
  كلية الهندسة     
  جامعةاإلسكندرية

  ة الداخليةالالئح    
  2011للدراسات العليا

   2014و 2013معدلة 

 

 12 

  

  لحصول على درجة الماجستيراالباب الرابع: قواعد 

 مادة 
)14(  

  شروط التسجيل:
 ): 5ضافة للشروط الواردة في ماده (يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير باإل

على (تراكمى) أن يكون حاصالً على درجة بكالوريوس الهندسة في فرع التخصص بتقدير عام جيد  - 1
أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس  (CGPA=2.333) أو األقل

 األعلى للجامعات.
لس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مج - 2

البكالوريوس في غير فرع التخصص. وذلك بعد اجتيازه عدداً من المقررات الدراسية التكميلية في 
عدد المقررات التكميلية أربعة  وتكونمستوى البكالوريوس أو أعلى والتي يراها القسم ضرورية. 

ً تشويمقررات   للمقررات األساسية وفي حالة زيادتها عن أربعة مقررات اسابقرط أال تكون متطلبا
    ويجب إال يقل المتوسط التراكمي لتلك المقررات عن في هذه المقررات يقضي الطالب سنة تأهيلية 

 لتسجيل مقررات الماجستير وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج كشرط) 65%( 2.0
 . التراكمىوال تدخل فى حساب المتوسط 

علي الطالب الحاصل على تقدير مقبول في البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة  - 3
 ال يقل CGPA بان وجد و الماجستيرالحصول على دبلوم تخصصي فى نفس التخصص المتقدم اليه

 .(2.333) عن
از - 4 د اجتي اح  بع ية بنج ررات الدراس ب المق ن  CGPA بالطال ل ع ي(2.333) ال يق ب عل  و إال وج

  .الطالب التسجيل في مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات
ى   - أ    م المعن يس القس ى رئ ة ال يتقدم الطالب بطلب لتسجيل موضوع التقرير العلمى وتحديد المشرف علي

 . )Without Thesis(وذلك فى حالة ماجستير الهندسة بدون رسالة 
تي - ب   ة ماجس ى حال ية ف وم الهندس دم  )With Thesis(ر العل ىيتق رف الرئيس وع  المش د موض بتحدي

ة  رض خط ب بع وم الطال د ان يق م بع س القس ن مجل ا م راف واعتماده ة االش ث ولجن ة البح الة وخط الرس
  البحث امام مجلس القسم المعنى.

التقرير على  لحكمتشكيل لجنة اشرط لنيل درجة الماجستير و ذلك قبل  نجليزيةتحديد مستوي اللغة األ - 5
 .ومجلس الكلية العلمى او الرسالة ووفقاً للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة

ال يقل عن  CGPAبعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكمي للدرجات  - 6
رسالة/ التقرير واالنتهاء من موضوع الرسالة/ التقرير العلمى يتم عرض تقرير صالحية ال (2.333)

  العلمى على مجلس القسم لتشكيل لجنة الحكم.
دير  - 7 د التق ة وال يرص التهم العلمي تمنح درجة ماجستيرالعلوم الهندسية للطالب الذين يجتازون مناقشة رس

وم تير العل هادة ماجس ي ش درجات ف ي لل دل التراكم تير . )With Thesis( أو المع ة الماجس ا طلب ام
ة  جيل  )Without Thesis(الهندس تم تس ى وي ر العلم ة التقري د مناقش ة بع نح الدرج ائج فتم ع نت جمي

ل عن ى يجب اال تق ر العلمى والت ا درجة التقري افا له ررات مض ى استمارات    (2.333) المق ك ف وذل
تير الهندسة عن  CGPAل بحيث ال يقل ا التقييم ى شهادة   CGPA ظهر اليو (2.333)فى ماجس ف

  ماجستير الهندسة.

 مادة
)15(  

  الساعات الدراسية للبرنامج:
ررات دراسية  30يجب أن يدرس الهندسة ماجستير لكي يحصل الطالب على  باإلضافة إلى ساعة معتمدة مق

ه دراسة ماجستير يحصل الطالب على ساعات معتمدة للتقرير العلمى. ولكى  3 وم علي دة  24العل اعة معتم س
  لة. للرسا ساعات 8باإلضافة إلى مقررات دراسية 

  

مادة 
)16(  

  هيئة اإلشراف:
راح  - 1 ى اقت اء عل تير بن ة الماجس جل لدرج ب المس ى الطال راف عل ة اإلش كيل لجن ة  تش س الكلي ر مجل يق

ين  وز للمدرس اعدين. ويج اتذة المس اتذة أو األس ين األس ن ب ة م م البحثي ة القس ق خط م ووف س القس مجل
ة أعضاء الثةثاالشتراك في اإلشراف بحيث ال يزيد عدد المشرفين عن  ل الجمهورب ى  متواجدين داخ عل

 .جامعة االسكندرية - كلية الهندسة أن يكون المشرف الرئيسي من 
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ي اإلشراف احد  - 2 ة  أن يشترك ف س الكلي ة مجل وز بموافق ة يج ث خارج الجامع ب ببح ام الطال في حالة قي
ن الج ي مجال التخصص م رة ف دكتوراه أو من ذوي الخب ـة ال ة درجـ ي يجرى المتخصصين حمل ة الت ه

 فيها البحث.
ة اإلشراف  - 3 مه من لجن ع اس في حال سفر أحد المشرفين ولم يمض على إشرافه عام لمجلس الكلية أن يرف

 بناء على اقتراح مجلس القسم. 
دى  - 4 اً عن م راً علمي يادته تقري دم س ى التسجيل يق وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام عل

اظ تقدم الطالب في البحث خال اقي المشرفين مع االحتف ن ب ه م اً علي الة موقع ى الرس دة اإلشراف عل ل م
 بحقه في نشر نتائج الرسالة. وفي تقرير الصالحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل.

جيل  - 5 اريخ تس ن ت هر م ب كل ستة أش دم الطال اً عن مدى تق راً دوري الة تقري ى الرس رر المشرفون عل يح
ة  خطة البحث. ويتم ة اختالف آراء أعضاء لجن ي حال ة، وف راف مجتمع ة اإلش ل لجن التوقيع عليه من قب

م  س القس ن مجل ارير م د التق ب. تعتم رار المناس اذ الق ة واتخ ة الحال ي بدراس م العلم وم القس راف يق اإلش
ة   ا بالكلي ات العلي ـريق إدارة الدراس ن ط ب ع ار الطال تم إخط ة  و ي ا بالكلي ات العلي ة الدراس رأي ولجن ب

جيل  اء تس ب أو إلغ ذار الطال جيل أو إن تمرار التس الة (اس ي الرس ه ف دى تقدم ن م راف ع ة اإلش لجن
  الرسالة).

ك  - 6 ر مرٍض و ذل أن أداءه غي د ب ة تفي ه  معيلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثالثة تقارير دوري ة توجي ثالث
  له. انذارات

مادة 
)17(  

  :لجنة الحكم 
  )With Thesis( يةاوال: ماجستير العلوم الهندس

رف الرئيسى تقدم ي .1 م المختصالمش ى مجلس القس اء من إعدادها إل د االنته الة بع ى الرس عن  اتقرير عل
ع المشرفين ه جمي التوقيع علي وم ب داخل صالحية الرسالة للمناقشة موضحاً به ما قام به الباحث، و يق . بال

ى ا م عل ة الحك د المشرفين يرسل كما تقدم لجنة اإلشراف اقتراحاً بتشكيل لجن ة سفر أح الة وفي حال لرس
ق عالرديرسل رئيس القسم للمشرف المسافرالبداء الرأى فى التقرير على ان  اكسن طري او  خطاب أو ف

ي د الكترون ر    (e-mail)بري ي تقري ا جاء ف ى م ة عل د برأي م يفي د مجلس القس ن عق الل أسبوعين م خ
رخالل اسبوعالصالحية. و إذا لم يصل الرد يطلب منه مرة أخ دم آخر رى إرسال التقري ة ع ي حال ، وف

 ورود الرأى فى تقرير الصالحية يعتبر ذلك بمثابة الموافقة.
ه الحكم ع .2 ة أعضاء يشكل مجلس الكلية  بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجن الة من ثالث ى الرس ل

دهم  اتأح اتذة واألس ين األس ن ب ران م وان اآلخ الة والعض ى الرس رف عل ات المش اعدين بالجامع ذة المس
ى أن يكون  ة عل ي اللجن ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا ف
تواهم  ي مس ن ف ابقين أو مم اتذة الس ن األس دهما م وان أو أح ون العض وز أن يك د. و يج وت واح م ص له

اد تشكيل  و ذلك بشرط أن يكون أحدهم على األقل المتخصصينالعلمي من  تم اعتم من خارج الكلية. و ي
 لجنة الحكم من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا و البحوث.

ور  .3 ذر حض ة تع ي حال م ف ة الحك ي لجن راف ف ة اإلش ي لجن د ممثل ور أح ة بحض تم المناقش وز أن ت يج
 المشرفين اآلخرين.

ة إذا لم تناقش الرسالة خالل ثالثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة ل .4 اد اللجن اد اعتم م يع ة الحك تشكيل لجن
 بنفس األعضاء مرة أخرى وفي حالة عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.

ر  .5 دم بتقري ى أن تتق ن نقص عل راه م ا ت ث الستكمال م ى الباح الة إل ادة الرس م أن توصى بإع ة الحك للجن
ر جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة ال ى األكث ستكمال مالحظاتها خالل ستة أشهر عل

 من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.
  :لجنة التقييم 

  )Without Thesisالهندسة (ثانيا: ماجستير 
م التعليمى ما يفيد الى مجلس القس العلمى للتقريرعند انتهاء الطالب من إعداد التقرير العلمى يقدم المشرف  - 1

االنتهاء من التقرير العلمى محتويا على اقتراح بتشكيل لجنة تقييم التقرير ومرفقا نسخة من التقرير الطالع 
 مجلس القسم عليه. 

يشكل مجلس القسم المختص بناءا على طلب من المشرف لجنه التقييم تضم المشرف على التقرير بجانب  - 2
ألساتذة المساعدين بالجامعات أو من األساتذة السابقين أو ممن فى مستواهم العلمى عضوين من بين األساتذة أو ا

 منمن اعضاء هيئة التدريس  التقييم. ويجوز ان تكون لجنة و يكون رئيس اللجنة أقدم األساتذةالمتخصصين من 
  كلية الهندسة جامعة االسكندرية فقط. 
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وفى ظرف مغلق الى رئيس لجنة التقييم يحتوى على ملخص يقدم كل عضو فى لجنة التقييم تقريرا فرديا  - 3
 .ودرجات تقييمهللتقرير العلمى 

من  احديقوم مجلس القسم بتحديد موعد المناقشة بناء على طلب المشرف وباالتفاق مع لجنة التقييم فى نهاية  - 4
 الفصلين الخريف والربيع. 

ع أعضاء  بعد االنتهاء من المناقشة يعلن رئيس اللجنة قرار - 5 اعى من جمي ر الجم ى التقري ع عل د التوقي ة بع اللجن
ر العلمى  %40ومتوسط درجة المناقشة  %60اللجنة ويشتمل على متوسط درجة التقرير  ة للتقري والدرجة النهائي

ه  ل علي دير الحاص اح التق ع إيض ة م تير الهندس ة ماجس نح درج ية بم ون التوص امالوتك تير ش ى الماجس ر  ف التقري
ة مع  على االقل فى التقرير) 2.333بشرط حصوله على العلمى ( تير الهندس نح درجة ماجس او التوصية بتأجيل م

ة الفصل  ك بحد اقصى نهاي ر وذل ى التقري ديالت أساسية عل د إجراء تع ة بع ام نفس اللجن ب أم إعادة مناقشة الطال
  التالى من عقد المناقشة األولى.

  والمعتمدة من مجلس الكليةييم الفردى والجماعى وتحديد نتيجة الماجستير يتم استخدام االستمارات المعدة للتق - 6

  


