
  
  درجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة 

  
   -:شروط التقدم للتسجیل لدرجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة          

ً على درجة البكالوریوس العلوم الزراعیة بتقدیر عام جید  -١ أن یكون حاصال
ً فى متوسط  على األقل فى متوسط تقدیراتھ خالل األربع سنوات وجید جدا

  .یحددھا مجلس القسم المختص مقررات التخصص التى
أن یعمل فى جھة معترف بھا وتلتزم جھة عمل الطالب بتقدیم كافة إمكانیات  -٢

  .البحث وال تعتبر الكلیة مسئولة عن تقدیم كیماویات وأدوات معملیة
 .أن یتفرغ الطالب أثناء دراستھ یومین على األقل فى األسبوع -٣
لیة الذى یحولھا الى مجلس القسم أن یقدم الطالب استمارة القید الى عمید الك -٤

المختص إلبداء الرأى ویقوم مجلس الكلیة بالبت فى طلب القید بناء على 
اقتراح مجلس القسم ولجنة الدراسات العلیا والبحوث ویعتبر تاریخ موافقة 

 .مجلس الكلیة ھو تاریخ قید الطالب
  

  :عیةالسیاسة المتبعة للحصول على درجة الماجستیر فى العلوم الزرا
 

یتم التقدیم لإللتحاق بدرجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة خالل شھرى  -١
  .أغسطس ودیسمبر من كل عام

یتم التسجیل بدرجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة خالل شھرى سبتمبر وینایر  -٢
 . من كل عام

وحدة على األقل على أن ) ٣٠(أن یقوم الطالب بدراسة مقررات دراسیة بواقع  -٣
من ھذه الوحدات للمقررات من خارج التخصص ./. ٣٠ – ٢٠یخصص 

یحددھا مجلس الكلیة بناء على اقتراح لجنة اإلشراف وموافقة مجلس القسم 
 .ولجنة الدراسات العلیا والبحوث

أن یقوم الطالب ببحوث فى موضوع یقره مجلس الدراسات العلیا والبحوث  -٤
اسات العلیا ومجلس الكلیة بالجامعة بناء على اقتراح مجلس القسم ولجنة الدر

 .لمدة سنتین على األقل من تاریخ موافقة مجلس الكلیة على تسجیل الموضوع
بناء على توصیة لجنة اإلشراف ومجلس القسم المختص ولجنة الدراسات العلیا  -٥

والبحوث أن یرخص للطالب القیام ببعض بحوثھ فى معھد علمى أو قسم فنى 
 .آخر

ى المقررات الدراسیة المطلوبة بنتائج بحوثھ فى یتقدم الطالب بعد نجاحھ ف -٦
 .رسالة تقبلھا لجنة الحكم والمناقشة

إذا لم یحصل الطالب على درجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة خالل أربع  -٧
سنوات من تاریخ تسجیلھ یسقط التسجیل إال إذا رأى مجلس الكلیة اإلبقاء على 

ر لجنة اإلشراف ومجلس القسم التسجیل لمدة أخرى یحددھا بناء على تقری
 .المختص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث

  
  
  
  
  
  



  
  

   :أحكام لدرجة الماجستیر فى العلوم الزراعیة
 

 یتم تسجیل طالب الماجستیر فى العلوم الزراعیة مرتین فى السنة فى شھرى -١
سبتمبر وینایر من كل عام ویحدد مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجالس األقسام 

  .ولجنة الدراسات العلیا والبحوث عدد الطالب الذین یقبلون سنویاً 
یكون لكل طالب مشرف مباشر من األساتذة أو األساتذة المساعدین بالكلیة  -٢

ى مستواھم ویجوز أن یشارك فى األشراف أساتذة وأساتذة مساعدین ومن ف
لالستعانة بخبرتھم فى استكمال األجزاء المرتبطة بتخصصھم كما یجوز أن 

  .یعاون فى األشراف أحد المدرسین
ال یجوزأجراء أى تعدیل فى المقررات الدراسیة التى سبق تسجیلھا للطالب  -٣

باالستبدال أوالحذف ویجوز لمجلس الكلیة بناء على توصیة لجنة اإلشراف 
تص ولجنة الدراسات العلیا والبحوث إضافة مقررات جدیدة ومجلس القسم المخ
 .تكون ال زمة للبحث

ً على األقل فى متوسط تقدیرات  -٤ یجب أن یحافظ الطالب على مستوى جیدجدا
امتحاناتھ فى مقررات الماجستیر فى العلوم الزراعیة فى المواد الدراسیة التى 

ت الدراسیة بأحد قررت لھ ویقدر نجاح الطالب فى كل مقرر من المقررا
 :التقدیرات اآلتیة

 ١٠٠/الدرجة          التقدیر         
  درجة فأكثر ٩٠          ممتاز    
 ٩٠درجة الى أقل من  ٨٠من          جیدجداً     
  درجة

 ٨٠درجة الى أقل من  ٧٠من          جیدً     
  درجة

 ٧٠درجة الى أقل من  ٦٠من          مقبول    
  درجة

  :تیینأما  رسوب الطالب فیقدر بأحد التقدیرین اآل  
درجة الى أقل من  ٤٥من           ضعیف    

  درجة ٦٠
     ً◌ً   درجة  ٤٥أقل من          ضعیف جدا
  -:وبالنسبة لحساب متوسط التقدیرات تسرى كاآلتى  
  ١٫٨الى أقل من  ١٫٠من           مقبول    

  ٢٫٧الى أقل من  ١٫٨من           جید 
  ٣٫٦الى أقل من  ٢٫٧من           جیدجداً 
   ٣٫٦أكثر من           ممتاز

لمجلس الكلیة أن یوقف قید الطالب لمدة ال تتجاوز أربعة فصول دراسیة إذا تقدم  -٥
بعذر مقبول یمنعھ من مواصلة دراستة وتسقط مدة االیقاف من المدة المحددة 

  - :للدراسة واالعذار المقبولة ھى
  التجنید -
  .مرافقة الزوج أو الزوجة -
 .السفر للخارج فى منحة تدریبیة أو علمیة -
 المرض الطویل -



 رعایة الطفـــــل -
 - :یسقط قید طالب الدراسات العلیا فى أحدى الحاالت اآلتیة -٦

إذا لم یحافظ على مستوى التقدیر المطلوب فى امتحانات المقررات الدراسیة  -
  .المقررة علیھ

  .إذا رسب أكثر من مرة فى أى مقرر ما عدا اللغة األجنبیة -
 .ر مرضى خالل مدة القیدإذا كان تقریر لجنة اإلشراف غی -  

إذا انقضت المدة المقررة لة ولم یقوم بتقدیم رسالتھ إال إذا رأى مجلس الكلیة  -
 االبقاء على 

التسجیل لمدة أخرى بناء على تقریر لجنة اإلشراف وموافقة مجلس القسم         
 المختص ولجنة 

  .الدراسات العلیا والبحوث        
  .راسى كامل بدون عذر مقبولإذا انقطع عن الدراسة عام د -

  
ال یجوز أن یتقدم الطالب لالمتحان فى أكثر من أربع مقررات دراسیة فى الفصل  -٧

  .الدراسى الواحد عدا المقررات اإلجباریة
یشكل مجلس الكلیة بناء على اقتراح لجنة اإلشراف ومجلس القسم المختص  -٨

من ثالث أعضاء من ولجنة الدراسات العلیا والبحوث لجنة الحكم على الرسالة 
األساتذة أو األساتذة المساعدین من بینھم أحد أعضاء لجنة األشراف وعضوان 
آخران من األساتذة أو األساتذة المساعدین بالجامعات المصریة أو من فى 
مستواھم ویكون أحد أعضاء اللجنة على األقل من خارج الكلیة بالنسبة 

 .للماجستیر فى العلوم الزراعیة
 :المقررات اإلجباریة لطالب الماجستیر فى العلوم الزراعیة -٩

 وحدات       عملى          نظرى            اسم المقرر 
  ١    -    ١    طرق بحث وكتابة رسائل -          
  ٦    -    ٦    بحث ومناقشــــــة -          

   -    -    -    لغة إنجلیزیــــــة -               
    

 


