

 2    ياعات ملتممة  5ياع  ملتممة لمق   موض ي  البحث اللمما فا التخصص الملوا بالم اي    
ياعات عمما أيبةعيا  صيفيا  لممة  ماوي   11ياعات عممي  ( لمم ايات الميماوي  الصيفي  بةاقل  11) 

 . أيابيل ةعما مم  عامين لرل طالب 
 6 أة  اياعات ملتممة لم اي  مق  ين من مق  ات اللمةم األيايي  تختا  بةايط  الم شم األراميم

   ) حيب ما ق  ته ل و  قطاع الم ايات اله اعي  (  ل و  ابش اف

الم تبطد  بده    اتلمقد  ات اختيا يد  تخصصدي  فدا فد ع التخصدص ةالمقد ياع  ملتمدمة 2م اي  ا   -: ثاًيا
ة ) مدميداعات ملت 6 ات الم تبط  بم اي  الطالب من خا ج القيدم اللممدا عدن ق  بحيث ال يقل عمم ةحمات الم
 ( . 3القةائم الميط ة بالممحق  قم 

بم ايد  مقد  ات تتبدل إما ة الرميد   ح داا يدتي  البمه ا بابضاف  إلا أن يقةم الطالب المي ل لم  د  ال ثالثا :
 ةها رالتالا :

 . ابو ميهي    المي  ق. م

 مق   الحايب اآللا . .



ةي دةه أن   ايدي ممةهعد  فدا أ بلد  فصدةل ) In Progress  ( IP )   البحدث قدالطالدب ةحدمات م م( يقي 3) 
 UPتقمم غي  م ض ) أة(  SP تقمم م ض ) أياس   البحث عما قترةن غي  متتالي  ، ةيتم تقييم ةحمات م

ةالد   يشدمل عمدا أهدم الوتدائج التدا  األقدل اعمد ابش افمن عضةين من ل و   ملتمم ي  المتابل  التقل طبقا   (
لدددب عمدددا الم  ددد  اللمميددد  ايحصدددل الط لدددم إ ا ايدددا عمدددا حدددمة ، ة م ة  لدددك لردددل فصدددل لدددبالطا إليضددداتةصدددل 

( ، ةتلتبد   Sليحصدل عمدا تقدمي  ) عميضدا لهة حتدا حصدة     البحدثقدت ماحمة المي ل بضا ييتم  فا القيم ل
موي  عمددا رددل المقدد  ات المقيددمة لمطالددب فددا ايددتما ة ضددلددب هددا مةافقدد  الطا تيدد يلس الرميدد  عمددا مددمةافقدد  م 
 التي يل.

 ح .ئ( من ه   الال ا 2مبين فا المامة ) هة يتم ةفقا لما   ايي مال المق  ات( تقييم  4) 

ب لددأن يرمددف الطا صة م مددس القيددم المخددت ابشدد افرميدد  بودداب عمددا اقتدد اح مددن ل ودد  ( ي ددةه لم مددس ال 5) 
 اليدددداعاتيدددد  فددددا م حمدددد  البرددددالة يةس ال تحتيددددب ضددددمن م   ماخددددل الرخدددد ات فددددا تخصصددددات أ  قددددبم ايدددد  م

 . المطمةب

لدام ( عما األقل فا المتةيط ال - Bتقمي   يم  ما )  طو   الطالب فا حال  عمم حصةله عما متةي( ي 6) 
   إضافي  حتدا يحصدل عمدا خأ م ايي لمق  ات الم ايات اللميا التا رمف بم ايتضا ، أة يقةم بم اي  مق  ات 

ب ل ودد  ابشدد اف ةمةافقدد  م مددس القيددم ةل ودد  الم ايددات اللميددا مددعمددا ط اب  ب ةيرددةن  لددك بودد بالمطمددة التقددمي  
 ( . - B يم  ما ) إلا هة فل طس الرمي  لتحيين المتةيمةالبحةث ةم 

لده  بقتياب مق  ات م ايي  يحلمطالب با ييمحبلم مةافق  م مس الرمي  ةبواب عما اقت اح م س القيم (  7) 
  الياعات  ( ، ةعما أال يهيم م مةع ه  - B   ، بحيث ال يقل تقمي ها عن  يم  ما ) خم ايتضا فا  امل  أ

تردةن ضدمن  أنصدةل عمدا الم  د  ةعمدا لمح الالهمد ات المقد  ات عمن م مةع يا % 31المق  ات عن    ه
ب فددا ايددتما ة التيدد يل ةبشدد ط أال ترددةن قددم احتيددبت لمحصددةل عمددا م  دد  عمميدد  لدد  ات التددا قيددمت لمطامقددال

 ضا أر   من خمس يةات.و، ةأال يرةن قم مضا عما امتحا أخ  

   ( هدج الدراسح 18هادج ) 

يل رتشد ا فا اللمدةم اله اعيد  عدن يدوتين ) قبدليتي  البح  تقل ممة الم اي  لويل م    الما ال ي ةه أن
عمددا المددم لفتدد ة  المةافقدد حدداالت الضدد ة ة يمرددن ةفددا يددوةات  أ بددل صددا، ةبحددم أق ( ال يددال   ال ودده الحرددم عمدد

عمدا اب  المدم بود تإ د ابا ن قدم أتدم م ايدته ة تدتمردتيد يل الطالدب أ ا لدم ي لمهاتا عام يامس يمفا بحاها صأق
 يا بال امل  .مالم ايات الل ةع ض األم  عما م مس لرمي ةا م  م مس القيتق ي  المش فين ةمةافق

 



    -شروط هٌح درجح املاجستري الثحثً فً الؼلىم الزراػيح : (  19هادج ) 

  -يشت ط فا حصةل الطالب عما م    الما يتي  البح ا فا اللمةم اله اعي  ما يما :  

 أن يتابل الم اي  ةالبحث .  – 1

ةم بإ  اب البحث فدا مةضدةع يقد   م مدس الرميد  بوداب  عمدا اقتد اح م مدس القيدم المخدتص ، ةي دةه أن يق – 2
م مس القيم اللمما المختص أن ييمح لمطالب بإ  اب بلدض الوقداط الخاصد  لم مس الرمي  بواب  عما تةصي  

 ملت ف بضا تحقق المتطمبات الخاص  بالبحث.  أخ  أة  ض  ببح ه فا ملضم عمما آخ  

ث حدبوتدائج ب األقل( عما  B  -ي  عام  يم  ما )قمفا المق  ات الم ايي  بت هأن يقةم الطالب بلم و اح  - 3
خمددس  الله فيضددا. ةاد ا لددم يحصددل الطالددب عمددا م  دد  الما يددتي  خددقشددتفددا  يددال  تقبمضددا ل ودد  الحرددم بلددم موا

اللدددام اليدددامس ) فدددا حددداالت   ايدددات اللميدددا ييدددتم  الطالدددب فدددا م ايدددته حتدددالمبا تيددد يمهيدددوةات مدددن تدددا ي  
عمددا م ايددتضا  عددن المقدد  ات التددا مدد  عةضددا   إضددافي ايدد  مقدد  ات م  ) اللالضدد ة ة( ةاألخيدد  ، ة لددك مددن خدد

 ال يال  ة تشريل ل و  الحرم. إعمام، من ب تضاووتي تضا ةحتا اال نالإعخمس يوةات مو  

التابلد    يدمالمدن أحدم م ارده  )ما يدتي  البح دا) لم Toefl ابو ميهيد   يالم تياه امم الطالب بشضامة قيت  - 4
      لم املددد  أة مدددن ال املدددات الموددداظ ة . رمدددا يقدددمم الطالدددب مدددا يفيدددم حصدددةله عمدددا شدددضامة قيدددامة الحايدددب اآللدددا 

( I.C.D.L )  ميد  ةم مدس ال املد  قبدل لرة مدن ال املد  ب ةفقدا لمدا يقد     م مدس املتمدممدن أحدم الم ارده ال
 ما ال يال  ة لك ةفقا لمقةاعم الموظم  ل لك من قبل ال امل .تشريل ل و  الحرم ع

  

 

 

 

 

 

 

 



 الثاب الراتغ

 درجح دكتىر الفلسفح فً الؼلىم الزراػيح
Doctor of Philosophy in Agriculture Science Degree (Ph.D. ) 

 طثيؼح الدراسح : (:  20)  جهاد

امتحان تأهيما  قم  ات عميا ،بابضاف  إلا عقمما ةم اي  مالتقمم الل ةمتابل  ر عما البحث المبت أيايا  م قة ت
مرتدة  الفميدف  فدا    د م عمدا  بالطالدمد  لحصدةل ه ك المقد  ات ، ةال تقدل الفتد ة الالمو احه فا ت لمب بلاطلم

  ود بمضدا لقيم  يال  عممي  تقميمه لض   الم    ةتوتضا بت   تييمن تا   اعتبا ا  ث يوةات الاله اعي  عن   ةممالل
 م ةالمواقش  .رحلا

 فً الؼلىم الزراػيح :  حالتسجيل لدرجح دكتىر الفلسفوط رش( :  21)  جهاد

 ما يما :  اله اعيفا تي يل الطالب عما م    مرتة  الفميف  فا اللمةم   طتيش

مددن إحددم  ال املددات   اله اعيددالما يددتي  البح ددا فددا اللمددةم  أةأن يرددةن حاصددال عمددا م  دد  الما يددتي    -ا 
لضا مدن ملضدم عممدا ملتد ف بده مدن ال املد ، بشد ط أال يقدل تقدمي   اللدام فدا   لملام، أة عما م     المص ي 

ةي ددةه إعفدداب الطددالب   ( - B )  ددما  الما يددتي  البح ددا عددن  يددم  أة الما يددتي المقدد  ات الم ايددي  لم  دد  
 الةافمين من ش ط التقمي .

 أة يددتي  الما فددا م  دد  هوفددس التخصددص الحاصددل عميدد أن يرددةن التخصددص المتقددمم لمتيدد يل فيدده هددة - 2
 الما يتي  البح ا .

يدات ةالملاهدم التدا بضدا أقيدام مالما يتي  البح ا من الر أةي ةه قبةل الحاصمين عما م    الما يتي    - 3
ل وددد  قطددداع لم املدددات )  ااألعمدددتددد تبط بالم ددداالت اله اعيددد  ة لدددك بمةافقددد  ةالشددد ةط التدددا يضدددلضا الم مدددس 

 بلم مةافق  م س ال امل  .م ايات اله اعي  ( ال

 

 

 



 . الزراػيح الؼلىم  ًف حالفلسف دكتىرح درجل ليسجتال راء ( : إج 22: ) جهاد

 .الئح باب التي يل لم    مرتة  الفميف  فا المةاعيم المبيو  فا ه   ال فتح( ي 1) 

بدددد  ) المدددد رة ة فددددا وضايدددد  هدددد ا البوددددم( ة ( يتقددددمم الطالددددب بطمبدددد  لمتيدددد يل ة ايددددتيفاب الميددددتومات المطمة  2) 
 إلداالرميد  الد   يحدةل ممدف الطالدب   مدسبالرويد  لملد ض عمدا م اقيم الم ايات اللمي إلام  ه االيتما ات الال

الم ودد  بلمددل الم شددم  أعضددابعمددا أن يقددةم أحددم  فاابشدد  الدد أ  ة تليددين ل ودد   ببددمابالقيددم اللممددا المخددتص 
 لمطالب. ااألراميم

 املطلىتح :  املستٌداخ

 ضا و يما متخ ج مي أة مالميال شضامة -

 يتي  البح ا . الما أةشضامة الما يتي   -

الطالدددب ةرفابتددده  بأهميددد البح دددا  يدددتي  المايدددتي  أة  خطددداب تةصدددي  مدددن ل وددد  ابشددد اف عمدددا  يدددال  الما -
أة  يددتي  الما  دد  عمددا م هلمتيدد يل لم  دد  مرتددة  الفميددف  فددا اللمددةم اله اعيدد  فددا التخصددص الدد   حصددل فيدد

 الما يتي  البح ا.

 البح ا . يتي الما أة  يتي  الماالي ل الم ايا لمق  ات   -

ةالتدم يب بدالقةات الميدمح  عمددا الم ايد  ، أة مدا يفيدم بتأ يددل  مالتوظدديمةافقد  هيود   أة يدر ي لالأماب الخممد   -
 ث يوةات .اللممة حمها األموا   اللير ي الخمم  

لخداص ، أمدا الد ين ال يلممدةن اللداممين بالحرةمد  أة قطداعا األعمدال اللدام ةا نلممتقدمميلمدل مةافقد   ضد  ال -
 فا الم اي  . باالوتظاممةن بإق ا  يفيم التهامضم يتقم

 أة اق أخ   تطمبضا إما ة الرمي  . -

م   تطيقددا ( تقدةم ل ود  ابشد اف بإعددمام خطد  م ايدي  مبترد ة بحيددث تم دل تمدك ألخطد  إضدداف  عمميد  ميدتح 3) 
س الرمي  هة تا ي  التي يل ، ة لك بلدم مال املات ، ةيلتب  تا ي  مةافق  م  توظيما( من قاوةن  78لممامة ) 
 ال امل  لمم ايات اللميا ةالبحةث لضا . ساوب  ئيواعتمام 

 

 



 املؼتودج  خ: ًظام الدراسح تثؼًا لٌظام الساػا ( 23)  جهاد

)    اللممدا محتةاهدا( بصدف  عامد  المقد  ات الم ايدي  االختيا يد  ، ةرد لك  2) ) ا ( تبين القةائم بدالممحق  قدم 
 قيامأللةفقا   اله اعي  تا الما يتي  البح ا ةمرتة  الفميف  فا اللمةم لمال هب ال اوا( لمختمف التخصصات 

 تا تتبل رةم الرمي  ةرةم القيم اللمما المختص .لاللممي  ، ةا

أة  ابشددد افيةافدددق عميضدددا م مددس الرميددد  بوددداب عمدددا اقتددد اح ل وددد    ايدددي م  مقددد  ات ايدددبم  ( يقددةم الطالدددب   2) 
 الم شم األراميما ةمةافق  م مس القيم المختص من مق  ات الم ايات اللميا مةهع  راآلتا :

 إجبارية :  مقررات عامة  -أوالً: 

 8  ( لمبحث الخ 16ياعات ملتممة )  ملتممة ياعات  4اقل اص ب يال  مرتة  الفميف  بة ياع  عممي
 ا مم  أ بل  فصةل م ايي  .معممي  أيبةعيا ةع

 4  ( لممواقشدددات الخاصددد  ب يدددال  مرتدددة  الفميدددف  بةاقدددلطيددداع  ت 8يددداعات ملتمدددمة )  يددداع  2بيقيددد 
 . م ايي فصةل  الث ةلممة  أيبةعيا  تطبيقيا 

 2  (  ا لم يرن الطالدب قدم إياع  ملتممة لمق   موض ي  البحث اللمما فا التخصص الملوا بالم اي 
 . بح ايتي  ال م يضا فا الما يتي  أة الما

 6 م ايات خاص  فا عمةم التخصص الملوا بالم اي  .    قياعات ملتممة لم 

  5  ا يدددداعات عمميدددد  ( لمم ايددددات الميماويدددد  الصدددديفي  بةاقددددل . ا يدددداعات عممددددا  1)  ةملتمددددميدددداعات
 . طالبمين لرل أيبةعيا صيفيا لممة  ماوي  أيابيل ةعما مم  عا

 6 ين مددن مقدد  ات اللمددةم األيايددي  تختددا  بةايددط  الم شددم األردداميما أة قدد  يدداعات ملتمددمة لم ايدد  م 
 ( .  اله اعيل و  ابش اف ) حيب ما ق  ته ل و  قطاع الم ايات 

ث ياع  ملتممة لمق  ات اختيا ي  تخصصي  فا ف ع التخصص ةالمق  ات الم تبط  به بحيد 24  م اي:  ثانياً 
يداعات ملتمدمة ةيردةن  6ب مدن خدا ج القيدم اللممدا عدن لد  ات الم تبطد  بم ايد  الطاقةحمات الم مال يقل عم

 ( . 2الميط ة بالممحق  قم القةائم األقل ) ا( عم   - Bمي   يم  ما )قالو اح فيضا بت

  ات تتبدل إما ة الرميد  ةهدا قده ا بابضاف  إلا أن يقةم الطالب المي ل لم    مرتة  الفميدف  بم ايد  م : اً الثث
 . أخ    بيو أ ) ةالمتخصص  فا الم ال اله اعا ( ةمت ة لي   ميهي واب: مق   المي  

م مددس الرميدد  عمددا التيدد يل فددا بمايتدده هددا مةافقدد  ضددموي  عمددا رددل المقدد  ات المقيددمة ةتلتبدد  مةافقدد  
 لمطالب فا ايتما ات التي يل.



،  عما األقل  مةهع  فا أ بل  فصةل متتالي  In Progress  ( IP )ث    البحقالطالب ةحمات م ميقي(  3) 
 يددد  تقل طبقددا   ( UPتقدددمم غيدد  مدد ض ) أة(  SPتقددمم مدد ض )  أيدداس   البحدددث عمددا قددةيددتم تقيدديم ةحددمات م

 إليضداةالد   يشدمل عمدا أهدم الوتدائج التدا تةصدل  األقدل اعمد ابشد افمدن عضدةين مدن ل ود   ملتممالمتابل  ال
خدالل لدب عمدا الم  د  اللمميد  الميد ل بضدا ايحصل الط لم إ ا ايا عما حمة ، ة م لك لرل فصلة   لبالطا

ةحتدا االوتضداب مدن إعدمام ال يدال  ةتشدريل ل ود  الحردم البحدث  قيدم ييتم  فداالممة الموصةص عميضا بالالئح  
 .(  S)ةالمةافق  عما موح الم    ليحصل عما تقمي   

 .الئح  من ه   ال(  12لما هة مبين فا المامة )  ي  يتم ةفقا  ( تقييم المق  ات الم اي 4) 

لطالددب ف امددلمخددتص أن يرا مة م مددس القيدد شدد افبا ودد  لمددن  اقتدد اح امددبودداب علم مددس الرميدد  ( ي ددةه  5) 
صصددددات أخدددد   ماخددددل الرميدددد  فددددا م حمدددد  البرددددالة يةس ال تحتيددددب ضددددمن اليدددداعات خمقدددد  ات فددددا ت بم ايدددد 

 المطمةب .

يدط اللددام ة تمعمددا األقدل فدا ال  ( - B ) لدب فدا حالد  عددمم حصدةله عمدا تقدمي   يددم  دما طال( يود   ا 6) 
يحصدل عمدا  حتدا م ايدي  أخد   إضدافي   ات   مقد ات الم ايات اللميا التا رمفه بم ايتضا أة يقدةم بم ايد    قمل

يدددا لم ايدددات المب ل وددد  ابشددد اف ةمةافقددد  م مدددس القيدددم ةل وددد  المدددعمدددا ط ب  ةيردددةن  لدددك بودددا بالمطمدددة التقدددمي  
   ( - B )متةيط  يم  ما  إلا هين المتةيط ة فليحتةالبحةث ةم مس الرمي  ل

لده  بقتياب مق  ات م ايي  يحاح لمطالب بييم اح م مس القيم ت( بلم مةافق  م س الرمي  ةبواب عما اق 7) 
   هدد  اليدداعات  مددةع هددم  يددمأال يه  اةعمدد  ددما      ، بحيددث ال يقددل تقددمي ها عددن  يددم م ايددتضا فددا  املدد  أخدد  

ترددةن ضددمن  أنالم  دد  ، ةعمددا لمحصددةل عمددا  الهمدد مددن م مددةع يدداعات المقدد  ات ال %  31المقدد  ات عددن 
ةبشدد ط أال ترددةن قددم احتيددبت لمحصددةل عمددا م  دد  عمميدد     ات التددا قيددمت لمطالددب فددا ايددتما ة التيدد يلمقددال
 س يةات.مأر   من خ اضاومضا عما امتح قم، ةأال يرةن    خأ

 : التحريري و الشفىي الشاهل  التأهيلً االهتحاى ( 24) ج دها

 )        ات الم ايي  ةحصدةله عمدا تقدمي   يدم  دماقبلم و احه فا الم م  الطالبؤ ي ب أن ي (  1) 

B - )  م حمد  الدمرتة ا  ةبلدم  ل  ات الم ايي  التا رمف بم ايتضا خدالقعما األقل فا المتةيط اللام ل ميل الم
أشدض  ةبمدا ال يهيدم عدن ال د  س الرميد  ةمضدا فتد ة ال تقدل عدن  مدفصل م ايا مدن قبدل م  آخ ي   اعتمام وت

الختبدا  قم اتده  امتحاودا تأهيميدا   -طالدب م  اعتمام وتي   الفصل الم ايدا األخيد  بالويدب  ليمن تا    ميالمييو  
رل اللمميددد  . ةتقدددةم ل وددد  اللمميددد  فدددا م دددال تخصصددده ةالم ددداالت الم تبطددد  بددده ةمقم تددده عمدددا ملال ددد  المشدددا

المخدتص  دم إلدا ل ود  الم ايدات  ما التا يتم ع ضضا عما م مس القيدميهف بتشريل ل و  االمتحان التأ اابش
مدن اليديم األيدتا  الدمرتة                       اللميا ةالبحةث  م م مس الرمي  ، ةتصبح وضائي  بلدم اعتمامهدا



يدددا ةالبحدددةث بال املددد   عمدددا أن ي ددد   امتحدددان تدددأهيمي تح يددد   ) قبدددل يس ال املددد  لمم ايدددات اللم ئددداودددب و/ 
ات وضايدد  فصددل م ايددا مددن ماخددل القيددم اوددامتح لالتددأهيما الشددفضا الشددامل ( ة لددك فددا م ددال التخصددص خددال

عمدا األقدل فدا االمتحدان التدأهيما   ( - B )تقدمي  بيدم  دما  طا متةيدمدلدب علطااللممدا ، عمدا أن يحصدل ا
ة ميدتم إعدا  ( -  B )      يدم  دما   المطمةبد  د  الو داح م طلدم يحصدل الطالدب عمدا متةيد التح يد   ، ةاد ا

ات الفصدددل ودددامتحاالل ، عمدددا أن تردددةن ابعدددامة فدددا االمتحدددان خددد بالمطمدددة الميدددتة   قامتحاوددده ة لدددك لتحقيددد
طالدب الميدتة  الم ايا التالا عما األقدل ب ةبشد ط أن تردةن ل ود  الممتحودين وفيدضا األةلدا ، ةاد ا لدم يحقدق ال

 الم ايات اللميا. فا الم ة ال اوي  يتم فصل الطالب من  ( -  B ) بالمطمة 

 ال د  ة ( تشرل ل و  االمتحان التأهيما الشفضا الشامل من يبل  أعضاب )أ بل  موضم لمدةام التخصدص ،  2) 
من المش فين عما أن يتم  اليامة األيات ة بيوضم ا وين ما ( مناللم مج القي  خا من صتبط  بالتخصم  لممةام ال

أخ   أ  الم و  باالقت اع الي   بةايط  أقمم األعضاب ، ةيرةن حرم الم و  بمةافق   ميدل األعضداب ب ةاد ا لدم 
فتد ة تحدممها الم ود  ةال تقدل عدن  لدممد ة  اويد  فقدط ب امتحاودهيحصل الطالب عمدا مةافقد   ميدل األعضداب يلدام 

لشددفضا الشددامل األةل ب ةفددا حالدد  عددمم ا تيدداه الطالددب المتحددان لممدد ة   أشددض  مددن تددا ي  عقددم االمتحددان اال دد 
 ال اوي  يشطب تي يمه من الم ايات اللميا .

( يتم إق ا  وتي   الطالب فا االمتحان التأهيما الشامل من م مدس القيدم فم ود  الم ايدات اللميدا ةالبحدةث  3) 
 فم مس الرمي  .

  ا تيدداه يمضدا يددت  أشددض  عمددا األقددل مددن تددا   لددمل  الطالددب إال با  يددامدد( ال يدتم تشددريل ل ودد  الحرددم ع 4) 
 الطالب االمتحان التأهيما الشامل .

   حالدراس ج( : هد 25)  ج اده  

ث يوةات ) قبل تشريل ل و  العن   اله اعي ال ي ةه أن تقل ممة الم اي  لويل م    مرتة  الفميف  فا اللمةم 
اها صدا المم لفت ة أقميمرن المةافق  ع الض ة ةوةات ، ةفا حاالت الحرم عما ال يال  ( ةبحم أقصا خمس ي

 يد  المشد فين ةمةافقد  م ميدي تقعمدا  ب  الدب إ ا لدم يردن أتدم م ايدته ، ة لدك بوداط يل اليدعامين يميدا بلدمها ت
 القيم ةالرمي  ةع ض  األم  عما م مس الم ايات اللميا بال امل  .

 

 

 



 جح دكتىر الفلسفح فً الؼلىم الزراػيح ( : شروط هٌح الطالة در 26هادج ) 

 رجة دكتور الف لسفة فى المعلوم الزراعية ما يلى :ديشترط فى الطالب لنيل  

   التي يل .ييوةات من تا     الأن يتابل الطالب الم اي  ةالبحث لممة ال تقل عن  -ا 

ب عمددا اقتدد اح م مددس القيددم س الريدد  بوددامدد. أن يقددةم الطالددب بددإ  ام بح ددا فددا مةضددةع مبتردد  الدد   اقدد   م  2
ا تةصدي  ل ود  ابشد اف أن مدع ب  اللمما المختص ةل و  الم ايات اللميدا ةالبحدةث . ةي دةه لم مدس الرميد  بودا

بلددض  قيدد خص لمطالددب فددا القيددام بددبلض بحة ددا فددا ملضددم عممددا آخدد  أة فددا  ضدد  أخدد   ملت فددا بضددا لتحقيدد
 المتطمبات الخاص  بالبحث .

عمدا األقدل ةو احده فدا   ( -  B )مي   يدم  دما تقدب الم ايدي  قد  اتم و احده فدا الممم الطالدب بلدتقدأن ي - 3
 لددك وشدد    قيددبيفيضددا ، ةأن  شددتهبمضددا ل ودد  الحرددم بلددم مواققت "   يددال "ه  ددج بحئامل بوتدداشددهيما الأتدداالمتحددان ال

لموشدد  بإحددم   ةال  قبددمخمص تأة تقددميم مددا يفددم أن البحددث الميدد ال يددال  مص مددن تخل ميددقددةاحددم عمددا األلبحددث 
 تدا ي مدن  تخمدس يدوةا اللة  الفميف  خترملب عما م  ه ةاد ا لم يحصل الطاالم الت اللممي  المتخصص  

عةضدا عدن   ضا ي  ةتحممميم اته اللق ةملهيا ضافي إ مق  ات ي م ا خاللتي يمه ييتم  الطالب فا م ايته من 
ة  ال يدال   إعدمامضاب من االوتا ت تضا ةحتيو نالإعمو   تمن خمس يوةا أر  ا م ايتضا ما م  عتال ق  اتالم

 ةمةفق  م مس القيم .  اف  ابشل وه  قت احبواب عما ا  يالرمس مم  افقيل ل وه الحرم ، ة لك بلم مة تشر

الما يدتي   م حمد   اللمدا قممده الطالدب خد خالف)  Toeflالطالب بشضامة ا تياه المي  ابو ميهي   يتقمم - 4
م مدس  قد   يموداظ ة ةفقدا لمدا لا ( من أحدم م ارده الميد  التابلد  لم املد  أة مدن ال املدات االبح  أة الما يتي 

)     رمددا يقددمم الطالددب مددا يفيددم حصددةله عمددا شددضامة قيددامة الحايددب اآللددا، ال املدد  قبددل االمتحددان التددأهيما 
I.C.D.L   ( ) مة من ال امل  .تمملما يتي  البح ا ( من أحم الم اره اللم ايته مإ ا لم يتقمم بضا عوم 

  

 

 

 

 

 

 

 



 الثاب اخلاهس

 أحكام هشرتكح لدرجىت املاجستري الثحثً ودكتىر الفلسفح فً الؼلىم الزراػيح

 تواريخ التقديم للتسجيل وشروطها :  : (  72)  ةماد 

ن مدن اللمةم اله اعي  بصدف  عامد  مد تي ايتي  البح ا ةمرتة  الفميف  ف يفتح باب التي يل لم  تا الما - 1
 ( . ا يواي   5 -ال اوي  من ا   - أغيطس  15 -رل عام ) األةلا : من ا 

 فى الشروط العامة وإجراءات التسجيل لدرجتى الماجستير البحثى ودكتور الف لسفة : ( : 72)  ةماد

  ب الما يدتي  البح دا ، ةأ بلدال  بالويدب  لم دان طدال دعدن   ابش افال يهيم عمم أعضاب ل و  أ ي ب   - 1
 بالويب  لطب م    مرتة  الفميف  .

 . ابش اففا ايتما ة التي يل الم شم األراميما من بين ل و   ميحم  - 2

أال تقددل أقمميتدده فددا  طبشدد   ابشدد افي ددةه اشددت اك المددم س لمملاةودد  فددا ابشدد اف بابضدداف  إلددا ل ودد    - 3
 الةظيف  عن يوتين .

ل الخطددد  اللمميددد  لمقيدددم مدددل إ فددداق خطددد  الم ايددد  مدددل أة اق يمدددهم أن يردددةن مةضدددةع الم ايددد  متمشددديا مددد  - 4
 ب .الالط

( فددا مةضددةع الم ايدد  المقت حدد  ةيقددةم بل ضددضا أمددام القيددم Seminarsب بإعددمام مواقشددات ) لددم الطاقددة ي – 5
م لمتيد يل لم  د  مرتدة  الفميدف  أن يلدم ة قد  تقدمبش ط  ةمة األماب ، ةيضاف عمدا  لدك لمطالدب الم مختصال

 . ضاعن م ايته المقت ح  ةيؤم   لك بشرل م    ( Review Article )م  لي  

 ( : فى قواعد دراسة مقرر دراسى لدرجتى الماجستير البحثى ودكتور الف لسفة .  72مادة ) 

 . ياعات تم ييي  أيبةعيا   ميب المق   الم ايا بلمحي (  1) 

مدددن م مدددةع  % 61المخصصددد  ال عدددن مقددد   م ايدددا امتحدددان تح يددد   وضدددائا ال تقدددل الدددم  ات  لردددل(  2) 
م  دد  (  21)  تطبيقيدد    عمددا االمتحاوددات اللمميدد  أة الخدد  دد  األمةتةهيددل األ بلددين     قددالرميدد  لمم الددم  ات

 م  ات.  ةاالمتحان الشفضا ةامتحان األعمال الفصمي  ةلرل موضا عش 



ب المواقشات الخاص  ب يدالته م    لميتة  الطالب فا إلقا 75 ) م     111ةيقيم مق   المواقشات بدد  
Seminars  ( ةردد لك ، )شدد  ماخددل القيددم الميدد ل بددهقم  دد  لحضدة  الطالددب ةتفاعمدده فددا حمقددات الموا 25 ،

م مددس   ئدديسةأعضدداب هيئدد  التددم يس بالقيددم ةمةافقدد   المشدد فين لمددن خددال    قددةيددتم تقيدديم الطالددب فددا هدد ا الم
 اللميا . القيم المختص ةاعتمام  من ةريل الرمي  لمم ايات

ة لددك قبددل وضايدد  األيددبةع اليددامس مددن بمايدد   قيددملددم البالم ايددا  قدد  مددن الم ويددحابباالييددمح لمطالددب (  3) 
بدد لك ، ةفددا   الخاصدايدتيفاب االيددتما ة  لددمة لدك ب ال الددثاأليددبةع   ضايدوةقبددل  اال داو الفصدل الم ايددا األةل ة

( فدا شدضامته ، ةال يدمخل هد ا المقد   Wه تقدمي  )ةيظضد  لدقد   يداعات هد ا الم ه   الحال  ال تحتيب لمما س
 فا حياب متةيط التقمي  لمطالب .

إال بلدم م ايد   Prerequisite )   آخد  قبمده ) قدم م ايدا يتطمدب م ايد  قد  ( ال ييمح لمطالب بالقيم لم 4) 
 ةالو اح فيه .    قه ا الم

ةفدا ،  قد  من اليداعات الم ايدي  لمم % 75حضة   لم( ال ييمح لمطالب بمخةل االمتحان الوضائا إال ب 5) 
  ( FW )    ته تقمي محال  عمم حضة  ه   الويب  يلتب  الطالب مويحبا إ با يا من المق   ةيظض  له فا شضا

 .  GPAياب متةيط وقاط التقمي  حفا  الن( ال يمخ I) ( ة W  ( التقمي ان ) 6) 

المقد   الملدام  ي متقدحيدب ي  Repeating course ( S )ايد  مقد   مدا م  ( فدا حالد  إعدامة الطالدب  7) 
، ةتظض   ميدل تقدمي ات هد ا المقد   فدا يد ل الطالدب  GPA قمي إضافيا عوم حياب متةيط وقاط الت  ا    قرم

 الم ايا .

فددا أ  مقدد   ضددمن اليدداعات المطمةبدد    C )ي  أقددل مددن )قددم( ال يحيددب لمطالددب الدد   يحصددل عمددا ت 8) 
 . GPAه يمخل فا حياب متةيط وقاط التقمي  لمحصةل عما الم    ، ةلرو

  إ ا ردان قد     عميده ابعدامة فدا هد ا المقد( فدا أ  م C أقدل مدن ) تقدمي الطالدب الد   يحصدل عمدا  (  9) 
 قدد  أة ايددتبماله بم    قددة التيدد يل فددا  ات المم ات االختيا يدد  فيمرودده إعدداقدد  إ با يددا ، أمددا بالويددب  لمم مقدد  ال

 اختيا   آخ  .

ما يتلمق به فا يد ل الطالدب الم ايدا ، ةال  أة(  S)  بتقمي    البحث لمطالب قتلامل ياعات قيم م(  11) 
 . GPAيمخل فا حياب متةيط وقاط التقمي  

 ح  .الئةفقا لمملامل  المبيو  يمفا فا ه   ال. GPAالتقمي  ( يتم حياب متةيط وقاط  11) 



أ  مق   قبل وضاي  األيبةع ال اوا من بماي  الفصل  Drop / Add( يحق لمطالب أن يح ف أة يضيف  ا2) 
المضدداف   ينالمقدد  ايددا ة لددك بلددم مةافقدد  أيددتا   الدد   ح فدده فددا يدد مه الم      قددالم ايددا ، مةن أن يظضدد  الم

ةالمح ةف ، ة لك بمل ف  الم شم األراميما مل ايتيفاب االيتما ات الخاصد  بد لك ، ةفدا الةقدت الميدمةح فيده 
 . بالح ف ةابضاف 

المق    أيتا مةافق  رل من  بلم، ة لك  Auditأة أر   رميتمل  ا  لحضة  مق    م( ي ةه لمطالب أن يقي ا3) 
فدا الحضدة   االوتظدامةالم شم األرداميما ، مةن أن يرمدف بتطبيقاتده أة أماب االمتحدان فيده ، ةلردن مدل م اعداة 

 ( . L ) تقمي  م ل المق  ات األخ   حتا يحصل الطالب عما

( : اختي  ار المق ررات الدراس  ية ) ع دد الس  اعات الدراس  ية اس ل فل  ل دراس ى ( ل  درجتى الماجس  تير   03دة ) م ا
  ةالبحثى ودكتور الف لسف

 .الم ايا الةاحم الفصلفا  ةياعات ملتمم 3لمتي يل  األموا( الحم  1)  

 فا الفصل الم ايا الةاحم لمطالبياع  ملتممة ا  2( الحم األقصا لمتي يل  2) 

المقد  ات اي  بلض عما م   ص( يحق لمطالب بمةافق  م مس الرمي  بواب عما اقت اع م مس القيم المخت 3)  
يدداعات م ايددي  ملتمددمة خددا ج القيددم أة الرميدد  أة ال املدد  التددابل لضددا يددةاب ماخددل  6الم ايددي  ةبمددا ال يهيددم عددن 

  د  إ ا ملمطمةبد  موده لمحصدةل عمدا المدن اليداعات ا الةطن أة خا  ه ) إش اف مشت ك ( باعتبا   لدك  دهبا  
  ات التددا يم يددضا قددم ايددته لمم اللميما بمتابلدد  الطالددب خدداألرددم ارددان  لددك يفيددم البحددث عمددا أن يقددةم الم شدد

 المي ل به. خا ج القيم 

 م  لحصةله عما الم    .اله الح له بحضة  المق  ات الم ايي  م  ات إ با   لمطالب لرا ييق( القيم لمم 4) 

  ات قبدددل وضايددد  األيدددبةع ال ددداوا مدددن بمايددد  الفصدددل الم ايدددا قددد( ال يحدددق لمطالدددب الددد   ال يقدددةم بالقيدددم لمم 5) 
ف القيدم قدالحضة  لممحاض ات . ةال يحق له أماب االمتحان ةيلتب  متييبا عن الم اي  إ ا لم يتقدمم بدإ  ابات ة 

. 

 

 

 

 ( : فى نظام اإلشراف وتعديل لجنة اإلشراف :  03مادة ) 



 يما : رما(  ابش افب  صالمي مين مل رل عضة بم ان ابش اف ) أو الب( ال يهيم عمم الط ) ا

 الٌصاب اإلشرافً ػلً كل هي درجىت املاجستري الثحثً ودكتىر الفلسفح الىظيفح
 31 أستاذ

 33 أستاذ مساعد
 1 مدرس

ضددداب هيئددد  التدددم يس ب ةمدددن غيددد  أعلددد( فدددا حالددد  اشدددت اك عضدددة بم وددد  ابشددد اف مدددن  ضددد  عمدددل الطا 2) 
 –يمهم أال تقدل ةظيفتده عمدا يلدامل م  د  مدم س ال تقدل مدمة شديمه لمةظيفد  عدن يدوتين  -بال املات المص ي  

ابشد اف عمدا ال يدال  م دال  ا  ات مياهم  ه ا اللضة ةتةضيح الدمة  الد   يديقةم بده فدقتةضيح م اوبيةي
 ث  م م مس الرمي  .لبحة ا ةاس القيم المختص فم و  الم ايات اللميمم  ماةيل ض  لك ع

 صخددتالمشدتضا بالقيدم اللممدا ق( تقدمم ل ود  ابشد اف ةالطالدب الخطد  البح يد  التفصديمي  بلدم ع ضدضا ةموا 3) 
إلددا ل ودد  الم ايددات  هل فلدد المخددتصا مدد يدد ا إلددا م مددس القيددم اللمقمم الم ودد  فددا وضايدد  رددل عددام  دداملا تقددةت

 ب .طالةيحفظ بممف ال بحة ه مم الطالب فاقاللميا ةالبحةث عن مم  ت

طالدب عمدا ضدةب اقتد اح لس الرمي  إلياب تيد يل امعما اقت اح م  ب  او( لم مس الم ايات اللميا ةالبحةث ب 4 )
 مم الطاب فا م ايته ةعمم اوتظامه .قس القيم عميضا فا حال  عمم تمل و  ابش اف ةمةافق  م 

شددد اف فدددا أ  شدددأن يخدددص يدددي  البحدددث ةابشددد اف ف فدددا الددد أ  بدددين أعضددداب ل وددد  ابال( إ ا حدددمث خددد 5) 
 أعضدددددددددددددددددددداب  أحم منمم قيل ل و  الحرم ي فل المةضةع إلا م مس القيم المختص بواب عما اقت اح مرةتش

ابشدد اف لمبددت فيدده ، ةيلتبدد  قدد ا  م مددس القيددم اللممددا المخددتص عمددا ميددتة  األيددات ة فددا هدد   الحالدد   لحودد 
 الرمي  . ممهما لم و  ابش اف بلم مةافق  م مس

ف المش ف ال ئييا( لمخا ج أة إيفام  فا مضم  عممي  يتقدمم المشد ف الحم المش فين )خأ  في( فا حال   6) 
، ةي فل ايمه من ابش اف بلم اوقضداب عدام عمدا يدف   ،  ف  ف عن يي  بحث الطالب حتا تا ي  يبتق ي  ةا

لةحيدم المشدا ك مدل المشد ف ال ئييدا فدإن م مدس المةفدم لمخدا ج هدة المشد ف ا أةةفا حال  ما إ ا ران الملا  
 القيم المختص يقةم بإعامة الوظ  فا ل و  ابش اف.

 لددمةفددا حالدد  إعددا ة المشدد ف الدد ئيس لمخددا ج أة إيفددام  فددا مضمدد  عمميدد  ي فددل ايددمه مددن ل ودد  ابشدد اف ب
 اف ةتحميدددم المخدددتص بإعدددامة الوظددد  فدددا ل وددد  ابشددد اوقضددداب عدددام عمدددا يدددف   ، عمدددا أن يقدددةم م مدددس القيدددم

 ييا . ئالمش ف ال



لفتدد ة تهيددم عددن يددو   ميددل حقةقدده الماميدد    افشددابلممشدد ف الدد   يتددةفا بلددم اشددت اره فددا ل ودد   ظ( يحفدد 7) 
 مبيدد  حتددا يوددال الطالددب الم  دد  اللمميدد  الميدد ل لضددا ، ةفددا هدد   الحالدد  ي ددةه ةبلددم مةافقدد  م مددس القيددمةاأل

الموصدةص عميده  لدممعدن ال ابش افث ال يهيم عمم أعضاب ل و  اللمما المختص تليين مش فا إضافيا ، بحي
 ح  .الئفا ه   ال

إ ا تددةفا المشدد ف الةحيددم عمددا ال يددال  أة يدداف  لمددمة أر دد  مددن عددام ييددتة ب األمدد   فددل  لددك لم مددس (  8) 
 أخ   لمطالب . اف  إشالقيم اللمما المختص لموظ  فا تشريل مش ف آخ  أة ل و  

  لم  د أ  تلدميل فدا ل ود  ابشد اف عمدا ال يدال  فدا حالد  مد ة  يدوتين عمدا التيد يل ي دةه إ د اب ال(  9) 
 . اليابق  ة م بالبوةم  ث يوةات لم    مرتة  الفميف  بايت واب ماالالما يتي  البح ا ة 

رتددة  م( فددا حالدد  إضدداف  أ  مشدد ف  ميددم ال تشددرل ل ودد  الحرددم ) أة ل ودد  االمتحددان التددأهيما لطالددب  11) 
 يف  ( قبل مضا عام من اعتمام ابضاف  .الفم

 ( : فى تعديل موضوع الرسالة :  07مادة ) 
 أالمددمة التيدد يل لمطالددب ، بشدد ط  اللال يددال  لمدد ة ةاحددمة فقددط خدد ةعييددمح بددإ  اب تيييدد   ددةه   لمةضدد

تيييدد  فددا هدد   الحالدد  إال بلددم عددامين . أمددا إ ا رددان التيييدد  غيدد   ددةه   بملوددا  مييددمح بتشددريل ل ودد  الحردد
المختص ةمةافق  م مس  بمةضةع البحث أة ات اهاته بلم ع ضه عما م مس القيملخمل مةن ا فاظأللابلض 

 ه حتا قبل تشريل ل و  الحرم .ائالرمي  فإوه ييمح بإ   
 فى صالحية الرسالة للعرض والمناقشة وتشسيل لجنة الحسم على الرسالة :  (: 00) ة  ماد

 إلدا م مدس القيدم المخدتص عدن مدم   يد ا  قت، من إعدمامها ب تضاواال لمال يال  ب ) ا ( تقمم ل و  ابش اف عما
لملدد ض عمددا م مددس  تمضيددما   مبدداقت اح تشددريل ل ودد  الحردد مشددفةعا  ال يددال  لملدد ض عمددا ل ودد  الحرددم  صددالحي 

ظ بدإما ة مم الطالدب ويدخ  مدن ال يدال  لمحفدقدالرمي   دم اعتمدام وائدب  ئديس ال املد  لمم ايدات اللميدا ةالبحدةث ةي
 م  م مس الرمي  ةم مس ال امل  من وي  .ماللميا ةر لك ما يح الم ايات

لضدا ، بحيدث ال تقدل يلام مياعم أة مدا أيتا ( ال تقل ةظيف  أ  من أعضاب ل و  الحرم عما ال يال  عن  2) 
 م اره البح ي  عن يوتين .م حأأقممي  األيتا  المياعم أة ما يلامل  لك فا 

  ال دد مددس الرميدد  ل ودد  الحرددم عمددا ال يددال  بودداب عمددا اقتدد اح مددن م مددس القيددم اللممددا المخددتص مددن ( يشددرل م  3) 
ييا عمدا ال يدال  ةاللضدةان اآلخد ان مدن بدين األيدات ة ةاأليدات ة الميداعمين بال املدات أة  ئأعضاب أحمهم المش ف ال

المم ددل فددا ل ودد  الحرددم ، ةي ددةه  شدد افابمددا يلددامل  لددك مددن الم اردده البح يدد  ةيرددةن مقدد   الم ودد  هددة عضددة ل ودد  
 إن ة م . ابش افاشت اك  ميل المش فين فا المواقش  بصةت ةاحم عما أال يرةن من يوضم المم س الملاةن فا 



 

 

( يشددت ط أن يرددةن أحددم األعضدداب عمددا األقددل ) ممددتحن خددا  ا فددا التخصددص المطمددةب لم يددال  ( مددن  4) 
 ي  البح ا ، ةمن خا ج ال امل  بالويب  ل يائل مرتة  الفميف  .خا ج الرمي  بالويب  ل يائل الما يت

 يس ال امل  ئب ئاوحي  تشريل ل ان الحرم ةالمواقش  يت  أشض  من تا ي  اعتمام صالن ممة رة ( ت 5) 

ا صدالحيتضت ميدم  ييا طمدب ئالطالب ، ةيحق لممش ف ال  مواقش اللضاخ ايات اللميا ةالبحةث لمتشريل تتم لمم
لمم ايد  ةاد ا ت داةه الطالدب الفتد ة القاوةويد  عدمم ت داةه الفتد ة القاوةويد  لمم ايد   طقض ي  لم ة ةاحمة بش  لظ ةف 

 الموايب بشأوه. ق ا ا  التختل ض حالته عما م مس الرمي  باقت اح من م مس القيم المختص ال

 مناقشة الرسائل العلمية والتق ارير عنها : :  ( 03) مادة  

 الل ض ، ةأن يدتم خديدي  بإحم  القاعات الملتمدمة مدن الرميد  لضد ا الالوم مواقش  ال يائل عي اعا أن تت  - 1
عددن ال يددال  ، ةتقددمم  عمميددا   تق يدد ا   موفدد ما  م رددل عضددة مددن أعضدداب ل ودد  الحرددم تقددمأةقددات اللمددل ال يددمي  ، ةي

 قيددمم مدس الالتقدا ي  عمدا  عددن ال يدال  ةوتي د  المواقشد   دم تلدد ض  ميدل مفصدال   عمميدا   تق يد ا  الم ود  م تملد  
 لل ضضا عما ل و  الم ايات اللميا ةالبحةث  م الل ض عما م مس الرمي  . تمضيما  اللمما المختص 

 ودد  عمددا فددا ل ابشدد اففددا حالدد  تأ يددل مةعددم المواقشدد  لظدد ةف خا  دد  عددن اب امة يقددةم مم ددل ل ودد    - 2
م مس القيم اللمما المخدتص بمةعدم  البحةث عن ط يقةن الم ايات اللميا ة ئبإخطا  ةريل الرمي  لش ال يال  

 المواقش  ال ميم .

عمدا اقتدد اح ل ود  الحرددم عمدا ال يددال  ةمةافقد  م مددس القيدم المخددتص فددا أن اب  لم مددس الرميد  بودد  دةهي  - 3
فددا  يلا اقت حتدده الم ودد  مددن إضددافات أة حدد ف أة تلددممددص لمطالددب فددا إعددامة تقددميم  يددالته بلددم ايددترمال خيدد  

 يت  أشض  عما األقل من تا ي  ق ا  الم و  اليابق . خالل

 

 ( : فى إيق اف التسجيل :  01مادة ) 

س القيددم اللممددا المخددتص أن يةقفددا مدديحددق لم مددس الرميدد  بودداب عمددا تةصددي  ل ودد  ابشدد اف ةمةافقدد  م 
عما  لدك . ةتيدقط المال    بالميتومات من مةاصم  الم اي  ةممعما  ه مم بل   مقبةل يمولقتي يل الطالب إ ا ت



مدن بدمب  أشدض   ال دة عما أن يتقدمم الطالدب بطمدب إيقداف خدال فتد ة ال تهيدم عدن  مممة ابيقاف من الممة المحم
 :    ، ةيمخل فا األع ا  المقبةل  ما يمال ال

 الت ويم  – 1

 م افق  الهةج أة الهة   - 2

 الم ض الطةيل  - 3

  عاي  الطفل فا فت ة ال ضاع  - 4

   لمخا ج فا موح  تم يبي  أة عممي  .اليف - 5

التيدد يل لطالددب ال ي ددةه ةيلتمددمها م مددس الرميدد  ة  ثةالبحددة حدداالت أخدد   تقبمضددا ل ودد  الم ايددات اللميددا  - 6
   قض   يقبمه م مس الرمي  .لل ه االمتحان التأهيما إال ئمرتة  الفميف  بلم أما

 ( : فى إلغاء التسجيل   03مادة ) 

 :   تا الما يتي  البح ا ةمرتة  الفميف  فا إحم  الحاالت اآلتي ملطاب ليتم إلياب تي يل ا

لممقد  ات الم ايدي    ل الت ارمدا لوقداط التقدميلدملما( فدا - B إ ا لم يحصل الطالب عما ميتة   يم  دما )  -ا
 ةت اةه الممة التا تيمح له بم اي  مق  ات لتحيين التقمي .

المم لمطالب   افالممة المحممة ة فضت ل و  ابش الل   المي ل لضا خإ ا لم يحصل الطالب عما الم    - 2
اللممدددا المخدددتص ةل وددد   قيدددم يددد  مفصدددل عدددن حالددد  الطالدددب ةيقددد   م مدددس التقلفتددد ة همويددد  أخددد   مدددل تقدددميم 

 الم ايات اللميا ةالبحةث ةيةافق عميه م مس الرمي  .

 يتين .إ ا  فضت ل و  الحرم ةالمواقش  ال يال  م تين متتال - 3

 ( فا أر   من مق   ةاحم .D ي  )قإ ا حصل الطالب عما ت - 4

   ات الم ايي  .ق( فا أر   من م ة فا أحم المFإ ا تر    يةبه ) - 5

 خةل االمتحاوات بمةن ع   مقبةل .م   ةعمم قإ ا تييب عن حضة  أر   من م - 6

فدا ال املد   ل بضداالمق  ة طبقا لمقةاعم الملمة  عمم يمام ال يةم ةمقابل الخممات التلميمي  ةمعم البحةث - 7
 ن ةالمم يين المياعمين .ميمن أماب ه   ال يةم الملي ةيتيوال قبلم إو ا   م تين عما األ



 مله .     ةاليمةك ةفقا لمتحقيق ال   ي ييلإ ا أخل الطالب بالم ل ةالتقاليم ال املي  ةحين ا - 8

 .  حان التأهيما لم    مرتة  الفميف م تين فا االمت بالطالإ ا  يب   - 9

ا تيدداه   ي دد وتاعتمددام م مددس الرميدد    يتددا  يددوتين مددن  اللإ ا لددم يددؤم  الطالددب االمتحددان التددأهيما خدد  - 11
 آلخ  مق   م ايا .

فددا  الطالددب يدد  المشدد ف ال ئييددا أة الم شددم األردداميما أة ل ودد  ابشدد اف يفيددم عددمم  ميدد  قإ ا رددان ت - 11
بلددم ال  ددةع إلددا التقددا ي  اليددوةي  تص ةم مددس الرميدد  عمددا  لددك خددللممددا الملقيددم اا ايددافقدد  م مالم ايدد  ةبمة 

 الخاص  بالطالب .

 الب وامج الم ايا .الل ث م ات خb( ثCإ ا حصل الطالب عل تقمي  أقل من ) -ا  2
 

 ى إعادة التسجيل لدرجتى الماجستير البحثى ودكتور الف لسفة : ( : ف 02)  مادة

 به .معما ط اب  التي يل اليابق بو ابيإله إعامة تي يل الطالب إ ا ران ي ة  - 1

أة يددةب  اوتظامدهيد يل بيدبب قصددة  فدا أماوده أة عدمم ي دةه إعدامة تيد يل الطالدب إ ا لددم يردن إليداب الت - 2
 يمةره .

 ظ ةف رل حال  .ل تبلا  س الرمي  أ  ش ةط أخ   بعامة التي يل مم  ميحم  - 3

 ابيدددإلن مددد( يشدددت ط أن تدددتم بلدددم مضدددا عدددام مددديال  عمدددا األقدددل  2 يل فدددا الحدددالتين ) ا ، إعدددامة التيددد  - 4
 ي يل اليابق .لتا

 

 

 

 ( : فى اإلنذارات :  02مادة ) 

  -:لتاليتينتين الم  تا الما يتي  البح ا ةمرتة  الفميف  فا الحاليتم إو ا  الطالب المي ل 



 ايا الةاحم .لم  ا مق  ين فا الفصل ا( ف  Cمي  أقل من )قإ ا حصل الطاب عما ت - 1

 قيه لمم ة األةلا .شم ال يةب فا االمتحان التأهيما بعو - 2

 ى منح الدرجات العلمية : ( : ف 02 ة )ماد

س ال املدد  ، ةيبددين فددا شددضامة رددل مددن م  تددا مدد  مةافقدد  م  يالم  دد  اللمميدد  هددة تددا مددوحيلتبدد  تددا ي  

 اللمةم اله اعي  تخصص الم اي  .الما يتي  البح ا ةمرتة  الفميف  فا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاب الساتغ

 األحكام االًتقاليح والؼاهح



 ( :   33مادة ) 

ما لم ي م فا شأوه وص خاص فدا قداوةن توظديم ال املدات أة بضد   الالئحد  تطبدق القةاعدم الملمدةل بضدا  
 .  ئيس ال امل  الموظم  لململ بالم ايات اللميا بال امل   تالةا مة فا ق ا ا

 ( :   33مادة ) 

تطبدددق أحردددام هددد   الالئحددد  عمدددا الطدددالب الددد ين يتقدددممةن لمقيدددم أة التيددد يل بالم ايدددات اللميدددا مدددن اللدددام  
 ال املا التالا لصمة  الق ا  الةها   بإعتمام ه   الالئح  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاب الساتغ 

 التؼلين املستور 



 ( :   37مادة ) 

  م دددددالس األقيدددددام المختمفددددد  أن يدددددوظم مة ات تم يبيددددد  أة م ايدددددات ي دددددةه لم مدددددس الرميددددد  بلدددددم أخددددد   أ 
تخصصي  أة مق  ات م ايي  تيتضمف تحميث ة فل الميتة  اللمما ةر لك توشديط ةايدتم ا ي  تلمديم الخد ي ين 
أة المتخصصين الحاصمين عما الم  ات ال املي  المختمف  ةالملت ف بضا ، ةي ةه مشا ر  ال مليات اللممي  

 ييات ةالضيئات الملوي  فا توظيم ه   المة ات أة الم ايات . أة المؤ 

ن رددان مددن الممرددن عقددم  حتمددوح هدد   الددمة ات شددضامات مشددا ر  ، ةال تمددو  أ  م  ددات عمميدد   امليدد  ةاد
  امتحاوات فا وضايتضا ، ةيموح الطالبةن ببلض الق ا ات إفامة با تياهها بو اح ة لك وظي   يةم خاص  ب لك . 

 

 

 

 

 


