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الباب الخامس :قواعد الحصول على دكتوراه الفلسفة

مادة
)(18

شروط التسجيل:
يشترط التالي في تسجيل الطالب لدرجة الدكتوراه باﻹضافة للشروط الواردة في ماده ):(5
 -1أن يك ون حاص ﻼً عل ى درج ة ماجس تير العل وم الهندس ية ف ي ف رع التخص ص م ن إح دى الجامع ات
المعترف بها من المجلس اﻷعلى للجامعات.
 -2يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطال ب الحاص ل عل ى درج ة
ماجس تير العل وم الهندس ية ف ي غي ر ف رع التخص ص وذل ك بع د اجتي ازه ع ددا ً م ن المق ررات الدراس ية
التكميلي ة عل ى مس توى البك الوريوس اواعل ى والت ي يح ددها مجل س القس م المخ تص .وف ي حال ة زي ادة
المقررات التكميلية ع ن أربع ة مق ررات يقض ي الطال ب س نة تأهيلي ة ويج ب إﻻ يق ل المتوس ط التراكم ي
لتل ك المق ررات ع ن  (%65) 2.0ف ي ه ذه المق ررات كش رط للقي د ف ي الدراس ة التمهيدي ة أو التس جيل
للرسالة وﻻ تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج وﻻ تدخل فى حساب المتوسط التراكمى.
 -3بع د اجتي از الطال ب المق ررات الدراس ية بنج اح ومتوس ط تراكم ي لل درجات  CGPAﻻ يق ل ع ن
 ،2.333وإﻻ وج ب عل ى الطال ب التس جيل ف ي مق ررات إض افية أو إع ادة بع ض المق ررات لتحس ين
متوس ط تق دير ال درجات  ،يتق دم المش رف الرئيس ى بطل ب ال ى مجل س القس م لعق د امتح ان ش امل
 Comprehensive Examشفويا ً في مجال التخصص للطالب مع اقتراح لجن ة اﻻمتح ان )ث ﻼث او
خمس اعضاء من تخصصات مختلفة( .ويهدف اﻻمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمق ا وش موﻻ،
في استيعاب موضوعات التخصص الرئيس ي والتخصص ات الفرعي ة المس اندة ويه دف إل ى قي اس ق درة
الطالب المنهجية على التأمل والتحليل واﻻستنتاج واقتراح الحلول المناسبة لم ا يع رض علي ه م ن أس ئلة.
وتستخدم آليات عقد اﻻمتحان الشامل المعتمدة من مجلس الكلية والتى تتمشى م ع ق رار مجل س الجامع ة
بهذا الشأن.
 -4بعد اجتياز الطال ب لﻼمتح ان الش امل يتق دم بطل ب لتس جيل موض وع الرس الة ويتق دم المش رف الرئيس ى
بطلب تشكيل لجنة اﻻشراف وتسجيل موضوع الرسالة الى مجلس القسم.
 -5تحديد مستوي اللغة اﻷنجليزية شرط لنيل درج ة ال دكتوراه وفق ا ً للق رارات المنظم ة الص ادرة م ن مجل س
الجامع ة ومجلس الكلي ة م ا ل م ي تم اس تيفاء الطال ب المس توى المطل وب أثن اء الدراس ة الس ابقة وذل ك قب ل
تشكيل لجنة الحكم على الرسالة.
 -6بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الخاصة بالدرجة بمتوسط تراكم ي لل درجات  CGPAﻻ يق ل ع ن
 2.333واﻻنتهاء من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صﻼحية الرسالة على مجلس القسم.
تمنح درجة الدكتوراه للطالب الذي يجتاز مناقشة رسالته العلمية وجميع متطلبات الدرجة وذلك بنا ًء على
اقتراح مجلس القسم وموافقة مجلس الكلية وﻻيرصد المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدكتوراه.

مادة
)(19

الساعات الدراسية للبرﻧامﺞ:
لكي يحصل الطالب على درجة الدكتوراه يجب أن يدرس  18ساعة معتمدة مقررات دراسية باﻹضافة إلى
عدد  24ساعة معتمدة للرسالة.

مادة
)(20

هيئة اﻹشراف:
 -1يقر مجلس الكلية تشكيل لجنة اﻹشراف على الطالب المسجل لدرجة ال دكتوراه بن اء عل ى اقت راح مجل س
القسم ووفق خطة القسم البحثية من بين اﻷساتذة أو اﻷس اتذة المس اعدين ويج وز للمدرس ين اﻻش تراك في
اﻹشراف بحيث ﻻ يزي د ع دد المش رفين ع ن ثﻼث ة اعض اء متواج دين داخ ل الجمهوري ة ويج وز للطال ب
اﻻختيار بين عدد من الموضوعات البحثية المطروحة طـبقا ً للقواعد الموضوعة لكل تخصص.
 -2ف ي حال ة قي ام الطال ب ببح ث خ ارج الجامع ة يج وز بموافق ة مجل س الكلي ة أن يش ترك ف ي اﻹش راف اح د
المتخصصين من حملة درجة الدكتوراه او من ذوى الخبرة في مج ال التخص ص م ن الجه ة الت ي يج رى
فيه ا البح ث .وف ي جمي ع اﻷح وال ﻻ تزي د لجن ة اﻹش راف ع ن ثﻼث ة أعض اء وعل ى أن يك ون المش رف
الرئيسى من كلية الهندسة -جامعة اﻻسكندرية.
 -3ف ي ح ال س فر أح د المش رفين ول م يم ض عل ى إش رافه عام ا لمجل س الكلي ة أن يرف ع اس مه م ن لجن ة
اﻹشراف بناء على اقتراح مجلس القسم.
 -4وفي حال سفر المشرف على الرسالة بعد مضى عام عل ى التس جيل يق دم س يادته تقري را ً علمي ا ً ع ن م دى
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تقدم الطالب في البحث خ ﻼل م دة اﻹش راف عل ى الرس الة موقع ا ً علي ه م ن ب اقي المش رفين م ع اﻻحتف اظ
بحقه في نشر نتائج الرسالة .وفي تقرير الصﻼحية يكتفي بتقرير المشرف أو المشرفين بالداخل.
 -5يح رر المش رفون عل ى الرس الة تقري را ً دوري ا ً ع ن م دى تق دم الطال ب ك ل س تة أش هر م ن ت اريخ تس جيل
خطة البحث .ويتم التوقيع عليه م ن قب ل لجن ة اﻹش راف مجتمع ة ،وف ي حال ة اخ تﻼف آراء أعض اء لجن ة
اﻹش راف يق وم القس م العلم ي بدراس ة الحال ة واتخ اذ الق رار المناس ب وتعتم د التق ارير م ن مجل س القس م
ولجنة الدراسات العليا بالكلية ويتم إخطار الطالب عن طـريق إدارة الدراسات العلي ا بالكلي ة ب رأي لجن ة
اﻹش راف ع ن م دى تقدم ه ف ي الرس الة ،أو اﻻس تمرار ف ي التس جيل أو إن ذار الطال ب أو إلغ اء تس جيل
الرسالة.
 -6يلغى تسجيل الطالب إذا حرر له ثﻼثة تق ارير دوري ة تفي د ب أن أداءه غي ر م رض وذل ك م ع توجي ه ث ﻼث
انذارات له.

مادة
)(21

لجنة الحكم:
تتقدم لجنة اﻹ شراف على الرسالة إلى مجلس القسم المختص تمهيدا للعرض على مجلس الكلية بعد اﻻنتهاء من
إعداد الرسالة باﻵتي:
 -1تقرير عن صﻼحية الرسالة للمناقشة موضح به مستواها العلمي والبحثي واﻹضافات العلمية التي قام
بها الباحث و يقوم بالتوقيع عليه جميع المشرفين يالداخل .كما تقدم لجنة اﻹشراف اقتراحا ً بتشكيل لجنة
الحكم على الرسالة.
 -2يشكل مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص لجنه الحكم على الرسالة من ثﻼثة أعضاء
أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان اﻵخران من بين اﻷساتذة بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم
اﻷساتذة وفي حا لة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا في اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد .و يجوز
أن يكون العضوان أو أحدهما من اﻷساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من المتخصصبن وذلك
بشرط أن يكون أحدهما على اﻷقل من خارج الجامعة .و يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من نائب رئيس
الجامعة للدراسات العليا و البحوث.
 -3يجوز أن تتم المناقشة بحضور أحد ممثلي لجنة اﻹشراف في حالة تعذر حضور المشرفين اﻵخرين.
 -4إذا لم تناقش الرسالة خﻼل ثﻼثة أشهر من تاريخ اعتماد الجامعة لتشكيل لجنة الحكم يعاد اعتماد اللجنة
بنفس اﻷعضاء مرة أخرى وفي حالة اشتراك ممتحن أجنبي يجوز أن تمتد هذه الفترة إلى أربعة أشهر
وفي حاله عدم انعقاد اللجنة يتم تغيير تشكيل اللجنة بلجنة أخرى.
 -5للجنة الحكم أن توصى بإعادة الرسالة إلى الباحث ﻻستكمال ما تراه من نقص على أن تتقدم بتقرير
جماعي للقسم المختص توصى فيه بمنح الطالب مهلة ﻻستكمال مﻼحظاتها خﻼل ستة أشهر على اﻷكثر
من تاريخ المناقشة على أن توافق لجنة الحكم أو من تفوضه على إجازة الرسالة.
 -6ضرورة نشر بحث فى مجله علميه اجنبيه معترف بها أو مؤتمر عالمى خارجى محكم على اساس
البحث كامﻼً.
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