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 ) تتكون من األقسام التالیة:١مادة (

   وبه ثالث شعب : ـ ـ  قسم طرق الخدمة االجتماعیة -١
  ٠ج ـ تنظیم المجتمع        ٠ب ـ خمة الجماعة         ٠خدمة الفرد   - أ
  ـ  وبه ثالث شعب : ـ قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة -٢

  ٠تعلیمي ورعایة الشباب المجال  ب ـ     ٠مجال  األسرة والطفولة أ ـ 
  ٠المجال الطبي والتأهیل ج ـ

 : ـ شعبتان قسم التنمیة والتخطیط ـ  وبه-٢
  

  ٠ب ـ شعبة التخطیط                  ٠أ ـ شعبة التنمیة 
  

بنـاء علـى طلـب مجلـس كلیـة الخدمـة االجتماعیـة  الفیـوم) تمـنح جامعـة ٢مادة (
  الدرجات العلمیة والدبلومات اآلتیة: 

  جات العلمیة: الدر  -١
  ماجستیر الخدمة االجتماعیة . -أ   
  دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة.  -ب   

  دبلوم الدراسات العلیا في أحد تخصصات األقسام العلمیة. -٢
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كلیة الخدمة 
 االجتماعیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الئحـة الكلیة
  
  
  
  
  
  

 أوالً: أحكام عامة:



 ٤

  في شهر مایو من كل عام ما یأتي: یقرر مجلس الكلیة  )١٥مادة (
ســـتبدأ بهـــا الدراســــة فـــي العــــام الجـــامعي التـــالي فــــي مرحلتـــي الــــدكتوراه  التــــيشـــعب التخصـــص  -١

عــداد الطلبــة المزمــع قبــولهم، بحیــث ال یقــل عــدد المقیــدین فــي كــل شــعبة عــن  ٕ  ثــالثوالماجســتیر، وا
  ٠م )  ١٤/٦/٢٠١٧في  ٢٣٩١( عدلت القرار الوزاري رقم  طالب.

ســتبدأ بهــا الدراســة فــي العــام الجــامعي التــالي فــي مرحلتــي دبلــوم  التــيت الخدمــة االجتماعیــة مجــاال -٢
عداد الطلبة المزمع قبـولهم، بحیـث ال یقـل عـدد المقیـدین فـي كـل مجـال عـن  ٕ  ثـالثالدراسات العلیا وا

  ٠م )  ١٤/٦/٢٠١٧في  ٢٣٩١( عدلت القرار الوزاري رقم ٠طالب 
إحـدى  فـيباب االلتحاق بالدراسات العلیا خالل شهر یولیو من كل عام  یتم اإلعالن عن فتح )١٦مادة (

ــة ، وكــذلك  ــة إجــراء  فــيالصــحف القومی ــولى لجــان معتمــدة مــن مجلــس الكلی ــة ، وتت مقــر الكلی
ـــارات شـــفویة وتحریریـــة للمتقـــدمین للتحقـــق مـــن حســـن اســـتعدادهم للدراســـة  المراحـــل  فـــياختب

ر ســبتمبر مــن كــل عــام ، ویــتم عــرض نتــائج هــذه المتقــدمین لاللتحــاق بهــا ، وذلــك خــالل شــه
 فـيالعلمیة المختصة ثم لجنة الدراسات العلیا ثم مجلـس الكلیـة  األقساماالختبارات على مجالس 

  ٠اجتماعاتها خالل شهر أكتوبر من كل عام 
تقـل مـدة ول نوفمبر مـن كـل عـام ، وال أللدراسات العلیا بالكلیة اعتبارا من  الجامعيیبدأ العام  )١٧مادة(

  ٠ أسبوعاالدراسة عن ثالثین 
ادة ( حلقــة نقاشــیة ( ســمنار) أســبوعیة ، یــدعى إلیهـــا  الجــامعيتــنظم الكلیــة علــى مــدار العــام  )١٨م

الخدمة االجتماعیـة ، والعلـوم االجتماعیـة واإلنسـانیة ، ویحضـرها أعضـاء هیئـة  فيمتخصصون 
العلیا حضور جلسات هذه الحلقة، فـذا التدریس بالكلیة ومعاونیهم، ویتعین على طالب الدراسات 

% من عدد الجلسات الفعلیة للجلسة خـالل العـام ٢٠تجاوزت نسبة غیاب طالب الدراسات العلیا 
  ، دون عذر یقبله مجلس الكلیة، تعرض ألحد العقوبات التالیة، وفقا لحالته:الجامعي

ه مــن دخــول امتحــان نهایــة الــدكتوراه یــتم حرمانــ تمهیــديالماجســتیر او  تمهیــديطالــب الــدبلوم أو  -١
  ٠العام، ویعتبر هذا الحرمان رسوبا له 

طالب الماجستیر او الدكتوراه الذى تم تسجیل رسالته تزداد المدة الواجب انقضـاؤها كحـد أدنـى قبـل   -٢
  ٠شهر ) ١٢مناقشته سنه میالدیة كاملة (

اذا تجـاوزت نسـبة غیابـه  عيالجـامیحرم طالب الدراسات العلیا من دخول امتحان نهایة العام  )١٩مادة (
% مـن عـدد المحاضـرات الفعلیـة لهـذا المقـرر مـا لـم یتقـدم بعـذر ٢٠فى أحـد المقـررات الدراسـیة 

  ٠یقبله مجلس الكلیة، ویعتبر هذا الحرمان رسوبا له 
ادة( واحــد او اكثــر مــن المقــررات الدراســیة، یمــنح فرصــة  فــيطالــب الدراســات العلیــا الــذى یرســب  )٢٠م

ة دراسة كل المقررات الدراسیة واالمتحان فیها مع الطالب المسـتجدون وان لـم یـنجح واحدة إلعاد
   ٠بعد هذه الفرصة یعتبر قیده الغیا 

ادة(  فــيبعــد إضــافة درجــات أعمــال الســنة الــى درجــات امتحــان نهایــة العــام، یقــدر نجــاح الطالــب  )٢١م
  امتحانات الدراسات العلیا بأحد التقدیرات اآلتیة :



 ٥

  ٠% فأكثر من مجموع الدرجات ٩٠ن یحصل على ممتاز: لم -
  ٠% من مجموع الدرجات ٩٠% إلي اقل من ٨٠جید جدا : لمن یحصل على   -
  ٠% من مجموع الدرجات ٨٠% إلى اقل من ٧٠جید : لمن یحصل على   -
  ٠% من مجموع الدرجات ٧٠% إلى اقل من ٦٠مقبول : لمن یحصل على  -

  :كاالتيمجموع الدرجات ویقدر رسوبه  % من٦٠ویكون راسبا من یحصل على أقل من 
  ٠% من مجموع الدرجات٦٠% إلي اقل من ٤٠ضعیف: لمن یحصل على  -
  ٠% من مجموع الدرجات٤٠ضعیف جدا : لمن یحصل على اقل   -

  یتم التسجیل واإلشراف والمنح لدرجات الدكتوراه والماجستیر وفق النظام اآلتي : )٢٢مادة (
طـوال العـام ( عـدلت القـرار الـوزاري الـدكتوراه المسـتوفاة الشـروط یقتصر تسـجیل رسـائل الماجسـتیر و  -

، ویتم ذلـك بـأن یحـدد مجلـس الكلیـة بنـاء علـى اقتـراح مجلـس ٠م )  ٢٩/٨/٢٠١٧في  ٤٢٥٧رقم 
المخــتص عــددا مــن المشــرفین علــى الرســالة، ال یقــل عــن اثنــان وال یزیــد عــن ثالثــة،  العلمــيالقســم 

 العلمـــيمـــن بـــین أعضـــاء هیئـــة التـــدریس بالقســـم  –األقـــل ویشـــرط ان یكـــون احـــد المشـــرفین علـــى 
ویعتبـر تـاریخ التســجیل هـو تـاریخ اعتمــاد نائـب رئـیس الجامعــة المخـتص لقـرار مجلــس  –المخـتص 

  ٠الكلیة 
تقریــرا الــى مجلــس القســم عــن مــدى تقــدم  جــامعينهایــة كــل عــام  فــيیقــدم المشــرفین علــى الرســالة  -

 –لــى مجلــس الكلیـة، ولمجلــس الدراســات العلیــا والبحــوث الطالـب فــى بحثــه، ویعــرض هـذا التقریــر ع
  ٠ضوء هذا التقریر  فيإلغاء قید الطالب  –بناء على اقتراح مجلس الكلیة 

الحد األقصى لفترة التسجیل هو ثالثة سنوات لرسائل الماجستیر وخمسـة سـنوات لرسـائل الـدكتوراه،   -
المخــتص لموافقــة مجلــس  الجــامعيرئــیس ویــتم حســاب هــذه الفتــرة اعتبــارا مــن تــاریخ اعتمــاد نائــب 

الكلیــة علــى التســجیل، ولمجلــس الكلیــة اإلبقــاء علــى التســجیل فتــرة اخــرى ال تزیــد عــن ســنتین بعــد 
  ٠موافقة مجلس القسم بناء على تقریر من المشرفین على الرسالة 

عـن مـدى  یقدم المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من إعدادها تقریرا الى مجلس القسم المخـتص  -
صالحیتها للعرض على لجنة الحكم، مشفوعا باقتراح تشكیل هذه اللجنة تمهیدا للعرض على مجلـس 
الكلیة، مرفقا بهذا التقریر نسخة كاملة ومطبوعة من هذه الرسالة وال یجوز مناقشـة الرسـالة إال بعـد 

مجلـس الكلیـة مرور خمسة عشر یوما علـى األقـل مـن اعتمـاد نائـب رئـیس الجامعـة المخـتص لقـرار 
  ٠بالموافقة على هذا التشكیل 

یتم مناقشة رسائل الدكتوراه والماجسـتیر عالنیـة وللجنـة الحكـم ان توصـى بمـنح الدرجـة العلمیـة او   -
خالل مـدة ال تزیـد  الرئیسيتوصى بمنحها بعد اجراء تعدیالت یقوم بها الطالب تحت إشراف المشرف 

  لجنة أحد التقدیرات اآلتیة :عن ستة أشهر وفى كلتا الحالتین تقترح ال
  ٠بالنسبة للدكتوراه: مرتبة الشرف األولى أو مرتبة الشرف الثانیة او دكتوراه الخدمة االجتماعیة  -  أ

  ٠بالنسبة للماجستیر: ممتاز او جید جدا او جید او مقبول    - ب
  ٠كما یمكن للجنة الحكم ان توصى برفض الرسالة رفضا مطلقا           



 ٦

لدراسات العلیا والبحوث بنـاء علـى موافقـة مجلـس الكلیـة إلغـاء قیـد وتسـجیل طالـب ) لمجلس ا٢٣مادة (
  الحاالت اآلتیة : فيالدراسات العلیا 

  ٠عدم سداد الطالب للمصروفات الدراسیـة  -١
  ٠هذه الالئحة  فياستنفاذ الطالب لفرص االمتحان المحددة   -٢
  ٠هذه الالئحة  فيالمحددة انتهاء المدة القانونیة واالستثنائیة المقررة للتسجیل و   -٣
  ٠تقریر معتمد من مجلس القسم المختص  فيإذا طلب المشرفون على الطالب ذلك   -٤
    ٠إذا تقدم الطالب نفسه بطلب لشطب قیده او تسجیله   -٥

  ثانیا: دبلوم الدراسات العلیا:
ادة ( وم بنــاء علــى طلـــب مــن مجلــس كلیــة الخدمـــة االجتماعیــة درجــة دبلـــ الفیـــومتمــنح جامعــة  )٢٤م

یقررهـا مجلـس الكلیـة سـنویا وفقـا  التـيأحـد تخصصـات الخدمـة االجتماعیـة  فـيالدراسات العلیـا 
  ٠إلمكانیات الكلیة واحتیاجات المجتمع 

واحـد، ویحـدد مجلـس الكلیـة  جـامعيمدة الدراسة لنیل أي مـن دبلومـات الدراسـات العلیـا عـام  )٢٥مادة (
  ٠قتراح مجالس األقسام المختصة للمقرات الدراسیة بناء على ا العلميالمحتوى 

  الكلیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ما یلي : فيیشترط لقید الطالب  )٢٦مادة (
  ٠الخدمة االجتماعیة او ما یعادلها  فيأن یكون حاصال على درجة البكالوریوس  -١
  ٠أن یتقدم إلى عمید الكلیة بطلب للقید -٢
  ٠كلیة أن یجتاز بنجاح اختبار القبول الذى تجریه ال  -٣
المخـتص وموافقـة مجلـس الكلیـة واعتمـاد نائـب  العلمـيمجلـس القسـم  يرأیتم قید الطالب بعد اخذ   -٤

   ٠رئیس الجامعة المختص 
  الطالب لنیل دبلوم الدراسات العلیا ما یلى : فيیشترط  ) ٢٧مادة (

الجدول المرفـق  يفالمقررات الدراسیة المبینة  فيامتحانا تحریریا  الجامعينهایة العام  فيان یؤدى  -١
 فـيي إحدى درجات النجـاح السـابق بیانهـا إلوان یرقى  المهني) عدا مقرر المشروع  ٩( جدول رقم 

كــل مقــرر مــن هــذه المقــررات بعــد إضــافة درجــة أعمــال الســنة الــى درجــة  فــي) ، وذلــك ٢١المــادة (
  ٠ التحریرياالمتحان 

نطـاق محافظـة الفیـوم كلمـا أمكـن  فـي ٠ة یتناول فیـه احـد القضـایا المحلیـ مهنيأن یتقدم بمشروع   -٢
هــذا المشــروع امتحانــا شــفویا أمــام لجنــة  فــيذلــك ) والمرتبطــة بمجــال الــدبلوم المقیــد بــه ، ویــؤدى 

مكونــة ممــن قــام باإلشــراف علــى هــذا المشــروع وعضــوین یختارهمــا القســم المخــتص، وان یرقــى إلــي 
لـك بعـد إضـافة درجـة أعمـال السـنة الــى ) ، وذ٢١المـادة ( فـيإحـدى درجـات النجـاح السـابق بیانهـا 

   ٠ الشفويدرجة االمتحان 
  ثالثا: درجة الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة :



 ٧

ادة( ـــة  )٢٨م ـــومتمـــنح جامع ـــة " درجـــة الماجســـتیر "  الفی ـــس الكلی ـــب مجل ـــى طل ـــاء عل ـــيبن الخدمـــة  ف
قــدمها  التــيهــذه الشــهادة شــعبة التخصــص وعنــوان الرســالة  فــياالجتماعیــة، ویبــین 

  ٠لطالب ومجالها وتاریخ المنح والتقدیر ا
شهرا ) وال یسجل الطالـب موضـوع  ٢٤ال تقل عن سنتین (مدة الدراسة لنیل درجة الماجستیر  )٢٩مادة (

الرســالة اال بعــد ان یجتــاز بنجــاح امتحانــات المقــررات الدراســیة للفرقــة االولــى ، علــى ان تكــون مناقشــة 
 ١٢الرسالة بعد اجتیاز الطالب بنجـاح امتحانـات المقـررات الدراسـیة بالفرقـة الثانیـة وبشـرط مضـى سـنة (

اریخ اعتمـاد نائـب رئـیس الجامعـة المخـتص لقـرار مجلـس الكلیـة بالموافقـة علـى شهرا ) على االقل مـن تـ
  ٠جمهوریة مصر العربیة  فيتسجیل الرسالة یقیم فیها الطالب 

  : یأتيماجستیر ما  بتمهیديیشترط لقید الطالب  )٣٠مادة (
  قل.الخدمة االجتماعیة بتقدیر " جید " على األ فيأن یكون حاصال على درجة البكالوریوس  -١
أال یكون قد مضى على حصوله علـى درجـة البكـالوریوس او علـى دبلـوم الدراسـات العلیـا اكثـر مـن   -٢

  ٠عشر سنوات 
أحـد  فـيجمیـع األحـوال یشـترط لقیـد الطالـب ان تكـون درجتـه الجامعیـة األولـى ( البكـالوریوس)  فـي  -٣

  ٠تخصصات الخدمة االجتماعیة 
بعــد موافقــة مجلــس القســم المخــتص ومجلــس الكلیــة  أن یتقــدم بطلــب الــى عمیــد الكلیــة ویــتم قیــده  -٤

   ٠واعتماد نائب رئیس الجامعة المختص 
  ٠أن یجتاز بنجاح ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول   -٥

ادة (   فــيیشــترط الجتیــاز الطالــب المرحلــة التمهیدیـة للماجســتیر ان یــؤدى االمتحانــات التحریریــة  )٣١م
فــى هــذه الالئحــة، نقســمه علــى ســنتین جــامعیتین طبقــا للجــدول المقــررات الدراســیة المنصــوص علیهــا 

كل مقرر مـن هـذه المقـررات  في) ٢١المادة ( في) وان یرقى إلى إحدى درجات النجاح المبینة ١١-١٠(
    ٠ التحریريوذلك بعد إضافة درجة أعمال السنة إلى درجة االمتحان 

بتمهیـدي الماجسـتیر للحصـول علـى موافقـة یسعى الطالب خالل عامین على األكثر من قیده  )٣٢مادة (
القسم العلمي المختص علـى مشـروع بحثـي یتقـدم بـه الطالـب إلـى وكیـل الكلیـة للدراسـات العلیـا والبحـوث 

) فـإذا تـم رفـض هـذا ١٨لعرضه في إحدى جلسات الحلقـة النقاشـیة (السـمنار) المشـار إلیهـا فـي المـادة (
لطالـب التقـدم مـرة أخـرى بمشـروع جدیـد بعـد مـدة ال تقـل المشروع مـن المتخصصـین فـي (السـمنار) جـاز ل

شهر) وذلك من خالل القسم العلمي المختص، فـإذا عجـز الطالـب  ١٢عن ستة أشهر وال تزید عن سنة (
عــن تقــدیم مشــرعه البحثــي الــذي یحظــى بموافقــة القســم العلمــي المخــتص خــالل الفتــرات المحــددة، أو إذا 

، أما إذا وافق المتخصصون فـي الحلقـة النقاشـیة تقدم به وتم رفضه للمرة الثانیة  اعتبر قید الطالب الغیًا
) مـن هـذه ٢٢على مشروع البحث فإن إجراءات التسجیل واإلشراف والمنح تتم وفقًا لمـا جـاء فـي المـادة (

  الالئحة.
ـــل الموافقـــة علـــى تشـــكیل لجنـــة الحكـــم ٤٥٠بمســـتوى ( التوفـــلویشـــترط اجتیـــاز الطالـــب الختبـــار  ) قب

  اقشة.والمن



 ٨

: درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة:    رابعًا
بناء على طلب مجلس كلیـة الخدمـة االجتماعیـة درجـة دكتـوراه الفلسـفة  الفیومتمنح جامعة  )٣٣مادة (

ــة، ویحــدد فــي الشــهادة شــعبة التخصــص وعنــوان الرســالة  ــيفــي الخدمــة االجتماعی ــب  الت ــدمها الطال ق
  وتاریخ المنح والتقدیر.

مدة الدراسة لنیل درجة دكتوراه الفلسفة في الخدمة االجتماعیة ال تقـل عـن ثـالث سـنوات  )٣٤ادة (م
) وال یسجل الطالب موضوع الرسالة إال بعـد أن یجتـاز امتحانـات المقـررات الدراسـیة للسـنة  ٣٦( شهرًا

مــن  شــهر) علــى األقــل ٢٤) وتكــون مناقشــة الطالــب بعــد مضــى ســنتین (١٢التمهیدیــة (جــدول رقــم 
تــاریخ اعتمــاد نائــب رئــیس الجامعــة المخــتص لقــرار مجلــس الكلیــة بالموافقــة علــى تســجیل موضــوع 

  الرسالة ویشترط أن یقیم الطالب سنة منها على األقل في جمهوریة مصر العربیة.
  یشترط لقید الطالب بتمهیدي الدكتوراه ما یلي:  )٣٥المادة (

یطلــب  التـيدمـة االجتماعیـة فـي شـعبة التخصـص أن یكـون حاصـًال علـى درجـة الماجسـتیر فـي الخ -١
القیــد فیهــا لدرجــة الــدكتوراه مــن إحــدى الجامعــات المصــریة أو علــى درجــة معادلــة لهــا فــي الخدمــة 

  االجتماعیة وفي نفس شعبة التخصص من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.
٢- ."   أال یقل تقدیر الماجستیر أو الدرجة المعادلة لها عن "جید جدًا
  أال یكون قد مضى على حصوله على الماجستیر أو الدرجة المعادلة له أكثر من عشر سنوات. -٣
  أن تكون درجته الجامعیة األولى (البكالوریوس) في أحد تخصصات الخدمة االجتماعیة. -٤
أن یتقــدم بطلــب إلــى عمیــد الكلیــة ویــتم قیــده بعــد موافقــة مجلــس القســم المخــتص ومجلــس الكلیــة  -٥

  س الجامعة المختص.واعتماد نائب رئی
  أن یجتاز ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول. -٦

ادة ( ــات التحریریــة فــي  )٣٦م ــة للــدكتوراه أن یــؤدي االمتحان ــب المرحلــة التمهیدی یشــترط الجتیــاز الطال
) وأن یرقــى إلــى إحــدى درجــات ١٢المقــررات الدراســیة المنصــوص علیهــا فــي هــذه الالئحــة (جــدول رقــم 

) فـي كـل مقـرر مـن هـذه المقـررات وذلـك بعـد إضـافة درجـة أعمـال السـنة ٢١المادة ( النجاح المبینة في
  إلى درجة االمتحان التحریري.

یسعى الطالب خـالل ثالثـة أعـوام علـى األكثـر مـن تـاریخ قیـده بتمهیـدي الـدكتوراه للحصـول  )٣٧مادة (
لیــة للدراســات العلیــا علــى موافقــة القســم العلمــي المخــتص علــى مشــروع بحثــي یتقــدم بــه إلــى وكیــل الك

)، فــإذا تــم ١٨والبحـوث لعرضــه فـي أحــد جلســات الحلقـة النقاشــیة (الســمنار) المشـار إلیهــا فــي المـادة (
رفض هذا المشروع من المتخصصین في (السـمنار) جـاز للطالـب التقـدم بمشـروع جدیـد بعـد مـدة ال تقـل 

مـي المخـتص فـإذا عجـز الطالـب شهر) وذلك من خالل القسـم العل١٢عن ستة أشهر وال تزید عن سنة (
عن تقدیم مشروع البحثي الذي یحظى بموافقة القسم العلمي المختص للفتـرات المحـددة، أو إذا تقـدم بـه 
وتم رفضه للمرة الثانیة، اعتبر قید الطالـب الغیـًا أمـا إذا وافـق المتخصصـون فـي الحلقـة النقاشـیة علـى 

مهیدیــة للــدكتوراه فــإن إجــراءات التســجیل واإلشــراف مشــروع البحــث واجتیــاز الطالــب بنجــاح المرحلــة الت
  ) من هذه الالئحة.٢٢والمنح تتم وفقًا لما جاء في المادة (



 ٩

  لتسجیل الطالب لدرجة الدكتوراه أن یستوفي ما یلي:  طیشتر  )٣٨مادة (
  تتوالها. التيأن یجتاز بنجاح دورة في الحاسب اآللي یحدد مجلس الكلیة محتواها والجهة  -١
  ).٥٥٠بدرجة ( (TOEFL)ز بنجاح اختبار في اللغة اإلنجلیزیة أن یجتا -٢
ــل الكلیــة  -٣ ــى وكی ــه إل ــدم ب ــي یتق ــى موافقــة القســم العلمــي المخــتص علــى مشــروع بحث أن یحصــل عل

للدراسات العلیا والبحوث لعرضه في أحد جلسات الحلقة النقاشیة (السمنار) المشار إلیها في المـادة 
لمتخصصـــون و(الســـمنار) هـــذا المشـــروع. أمـــا إذا رفضـــوه فـــإن ) ویشـــترط للتســـجیل أن یقبـــل ا١٨(

للطالــب أن یعیــد عرضــه مــرة واحــدة أخــرى بمشــروع جدیــد بعــد مضــى ســتة أشــهر مــن تــاریخ رفــض 
  المشروع األول. 

فــإذا انقضــت ثالثــة ســنوات مــن تــاریخ قیــد الطالــب فــي الــدكتوراه دون أن یســتوفي الطالــب هــذه 
، أمــا إ ذا اســتوفاها واجتــاز بنجــاح المرحلــة التمهیدیــة للــدكتوراه فــإن إجــراءات الشــروط اعتبــر قیــده الغیــًا

  ) من هذه الالئحة.  ٢٢التسجیل واإلشراف والمنح تتم وفقًا لما جاء في المادة (
 أحكام انتقالیة:

ادة ( علـى النحـو  ٢٠٠١/٢٠٠٢سـتطبق أحكـام هـذه الالئحـة تـدریجیًا ابتـداء مـن العـام الجـامعي  )٣٩م
  -: التالي

  یبدأ تطبیق ما ورد بهذه الالئحة على الدبلومات والدراسات العلیا. )أ 
ــة دراســیة حضــور المقــررات المســتحدثة فــي هــذه ب  ) علــى جمیــع الطــالب البــاقین لإلعــادة فــي أي فرق

  الفرقة وامتحانها.
ءًا مـن ) یعفى طالب الفرقة األعلى من االمتحان فیما تخلفوا فیه من مواد ألغیت فـي الفرقـة األدنـى بـدج 

  تطبیق هذه الالئحة.
تظهـر عنـد التطبیـق ولـم یـرد ذكرهـا فـي األحكـام السـابقة تعـرض علـى مجلـس  التـي) الحاالت الخاصـة د 

  الكلیة إلصدار قرار بشأنها بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص.



 ١٠

 ) ٩جدول رقم (
 خطة الدراسة لدبلوم الدراسات العلیا 

  المقــرر 
  عدد الساعات

امتحان نھایة   أعمال الفصل 
  زمن االمتحان   النھایة الصغرى   النھایة العظمى   الفصل 

  عملي  نظري

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  حاالت میدانیة في مجال التخصص 
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  اتجاهات معاصر في مجال التخصص

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  مشروع مهني في التخصص
ال علــوم اجتماعیــة أو ســلوكیة مرتبطــة بمجــ

  التخصص 
٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  نصوص أجنبیة 
  -  ٣٠٠  ٥٠٠  -  -  -  ١٦  المجموع

 )١٠جدول رقم (
 خطة الدراسة للماجستیر (الفرقة األولى) 

  المقــرر 
  عدد الساعات

امتحان نھایة   أعمال الفصل 
  عملي  نظري  زمن االمتحان   النھایة الصغرى   النھایة العظمى   الفصل 

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  االتجاهات النظریة في التخصص
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  حلقة بحث في التخصص 

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  تصمیم البحوث في  التخصص
علـــــــوم اجتماعیـــــــة أو ســـــــلوكیة مرتبطـــــــة 

  بالتخصص 
٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  إحصاء متقدم 
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  نصوص أجنبیة في التخصص 

  -  ٣٦٠  ٦٠٠  -  -  -  ١٤  المجموع
 ) ١١جدول رقم (

 خطة الدراسة للماجستیر(الفرقة الثانیة) 

  المقــرر 
  عدد الساعات

  أعمال الفصل 
امتحان نهایة 

  الفصل 
  زمن االمتحان   النهایة الصغرى   النهایة العظمى 

  عملي  نظري

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٤  قضایا في التخصص 
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  یاسات الرعایة االجتماعیة تحلیل س

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  التاریخ االجتماعي المصري المعاصر 
علـــــــوم اجتماعیـــــــة أو ســـــــلوكیة مرتبطـــــــة 

  بالتخصص 
٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  علوم الحاسب اآللي
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  نصوص أجنبیة في التخصص 

  -  ٣٦٠  ٦٠٠  -  -  -  ١٤  المجموع
 ) ١٢جدول رقم (

 خطة دراسة تمھیدي دكتوراه 

  المقــرر 
  عدد الساعات

امتحان نھایة   أعمال الفصل 
  زمن االمتحان   النھایة الصغرى   النھایة العظمى   الفصل 

  عملي  نظري

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  قضایا السیاسة االجتماعیة
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  دراسة نقدیة للبحوث

  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  الممارسة في مجال التخصص  نظریات
  ٣  ٦٠  ١٠٠  ٧٠  ٣٠    ٢  قاعة بحث في مجال التخصص 

                المجموع

 
 


