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  كلمة األستاذ الدكتور

  عمید الكلیة

  

دم       اء الحاضرإن كلیة العلوم تفخر أن تق ع علم  للمجتم

ب واال ل الح ا ك ا من ستقبل فلھ اءوالم ات ،نتم  وإن الدراس

ة  ذه األم وض بھ اطرة النھ ى ق ى لھ ث العلم ا والبح العلی

ع  ات المجتم ة متطلب د لمواجھ ق الوحی ل الطری ومستقبلھا ب

ة،  م والمعرف سالح العل زودھم ب اء وت وحل مشاكلھ، من خالل تضافر كل جھود العلم

سئولیة و ل الجادوالم ضا. العم یر أی ا أود أن أش ث -كم ا والبح ى أن الدراسات العلی إل

ع  ة والمجتم م بالجامع ن ث ة وم نھض بالكلی العلمى ھما إحدى الركائز األساسیة التى ت

الب،  ى لط رى، والعلم ستوى الفك اء بالم ى االرتق ل ف دف راق یتمث ن ھ ا م ا لھ لم

ار أن  ى وطالبات الدراسة العلیا مع األخذ فى األعتب ة حریصة كل الحرص عل الكلی

ة  ودة المحلی مان الج ادیمى وض اد األك اییر األعتم ا لمع ة وفق ا المختلف دیم برامجھ تق

س . والعالمیة ا، والبحث العلمى تعك ة للدراسات العلی ة الجادة والحقیقی إن البدای ذا ف ل

ة، ومؤسسات الد ن ناحی الى م یم الع ة العالقات التكافلیة بین البحث العلمى، والتعل ول

  .ا وثیقا بتحقیق النجاح فى اآلخرمن ناحیة أخرى، فالنجاح فى أحدھما مرتبط ارتباط

صاتكم       ال تخص ى مج د ف و جدی ا ھ ل م ة ك ى مواكب ل عل یكم بالعم ھ أوص وعلی

. زدھارعود ذلك علینا جمیعا بالتقدم واالواالستزادة من نمنابع العلم، والمعرفة حتى ی

ا واسأل هللا الكریم ویسعدنى أن أرحب بكل طالب وط ا بكلیتن ات الدراسات العلی الب

ى الدراسات  ى تطویر العمل ف سھم ف رب العرش العظیم أن یوفق كل من ساھم أو ی

ن  ھ م ا یقدمون ع، ویجعل كل م العلیا على مستوى الكلیة، والجامعة، وأن یثبت الجمی

 .دعم فى میزان حسناتھم، إنھ سمیع مجیب والحمد  رب العالمین

  د الكلیةعمی
  ماھر حلمى السید ھالل/ د. أ                                                     

  

 



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٥

  كلمة األستاذ الدكتور

  وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث

  
  بسم هللا الرحمن الرحیم  

  أبنائى الطالب،،،

  .....السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

 االمنیات بمستقبل مشرق یطیب لى أن أتقدم الیكم بأرق
  ملئ بالنجاحات من خالل العمل الجاد إستجابة لقول هللا تعالى

  "وقل أعملوا فسیرى هللا عملكم ورسولھ والمؤمنون"

ًوأن تكون خاتمتھ لكم جمیعا النجاح والتوفیق مصداقا لقول الحق ً  

  ً"إنا ال نضیع أجر من أحسن عمال"

ح علمى تتلقون فى رحابھ العلم النافع وأرحب بكم فى كلیة العلوم التى ھى صر
والمعلومات التى تساھم فى تكوینكم وتسموا بمستواكم الفكرى والشخصى فإنھا 

  .كذلك المكان الذى یزخر بأوجھ نشاطات عدیدة یمكنكم المشاركة فیھا

دعواتى لكم بعام دراسى ملؤه اإلجتھاد فى تحصیل العلم النافع والنشاط الطالبى 
  . لخدمة مصرنا الجبیبةالجاد المستمر

  
  والسالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

  
  

                                                  

وكیل الكلیة للدراسات العلیا والبحوث                  

  محمد حمادة محمد ابو الدھبعماد . د. أ                                            
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  ھ نبذه عن الكلی

 ١٩٨٠ ســبتمبر عــام ٢٨وافــق مجلــس الجامعــة علــى إنــشاء كلیــة العلــوم فــى 
ــــة فــــى العــــام الدراســــى  ــــة ً وفقــــا لالئحــــة ١٩٨٤/ ١٩٨٣وبــــدأت الدراســــة بالكلی الداخلی

رین دن القــایأهــم أهــدافها تخــریج جیــل مــن المعلمــین التطبیقیــمــن الخاصــة بهــا والتــى 
 األخـص بمنطقـة حلـوان وقـد على المساهمة فى خطط تنمیة المجتمع المصرى وعلـى

  بــــــدأت الدراســــــة بالكلیــــــة فــــــى أقــــــسام ثالثــــــة هــــــى قــــــسم الریاضــــــیات، قــــــسم الكمیــــــاء، 
قــدمت الكلیــة وقــت نــشأتها ثــالث بــرامج تعلیمیــة علــى التــوالى لطــالب . زیــاءیقــسم الف

ً طالبـا ٨٢ فـى الفرقـة األولـى ١٩٨٤بلغ عدد طـالب الدفعـة األولـى عـام . كلیة العلوم
وقــد تولــت كلیـــة . ٣٨ مــن الخــریجین ١٩٨٨دد الدفعــة األولــى عــام وبلــغ عــ. وطالبــة

العلـــوم منـــذ نـــشأتها مهـــام تـــدریس مقـــررات العلـــوم األساســـیة فـــى بـــاقى كلیـــات جامعـــة 
  .حلوان

ًوتمشیا مع التطورات الكبیرة فى حیاة المجتمـع المـصرى واإلكتـشاف والقفـزات 
ان مختلفــة شــارك فیهــا أســاتذة العلمیــة والتكنولوجیــة الــسریعة والمتالحقــة تــم تــشكیل لجــ

ـــرة مـــــن خـــــارج الكلیـــــة لتعــــدیل الالئحـــــة وتطویرهـــــا بمـــــا یـــــتالئم مـــــع الكلیــــة  وذوى الخبــ
 ١٩٩٥ جدیــدة خــالل عــامى المتطلبـات الجدیــدة لمهــام وأهــداف الكلیــة وتــم فــتح أقــسام

 ١٨وقـدمت الكلیــة .  وهـى أقـسام النبـات، قـسم علــم الحیـوان، قـسم الجیولوجیـا١٩٩٦و
ـــة الدراســـات ٣٢ًلیمیـــا لطالبهـــا فـــى مرحلـــة البكـــالوریوس و ًبرنامجـــا تع ً برنامجـــا لمرحل

 الئحتهــــا التعلیمیــــة مواكبــــة العلیــــا، ومــــع بدایــــة األلفیــــة الثالثــــة، قامــــت الكلیــــة بتعــــدیل
ً برنامجـــا ٢٣ علـــى ٢٠٠٢لمتطلبـــات ســـوق العمـــل، واشـــتملت الالئحـــة الداخلیـــة عـــام 

ـــة الدراســـات العلیـــا، ً برنامجـــا٤٢ًتعلیمیـــا فـــى مرحلـــة البكـــالوریوس و ً تعلیمیـــا فـــى مرحل
. باإلضافة لما تقدمه كلیة العلوم من مقررات دراسیة بالكلیـات األخـرى بجامعـة حلـوان

ً طالبـا ٣٩٢وبلغ عدد خریجى الدفعة السابعة والعشرین من مرحلـة بكـالوریوس العلـوم 
عــــشرین  الدفعـــة الثامنـــة وال٢٠١٠عـــام واســـتقبلت كلیـــة العلــــوم . ٢٠٠٩وطالبـــة عـــام 

ًطالبـــا  ٧٠٤ وقـــد تطـــورت أعـــداد الطـــالب لتـــصل إلـــى .ً طالبـــا وطالبـــة٥٤٧وعـــددهم 
  .٢٠١٨-٢٠١٧ للعام الجامعى وطالبة
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 ١٩٩٧ مـن كلیـة هندسـة حلـوان حتـى عـام اوقد كانت الكلیـة فـى بـدایتها جـزء
 تـم النقـل إلـى مقـر كلیـة العلـوم ٢٠٠٥ثم تم نقلها كجزء من كلیة الـصیدلة، وفـى عـام 

ــــد ا لحــــالى حیــــث تــــم تخــــصیص مبنــــى لكــــل قــــسم مــــن أقــــسام الكلیــــة المختلفــــة الجدی
 – علــــم الحیــــوان والحــــشرات – المیكروبیولــــوجى – النبــــات – الفیزیــــاء –الریاضــــیات (

 ومعامـــــل األبحـــــاث كـــــذلك تجهیـــــز قاعـــــات التـــــدریس ومعامـــــل الطلبـــــة).  الجیولوجیـــــا
ر كامـــل الخاصـــة بكـــل قـــسم بـــأجهزة العـــرض الحدیثـــة، باإلضـــافة إلـــى تخـــصیص دو

تخـصیص المـساحة وكـذلك لمكتبة الكلیة وتخصیص متحف للكلیة بأقسامها المختلفـة 
ًة قــسم النبــات، ایــضا تــم إنــشاء معامــل أبحــاث متخصــصة بكــل بشالالزمــة ألدراج معــ

أقـسام الكلیـة، وكـذلك إنـشاء معمـل للحاسـب اآللـى بقـسم الریاضـیات لتـدریب الطــالب، 
البیئـى بالتعـاون مـع اإلدارة للرصـد اء معمـل  تمـت الموافقـة علـى إنـش٢٠٠٦وفى عـام 

، وفـى )وزارة التعـاون الـدولى(المركزیة للتعاون الـدولى مـع الوالیـات المتحـدة األمریكیـة 
 تم إنشاء معمل ألبحاث الفضاء كأول معمل من نوعه فـى الـدول العربیـة ٢٠٠٨عام 

ســب اآللـى باعتمــاد وأفریقیـا وكـذلك إنــشاء مركـز اختبــارات الرخـصة الدولیــة لقیـادة الحا
  .من هیئة الیونسكو
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   الكلیةالة ـــرس

       

     كلیـــة العلـــوم جامعـــة حلـــوان مؤســـسة تعلیمیـــة حكومیـــة تعمـــل علـــى إعـــداد خـــریج 
علـــى المنافـــسة فـــى ســـوق العمـــل وذلـــك مـــن خـــالل تقـــدیم بـــرامج  متمیـــز علمیـــا قـــادر

لجـودة وبحـوث ودراسـات أكادیمیة فى مجال العلوم األساسیة والتطبیقیة طبقا لمعاییر ا
ـــة فـــى خدمـــة وتنمیـــة  علمیـــة لبنـــاء قاعـــدة بحثیـــة تكنولوجیـــة متطـــورة والمـــشاركة الفعال

  .ایٕواقلیمالمجتمع محلیا 

  

  
  رؤیة الكلیة

  

تطمــح كلیــة العلــوم جامعــة حلــوان أن تحقــق التمیــز فــى تقــدیم خدمــة تعلیمیــة فــى      
  .نوجیا الحدیثةمجال العلوم األساسیة والبحث العلمى التطبیقى والتك
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  رسالة الدراسات العلیا

المــساهمه فــي اعــداد الكفــاءات العلمیــه المؤهلــه تــاهیال  عالیــا متمیــزا بمــا 
  : خالل تحقیق  االهداف التالیهیتناسب مع التطور العلمي من

ل تطبیــق معــاییر الجــوده  رفــع مــستوي بــرامج الدراســات العلیــا فــي الكلیــه مــن خــال-١
  .العالمیه

  یاسات واالجراءات التنظیمیه واالرشادیه لبرامج الدراسات العلیا  وضع الس-٢

 اعداد بـاحثین فـي مجـاالت التخـصص المختلفـه لمواجهـه متطلبـات بیئـه االعمـال -٣
  .فر احتیاجات خطط التنمیه الشاملهالتنافسیه وتو

اســتقطاب الطــالب المتمیــزین  مــن حملــه الــشهادات الجامعیــه مــن داخــل وخــارج  -٤
 جامعـه –المعتمـده لـدي كلیـه العلـوم صله الدراسات العلیا في البـرامج مصر لموا

  .حلوان

لـصناعه والبیئـه  ان تعمل الكلیه كبیت خبـره مـصري یقـدم حلـوا علمیـه  لمـشاكل  ا-٥
  .المحیطه بالجامعه

  رؤیة الدراسات العلیا
  

دراسات علیا رائده في برامجها ومخرجاتها من خالل تقدیم ابحـاث فـي العلـوم 
ساسیه فعاله وصـالحه للتحـول الـي ابحـاث تطبیقیـه تقـدم منتجـات بحثیـه قـادره علـي اال

  .دم النهائي وتدفع بعجله االقتصادالمنافسه وتخدم المجتمع وتفید المستخ
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  بالكلیةاده أعضاء ھیئھ التدریس  بیان باسماء الس

 : قســـم الریاضیات-١
  التخصص الدقیق  الدرجة  مـــــــــاالس  م
  ریاضیات تطبیقیة  متفرغاستاذ     عبد المحسنسلیمان راضي الكومي .د.أ  ١
  إحصاء ریاضى  استاذ متفرغ   احمد محمد رشاد موسي.د.أ  ٢
  ریاضة بحتة  استاذ متفرغ   ناهد جمال ابراهیم الشرقاوي.د.أ  ٣
  توبولوجى عام  استاذ متفرغ   علي قندیل سعد ابراهیم .د.أ  ٤
  "تحلیل دالى" ریاضة بحتة    متفرغأستاذ  رویشعادل عبد الفتاح مصطفى د. د.أ  ٥
  "تحلیل دالى"ریاضة بحته    متفرغأستاذ  زینب محمود عبد القادر. د.أ  ٦
  ریاضیات تطبیقیة  أستاذ  محمد عبد الحمید صدیق عبد الحمید .د.أ  ٧
  ریاضیات تطبیقیة  أستاذ  عماد محمد حمادة محمد ابو الدهب. د.أ  ٨
  "تحلیل دالى" ریاضة یحته  أستاذ  عمر محمد عمر سعد. د.أ  ٩

  ریاضیات تطبیقیة  أستاذ  رمضان محمود حسن محمد. د.أ  ١٠
  عملیات عشوائیة  استاذ مساعد متفرغ  توفیق ربیع محمد فتحي . د.م.أ  ١١
  ریاضیات تطبیقیة  استاذ مساعد متفرغ   كراس عزت فوزي حنین. د.م.أ  ١٢
  تحلیل دالى تطبیقى  تفرغاستاذ مساعد م  حسن محمد حسن محمد . د.م.أ  ١٣
  "تحلیل عددى" ریاضة بحته    متفرغأستاذ مساعد  عادل فهمى سعد اللة. د..م.أ  ١٤
  ریاضة بحتة   متفرغأستاذ مساعد  أحمد أحمد السید النحاس .د.م.أ  ١٥
  ریاضة بحته   متفرغأستاذ مساعد  عادل تهامى دسوقى. د.م.أ  ١٦
  الدینامیكا الغیر خطیة   متفرغستاذ مساعدأ  فؤاد عبد الغنى مجاهد مهدلى .د.م.أ  ١٧
  تحلیل دالى تطبیقى   متفرغأستاذ مساعد  حسن محمد حسن محمد. د.م.أ  ١٨
  التحلیل العددى  أستاذ   فتح اللة على فتح اللة ریحان. د.أ  ١٩
  تحلیل عددى  أستاذ   ممدوح محمد متولى القاضى. د.أ  ٢٠
  ضیات تطبیقیةریا  أستاذ مساعد  طارق سید طه على. د.م.أ  ٢١
  "تحلیل دالى" ریاضه بحته   أستاذ   عادل محمود محمد جمعة. د.أ  ٢٢
  ریاضیات تطبیقیة  أستاذ مساعد  مدحت كمال محمد عمار. د.م.أ  ٢٣
  دبنامیكا الموائع المغناطیسیة  أستاذ مساعد  أحمد عفیفى السید عفیفى .د.م.أ  ٢٤
  طبیقیةریاضة ت  مدرس متفرغ  ثریا سلیمان سید احمد . د  ٢٥
  ریاضة بحته  أستاذ مساعد متفرغ  رجبیة حسین سالم.د.م.أ  ٢٦
  ریاضة بحته  مدرس   إبراهیم قولةأمانى مصطفى.د  ٢٧
  بحوث عملیات   متفرغأستاذ مساعد  سعید فهمى محمد طنطاوى.د.م.أ  ٢٨
  ریاضة تطبیقیة  مدرس  سامیة فیلبس راغب.د  ٢٩
  ریاضة تطبیقیة  سمدر  إبراهیم عبد اللطیف عبد اللة إدریس.د  ٣٠
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  التخصص الدقیق  الدرجة  مـــــــــاالس  م
  بحوث عملیات  استاذ مساعد  سمیر المحمدى عطیة نصار .د.م.أ  ٣١
  بحوث عملیات" ریاضة بحته   مدرس عزة حسن على عامر .د  ٣٢
  بحوث عملیات  مدرس  مرفت محمد كامل الشافعى .د  ٣٣
  إحصاء ریاضى  مدرس  إیمان أحمد محمود فرج على .د  ٣٤
  ریاضة تطبیقیة  مدرس  دىمحمود سعد أحمد محمود الجن .د  ٣٥
  معادالت تكاملیة  مدرس  نجالء محمد مدبولى عیاد .د  ٣٦
  الجبر التحریرى  مدرس  سوزان فهمى أحمد الدقن .د  ٣٧
  إحصاء ریاضى مركب  أستاذ مساعد  مجدى السید محمد العدل .د.م.أ  ٣٨
  ریاضیات تطبیقیة  مدرس  أحمد فوزى حسن غنیم .د  ٣٩
  ریاضیات تطبیقیة  مدرس  د صادقنادیة جاد الرب محم .د  ٤٠
  تحلیل عددى  مدرس  أمانى العزازى أبو سبع على .د  ٤١
  ریاضیات تطبیقیة  استاذ مساعد  محمد عبد العزیز عبد المحسن  .د.م.أ  ٤٢
  ریاضیات تطبیقیة  أستاذ مساعد  أحمد مرعى سالم على.د  ٤٣
  علوم حاسب  مدرس  رشاد عبد العاطى عبد الغفار رجب.د  ٤٤
  ریاضیات تطبیقیة  مدرس  وائل سید عبد الرحمن حسن. د  ٤٥
  ریاضه بحته  مدرس  هانى عبد الرحمن محمد السالمونى.د  ٤٦
  احصاء ریاضي  مدرس  محمد صالح الشربینى أبو الرجال.د  ٤٧
  )الذكاء االصطناعي(علوم حاسب  أستاذ مساعد  أشرف عبد الفتاح مصطفى درویش.د  ٤٨
  ریاضیات تطبیقیة  تاذ مساعدأس  خالد سید محمود إبراهیم.د  ٤٩
  ریاضه بحته  مدرس  خالد محمد حسین بركات محمد.د  ٥٠
  احصاء ریاضي  مدرس  هدى ابراهیم احمد السید. د  ٥١
  علوم حاسب  مدرس  إیمان أسعد بدر عثمان. د  ٥٢
  ریاضه بحته  مدرس  أمیر أنور محمد سید. د  ٥٣
  ریاضه بحته  مدرس   نادیة عبد السمیع بسیونى. د  ٥٤
  ریاضه بحته  مدرس   محمد أحمد عبد الحكیم مهنى. د  ٥٥
  ریاضه بحته  مدرس   فایزة عبد العزیز السباعى أحمد. د  ٥٦
  ریاضه بحته  مدرس   أمانى سعد محمد عبد الجید. د  ٥٧
  ریاضه بحته  مدرس   رشا عادل إبراهیم على. د  ٥٨
  احصاء  مدرس   نورا حسن خلیل. د  ٥٩
  علوم حاسب  مدرس   یدىأحمد محسوب محمد الحد. د  ٦٠
  احصاء  مدرس مساعد  سوزان محمود محمد سالم. م.م  ٦١
  ریاضه بحته  مدرس   أحمد لطفى إبراهیم إبراهیم البابلى. د  ٦٢
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  التخصص الدقیق  الدرجة  مـــــــــاالس  م
  علوم حاسب  مدرس مساعد  أحمد عزت لبیب عوض. م.م  ٦٣
  علوم حاسب  مدرس مساعد  أحمد فوزى على حسن على. م.م  ٦٤
  علوم حاسب  مدرس مساعد  أحمد محمد محمد مدبولى. م.م  ٦٥
  ریاضه تطبیقیه  مدرس مساعد  محمد حسن محمد حسن موسى. م.م  ٦٦
  علوم حاسب  مدرس مساعد  ندى سالمة عبد الحكیم لبیب. م.م  ٦٧
  ریاضه بحته  مدرس مساعد  سامیه محمد عبد الوهاب محمود. م.م  ٦٨
  ریاضه بحته  مدرس  إیمان فتحى عبد الاله السید. د  ٦٩
  ریاضه بحته  مدرس مساعد  ء جمال محمد محمددعا. م.م  ٧٠
  ریاضه بحته  مدرس مساعد  ضحى محمود عبد التواب أحمد . م.م  ٧١
  احصاء  مدرس مساعد  إسالم حسام الدین كمال الدین حافظ. م.م  ٧٢
  احصاء  مدرس مساعد  محمد یوسف عبد العزیز على. م.م  ٧٣
  بعلوم حاس  مدرس مساعد  مراد رأفت محمد حلمى . م.م  ٧٤
  ریاضیات  مدرس مساعد  أحمد عبد الحكیم عبد الوهاب. م.م  ٧٥
  ریاضیات  معید  دعاء عبده عودة عبد العزیز. م  ٧٦
  ریاضة بحته  مدرس مساعد  مصطفى عطیة محمد الخیار. م.م  ٧٧
  ریاضیات  معید  أسماء عبد الرؤوف موسى تونى. م  ٧٨
  ریاضیات  معید  ریاض صالح عید خلف اهللا. م  ٧٩
  ریاضیات  معید  لة بهاء الدین جاد المولى أحمد نه. م  ٨٠
  ریاضیات  معید  إیمان إبراهیم طه إبراهیم. م  ٨١
  ریاضیات  معید  أیة أحمد محمود محمد السید  ٨٢
  ریاضیات  معید  سلمى أسعد محمد شطا  ٨٣
  ریاضیات  معید  سارة محمد عبد العظیم على  ٨٤
  ریاضیات  معید  حسن محمد أمین على السید  ٨٥

  
  :م الكیمیاءــقس -٢
  

ــاالس  م ــ ــ ــ   التخصص الدقیق  الدرجة  مـ
  كیمیاء نسیج وصباغة  أستاذ متفرغ  عید متولي خلیل   . د.أ  ١
  صناعیة علوم الطباعة والتغلیف.ك  أستاذ متفرغ  سمیر یوسف علي الصیاد . د.أ  ٢
  كیمیاء نوویة غیر عضویة  أستاذ متفرغ  عبد الحكیم طه قندیل . د.أ  ٣
  كیمیاء عضویة تخلیقیة  أستاذ متفرغ   عفاف عبد العزیز مختار البنانى . د.أ  ٤
  كیمیاء حیویة  أستاذ متفرغ  سوسن احمد عبد الحلیم . د.أ  ٥
  كیمیاء عضویة  أستاذ متفرغ  هدي زكي شمس . د.أ  ٦
  كیمیاء عضویة  أستاذ متفرغ   العزباوىسامیه محمد رضوان . د.أ  ٧
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ــاالس  م ــ ــ ــ   التخصص الدقیق  الدرجة  مـ
  كیمیاء حیویة  اذ متفرغأست  نوال یني ابایدیر. د.أ  ٨
  كیمیاء غیر عضویة  أستاذ متفرغ  هناء یرسف غراب. د.أ  ٩
  كیمیاء عضویة  أستاذ متفرغ  احمد محمد رمضان درویش. د.أ  ١٠
  كیمیاء تحلیلیة غیرعضویة  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح بسطاوي فرج . د.أ  ١١
  یقیةكیمیاء عضویة تطب  أستاذ متفرغ  محمد عادل محمد یوسف . د.أ  ١٢
  كیمیاء الفیزیائیة التطبیقیة  أستاذ متفرغ  عبد الحي الرفاعي محمد عبید . د.أ  ١٣
  كیمیاء حیویة  أستاذ متفرغ  حیاه محمد ابراهیم شراده . د.أ  ١٤
  كیمیاء فیزیائیة  أستاذ متفرغ  عبد اهللا محمد كمال الدین بركات . د.أ  ١٥
  یمیاء عضویةك   متفرغأستاذ  جالل الدین حمزه الجمیعى. د.أ  ١٦
  كیمیاء حیویة   متفرغأستاذ  مهجة شفیق عبد اللة أحمد.د.أ  ١٧
  كیمیاء حیویة  أستاذ  السید محمد السید مهدى.د.أ  ١٨
  كیمیاء غیر عضویة  أستاذ  سعید أنور سید حسن.د.أ  ١٩
  كیمیاء فیزیائیة كهرومغناطیسیه  أستاذ  جمال أحمد محمد المهدى.د.أ  ٢٠
  كیمیاء طبیعیة  استاذ مساعد متفرغ  یور  السید طفیةو. د.م.أ  ٢١
  كیمیاء طبیعیة  استاذ مساعد متفرغ  مدیحه محمد حجازي ابراهیم . د.م.أ  ٢٢
  كیمیاء غیر عضویة  أستاذ مساعد  عمر محمد محمد حسن الروضى.د.م.أ  ٢٣
  كیمیاء غیر عضویة تطبیقیة  أستاذ  مجدى قندیل زهران عبد الجواد.د. أ  ٢٤
  كیمیاء عضویة  أستاذ مساعد  هر عبد العزیز عبد الجوادعبد الظا.د.م.أ  ٢٥
  كیمیاء الكم واألطیاف  أستاذ   عادل أحمد محمد أحمد .د.أ  ٢٦
  كیمیاء فیزیائیة  أستاذ مساعد  نیفین عبد العاطى سید أحمد .د.م.أ  ٢٧
  كیمیاء نسیج وصباغة  أستاذ   ماهر حلمى السید هالل .د.أ  ٢٨
  كیمیاء حیویة  أستاذ  د الفتاح شوشةوفاء غنیم بیومى عب .د. أ  ٢٩
  كیمیاء البروتین   متفرغأستاذ مساعد  جمال أحمد محمد سنجر .د.م.أ  ٣٠
  كیمیاء فیزیائیة  أستاذ مساعد  سامیة إبراهیم الشربیى .د.م.أ  ٣١
  كیمیاء غیر عضویة  أستاذ مساعد  سمیر أبو القاسم عبد اللطیف .د.م.أ  ٣٢
  بیولوجیا جزئیة  أستاذ مساعد  عبد السالم باسم محمد عبد اهللا .د.م.أ  ٣٣
  تكنولوجى كیمیائیة  أستاذ مساعد  فاطمة أحمد أحمد مرسى .د.م.أ  ٣٤
  كیمیاء تحلیلیة بیئیة  أستاذ مساعد  فریدة محمد سعد الدین الدرس .د.م.أ  ٣٥
  كیمیاء فیزیائیة  أستاذ مساعد  أمینة أحمد فؤاد محمد بیومى  .د.م.أ  ٣٦
  كیمیاء عضویة  أستاذ   الفتاح حامد عبدمحمد صالح .د.أ  ٣٧
  األسمنت. كیمیاء فیزیائیة ك  مدرس  محمد رزق مبروك رزق .د  ٣٨
  كیمیاء فیزیائیة  مدرس  منى محمد على إبراهیم .د  ٣٩
  كیمیاء تحلیلیة  أستاذ مساعد  مدیحة حسن سلیمان على .د.م.أ  ٤٠
  كیمیاء فیزیائیة  مدرس  هناء حسن عبد اللطیف ركبة .د  ٤١
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ــاالس  م ــ ــ ــ   التخصص الدقیق  الدرجة  مـ
  كیمیاء عضویة  أستاذ مساعد  شاهیناز حسن السید أحمد .د.م.أ  ٤٢
  كیمیاء منجات طبیعیة  مدرس  أحمد عبد الفتاح محمد عبد الواحد .د  ٤٣
  كیمیاء عضویة  أستاذ مساعد  نرمین سعید عباس جمعة .د.م.أ  ٤٤
  كیمیاء عضویة  أستاذ مساعد  رشا عبد اللة أحمد عزام .د.م.أ ٤٥
  كیمیاء عضویة  أستاذ مساعد  د صالح على حبیشىعلى محم .د.م.أ  ٤٦
  كیمیاء تحلیلیة  مدرس  أمنیه إبراهیم محمد على .د  ٤٧
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس  بهاء أحمد صالح الدین محمد .د  ٤٨
  "شعبه علوم المواد." كیمیاء ف  أستاذ مساعد  أحمد حسن تونى أحمد .د.م.أ  ٤٩
  اء غیر عضویةكیمی  مدرس  ریهام فاروق حسن السید. د  ٥٠
  كیمیاء عضویة  مدرس  إبتسام عبد المولى أحمد. د  ٥١
  كیمیاء فیزیائیة  أستاذ مساعد  محمد سامح حمدى أحمد سعد .د.م.أ  ٥٢
  وغیر عضویة وتحلیلیة. ف. ك  مدرس  سحر كمال محمد عبد النبى هیكل.د  ٥٣
  یةكیمیاء حیو  أستاذ مساعد  حاتم عبد المنعم محمد عبده المزین .د.م.أ  ٥٤
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس   شیرین حسن محمد جابرحسن. د  ٥٥
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس   حنان حسین أمین محمد بسیسة. د  ٥٦
  كیمیاء عضویة  مدرس  مها إسماعیل إبراهیم فتح اهللا. د  ٥٧
  كیمیاء حیویة  مدرس  محمد إسماعیل یوسف المالح. د  ٥٨
  تطبیقیهكیمیاء   مدرس   أحمد بكرى أحمد بكرى. د  ٥٩
  كیمیاء فیزیائیه  مدرس  عمرو سید محمد معوض. د  ٦٠
  كیمیاء عضویه  مدرس  أمیرة السید محمود عبد اهللا. د  ٦١
  كیمیاء حیویة  أستاذ مساعد  محمد مصطفى حامد مصطفى . م د.أ  ٦٢
  كیمیاء حیویة  مدرس   منار سلیم قودة سلیم. د  ٦٣
  یمیاء غیر عضویةك  مدرس    عبد الفتاح یونسمد عبد اهللاأح. د  ٦٤
  كیمیاء عضویة  مدرس   طه فرغلى حسانین أبو سریع. د  ٦٥
  كیمیاء حیویة  مدرس  رانیا اللیثى عبد الحمید اللیثى. د  ٦٦
  كیمیاء حیویة  مدرس   الوهاب عبد الجوادمحمد عصام الدین عبد .د  ٦٧
  كیمیاء حیویة  مدرس   سارة محمد أحمد عبده. د  ٦٨
  كیمیاء عضویة  مدرس   عوض اهللاحنان بسیونى أحمد . د  ٦٩
  كیمیاء حیویة  مدرس   إیهاب عبد الرؤف تهامى. د  ٧٠
  كیمیاء فیزیائیه  مدرس   یاسر عبد التواب عثمان عبد المجید. د  ٧١
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس   فؤاد رمضان فؤاد زهران. د  ٧٢



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

١٥

ــاالس  م ــ ــ ــ   التخصص الدقیق  الدرجة  مـ
  كیمیاء عضویه  مدرس   أمل أبوالمعارف محمد عمر. د  ٧٣
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس  همام درویشأحمد برهوم . د  ٧٤
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس  محمد یحي مرعي عبد الرحیم . د  ٧٥
  كیمیاء حیویة  مدرس مساعد   بدرایمان جمال عبد اهللا. م.م  ٧٦
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس مساعد   سمیر محمد كمال نایلمروة. م.م  ٧٧
  كیمیاء حیویة  مدرس   شیماء شوقى رمضان محمود. د  ٧٨
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس  إسماعیل عبد الحمید محمد إبراهیم .د  ٧٩
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس مساعد   المرسى السید أحمدعبد اهللا. م.م  ٨٠
  كیمیاء غیر عضویة    مساعدمدرس  حسین حلمى حسن عثمان الكاشف. د  ٨١
  كیمیاء حیویة  مدرس مساعد  فاطمة عبد الفتاح محمد سالم. د  ٨٢
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس مساعد   عبد الناصر قاسم محمدمحمد جمال. م.م  ٨٣
  كیمیاء تطبیقیه  مدرس مساعد  براهیم عبدالوهاب عبدالسالم إ. م  ٨٤
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس مساعد  عالء عمر عبد العزیز حسن. م.م  ٨٥
  كیمیاء حیویة  مدرس مساعد  مایكل عمر عبد العزیز حسن. م.م  ٨٦
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس مساعد   عوفأحمد حسن عید حسن. م.م  ٨٧
  كیمیاء عضویة  مدرس مساعد  سالم محمد عبد العزیز عبد الحمید. م.م  ٨٨
  كیمیاء حیویة  مدرس مساعد  نرمین صالح الدین السید صابر عقیل. م.م  ٨٩
  كیمیاء غیر عضویة  مدرس مساعد  أحمد بیومى عبد ربه عزام. م.م  ٩٠
  كیمیاء تطبیقیة  معید   السالمضیاء حامد عبد الشافى عبد. م  ٩١
  كیمیاء غیر عضویة  معید  محمد كمال محمد محمد أیوب. م  ٩٢
  كیمیاء غیر عضویة  معید  هبة عبد العظیم بیومى محمد. م  ٩٣
  كیمیاء غیر عضویة  معید  عبد اهللا أحمد محمود محمد. م  ٩٤
  كیمیاء عضویة  معید  هاجر طارق نصر الدین. م  ٩٥
  كیمیاء غیر عضویة  معید  ر علىمحمد صبحى جاب. م  ٩٦
  كیمیاء تطبیقیة  معید  محمود أحمد محمود كامل. م  ٩٧
  كیمیاء غیر عضویة  معید  حنان حسین إبراهیم إبراهیم. م  ٩٨

  
  :م الفیزیاءــقس -٣
  

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس  م
  اللیزرفیزیاء البالزما و  متفرغأستاذ   محمد محمد منصور النكالوي . د.أ  ١
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١٦

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس  م
  فیزیاء نوویة تجریبیة  ستاذ متفرغأ  محمد السید النجدي محمد . د.أ  ٢

  طاقات عالیة
  كیمیاء طبیعیة  ستاذ متفرغأ  عفاف عبد العال حسن. د.أ  ٣
  طبیعیة وریاضة  ستاذ متفرغأ  سلوي عبد الحمید الحناوي . د .أ  ٤
  فیزیاء جوامد  ستاذ متفرغأ  احمد احمد رمضان محمد . د.أ  ٥
  فیزیاء جوامد  أستاذ متفرغ  محمد نبیل محمد یس البكرى. د.أ  ٦
  البالزما الباردة  استاذ متفرغ  امین فهیم حسن . د.أ  ٧
  فیزیاء جوامد التجربیة   متفرغأستاذ  محمود همام إبراهیم همام. د.أ  ٨
  فیزیاء نوویة تجریبیة   متفرغأستاذ  رزق عبد المنعم رزق هلول. د.أ  ٩
  فیزیاء نوویة تجریبیة   متفرغأستاذ   حسین عبد الحمد الكاتبعبد الحمید. د.أ  ١٠
  فیزیاء جوامد   متفرغأستاذ  عبد الرحمن عبد المعبود عبد الموجود. د.أ  ١١
  مجال المغناطیسى   متفرغأستاذ  محمد شریف زكریا یحیى. د.أ  ١٢
  فیزیاء نظریة  أستاذ  فوزى صالح عبد الحفیظ طرابیة. د.أ  ١٣
  فیزیاء نظریة   متفرغاستاذ   قاسم حسن نجیب عزت. د.أ  ١٤
  فیزیاء جوامد  استاذ مساعد متفرغ  فایزه عبد الهادي رضوان . د.م.أ  ١٥
  فیزیاء جوامد  استاذ مساعد متفرغ  سعاد احمد عبد الغني اسماعیل . د.م.أ  ١٦
  فیزیاء جوامد  أستاذ   مجدى عبده إبراهیم الحجرى. د.أ  ١٧
  علوم المواد  أستاذ  عالء صالح عبد الحمید. د.أ  ١٨
  الفیزیاء األشعاعیة  أستاذ  إیمن محمد محروس محمد قاسم. د.أ  ١٩
  بصریات  مدرس متفرغ  الزیني احمد محمد نصر . د  ٢٠
  فیزیاء جوامد  مدرس متفرغ  حبیبه ابراهیم اسماعیل . د  ٢١
  فیزیاء جوامد   متفرغمدرس  نادیة عبد العزیز على زاید. د  ٢٢
  فیزیاء جوامد   متفرغمدرس  لى عالمفاطمة موسى ع. د  ٢٣
  "لیزر " فیزیاء تطبقیة    متفرغمدرس  أبو العزم عبد الجواد على حمیدة. د  ٢٤
  أجازة مرضى عن طریق القومسیون   متفرغمدرس  رشدى أحمد سید أحمد. د  ٢٥
  علم البصریات التطبیقى مدرس  صالح الدین محمود محمد سلیمان. د  ٢٧
  ضوء  مدرس  لغفارأمنیة أحمد عبد ا. د  ٢٨
  فیزیاء نظریه نوویه  أستاذ مساعد  منى مصطفى أحمد أحمد محمود. د.م.أ  ٢٩
  فیزیاء نظریه نوویه  أستاذ مساعد  أحمد محمد طلعت محمد مطر. د.م.أ  ٣٠
  بصریات ولیزر  مدرس  صفاء لبیب دیاب عطا اهللا. د  ٣١
  فیزیاء جوامد  أستاذ مساعد  سعید حسین سید مصطفى. د.م.أ  ٣٢
  بصریات  أستاذ مساعد  ناصر عبد الحمید على مصطفى. د.م.أ  ٣٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

١٧

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس  م
  الفیزیاء التجریبیه االشعاعیه  مدرس  عادل محمد كیالنى مصیلحى. د  ٣٤
  فیزیاء اللیزر  أستاذ مساعد  رضا محمد السید العجیمى. د.م.أ  ٣٥
  بصریات الخطیه  مدرس  جاد منصور أحمد جاد. د  ٣٦
  الیاف الضوئیه  مدرس  دمحمود عبد الهادى محمود جا. د  ٣٧
  مواد فائقه التوصیل للكهرباء المغناطیسیه  أستاذ   سلطان عید عبد الجواد سلطان. د.أ  ٣٨
  فیزیاء نوویه  أستاذ  عبد التواب محمد عبد القادر عثمان. د.أ  ٣٩
  فیزیاء جوامد  أستاذ مساعد  یاسر أحمد محمد الجندى. د.م.أ  ٤٠
  فیزیاء الحیویه الطبیه  أستاذ مساعد  مدحت وهبه إسماعیل أحمد. د.م.أ  ٤١
  فیزیاء جوامد  مدرس  طارق رشاد إبراهیم محمود. د  ٤٢
  بصریات ولیزر  مدرس  عفاف محمد عبد ربه محمود على. د  ٤٣
  بصریات ولیزر  مدرس  هانى محمد هاشم محمد حلمى إمام. د  ٤٤
  بصریات ولیزر  مدرس   عادل إبراهیم المهدى إبراهیم زهران. د  ٤٥
  فیزیاء نوویه  مدرس  محمد ماهر عبد المنعم عبد الغفار. د  ٤٦
  فیزیاء نوویه  مدرس  أحمد على عبد العلیم على. د  ٤٧
  فیزیاء نوویه  مدرس  محمد محمد عبد عبد العلیم حسن . د  ٤٨
  فیزیاء جوامد  مدرس  جیهان صالح كامل بدیع محمد. د  ٤٩
  یاء نوویهفیز  مدرس مساعد  أمانى خلیل إبراهیم رسالن. م.م  ٥٠
  بصریات ولیزر  مدرس مساعد  على إبراهیم على محمد. م.م  ٥١
  فیزیاء نوویه  مدرس مساعد  رشا حلمى جابر الخولى. م.م  ٥٢
  فیزیاء جوامد  مدرس   یاسر عبد المجید محمد محمد . د  ٥٣
  بصریات ولیزر  مدرس   حسن أحمد حافظ محمود عید. د  ٥٤
  زیاء نوویهفی  مدرس  إبراهیم عید حسن صالح. د  ٥٥
  فیزیاء  مدرس  محمود هانى خضر طحاوى حسین. د  ٥٦
  فیزیاء  أستاذ مساعد  محمد یوسف عمر على. د.م.أ  ٥٧
  فیزیاء  مدرس  مجدى محمد خلیل محمد یاسین. د  ٥٨
  فیزیاء نوویه  مدرس مساعد  محمد عبد المحسن عبد النبى. م.م  ٥٩
  بصریات ولیزر  مدرس مساعد  عمرو محمد عبد اهللا عید حمادة. م.م  ٦٠
  فیزیاء جوامد  مدرس مساعد  آیات إسماعیل إسماعیل حسنین. م.م  ٦١
  حیویه طبیه  مدرس مساعد  إیمن مصیلحى إبراهیم عبد اهللا غبیش. م.م  ٦٢
  بصریات ولیزر  مدرس مساعد  نیفین عادل عبد ااهللا محمد منصور. م.م  ٦٤
  ویه طبیهحی  مدرس مساعد  مروة یس عبد التواب سید أحمد  . م.م  ٦٤
  بصریات ولیزر  مدرس  عبد الرحمن محمد على أحمد. د  ٦٥
  حیویه طبیه  مدرس مساعد  إیمان رمضان عباس صرصور. م.م  ٦٦
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١٨

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس  م
  فیزیاء جوامد  مدرس مساعد  مى حسین عبداللة حامد. م.م  ٦٨
  حیویه طبیه  مدرس مساعد  إیمان فكرى عباس أحمد حسین .م.م  ٦٩
  فیزیاء  مدرس مساعد  فناوىمنى محمد رشاد محمود الح .م.م  ٧٠
  فیزیاء  مدرس مساعد  ریهام محمد محمود محمد على .م.م  ٧١
  فیزیاء  مدرس مساعد  أحمد عبد الغفار أحمد زكى .م.م  ٧٢
  فیزیاء  مدرس مساعد  كامیلیا سعید محمد عویس .م.م  ٧٣
  فیزیاء  مدرس مساعد  والء محمد عبد العزیز المنتاوى .م.م  ٧٤
  فیزیاء  مدرس مساعد   محمد عزام محمد محمد إیمان باهللا .م.م  ٧٥
  فیزیاء  مدرس مساعد  علیاء عبد الناصر مدبولى عفیفى .م.م  ٧٦
  فیزیاء  معید  سارة جمال فؤاد عبد العزیز. م  ٧٧
  فیزیاء  معید  خالد على الدین محمد على درویش. م  ٧٨
  فیزیاء  معید  إیمان محمد الدسوقى عمر. م  ٧٩
  فیزیاء  معید  عبد العالنوران محمد حسنى . م  ٨٠
  فیزیاء  معید  محمد إبراهیم محمد محمد عامر. م  ٨١
  فیزیاء  معید  مصطفى إبراهیم شحاته  ٨٢
  فیزیاء  معید  شیماء عبد العزیزأحمد  ٨٣

 

   والمیكروبیولوجىم النباتــقس -٤

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس م

  فسولوجیا النبات   متفرغأستاذ  صفیه محمحد محمد غازى. د.أ  ١
  المیكروبیولوجى   متفرغأستاذ  محمد السید عثمان عثمان. د.أ  ٢
  خلیة وراثیة  أستاذ  محمد سلیمان أحمد سلیمان. د.أ  ٣
  المیكروبیولوجى  أستاذ  هدى حامد محمد الهنداوى .د.أ  ٤
  المیكروبیولوجى  أستاذ متفرغ  عبد الفتاح بدر محمد بدر. د.أ  ٥
  بیئة وفلورا   متفرغأستاذ   عبدهلطفى محسن حسن .د.أ  ٦
  میكرو بیولجى  أستاذ  أم كلثوم حسن السید خطاب .د.أ  ٧
  البیولوجیا الخلویة والجزیئیة  أستاذ   أحمد عبد الحكیم البكرى .د.أ  ٨
  بیئة وراثیة  أستاذ   إبتسام عبد الغنى إبراهیم الدسوقى .د.أ  ٩
  ي النباتفسیولوج  أستاذ   إبراهیم محمد إبراهیم زید .د.أ  ١٠
  فسیولوجیاالنبات  أستاذ  فاطمة عبد اللطیف غریب عبد العظیم .د.أ  ١١
  میكروبیولوجى ـ بیولوجیا جزیئیة  أستاذ  عماد محمد عبد المنعم عبادة. د.أ  ١٢
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١٩

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس م

  بیولوجیا جزئیة  أستاذ مساعد  سماح محمد أمین غانم .د.م.أ  ١٣
 بیولوجیةجزئیة- طحالب  أستاذ مساعد  نیرمین عادل حسین السمرى .د.م.أ ١٤
  بیئة نباتیة  أستاذ مساعد  عماد عبد المنعم محمد فرحات .د.م.أ  ١٥
  تصنیف وفلورا  أستاذ  طارق محمد جالل حسین أبو سریع .د..أ  ١٦
  میكروبیولوجى  مدرس  جیهان منیر زغلول منیر.د  ١٧
 فسیولوجى  أستاذ مساعد  حنان محمد أبو الغیط.د.م.أ  ١٨
  فیروسات نباتیة  أستاذ مساعد  نعم أحمد نصارإنتصار عبد الم.د.م.أ  ١٩
  طحالب  أستاذ مساعد  إلفت معتمد عبد الحمید سالم.د.م.أ  ٢٠
  فطریات  أستاذ مساعد  أمانى أبو النصر عواد الشامى .د.م.أ  ٢١
  میكروبیولوجى  أستاذ مساعد  ریهام مصطفى عبد الحمید مصطفى. د.م.أ  ٢٢
  كروبیولوجىمی  مدرس   رحاب محمود عبد الحمید. د  ٢٣
  خلیه ووراثه  مدرس   إلهام ریاض سالمة سلیمان. د  ٢٤
  میكروبیولوجى  مدرس   شیرین مجدى قرنى عبد الرحیم. د  ٢٥
  فسیولجي وطحالب  مدرس   شدید فرج زینب عاشور . د ٢٦
  میكروبیولوجى  مدرس   مروى رضا عبد السالم محمود. د  ٢٧
  یكروبیولوجىم  مدرس   یاسمین محمد محمد محمد السبع. د  ٢٨
  فسیولجي وطحالب  مدرس   أمیرة محمد عبد الستار على. م.م  ٢٩
  میكروبیولوجى  مدرس   السید عوض عبد الرحمنهبة. م.م  ٣٠
  میكروبیولوجى  مدرس   أسماء فتحى عبد المنعم درویش. م.م  ٣١
  فسیولوجي وطحالب  مدرس   هبه اللةعلى عبد ربه محمود. م.م  ٣٢
  میكروبیولوجى  مدرس   یم فراجأحمد حسن إبراه. م.م  ٣٣
  فسیولوجي وطحالب  مدرس   أسماء محمد عبد السالم أحمد. م.م  ٣٤
  فسیولوجي وطحالب  مساعدمدرس   أحمد محمود عبد الرحمن محمد. م.م  ٣٥
  میكروبیولوجى  مدرس مساعد  مروة على على على حماد. م.م  ٣٦
  خلیه ووراثه  مدرس مساعد  إیمان توفیق حسین محمد. م.م  ٣٧
  میكروبیولوجى  مدرس مساعد  محمد إسماعیل فؤاد إسماعیل. م.م  ٣٨
  میكروبیولوجى  مدرس مساعد  نشوى حامد عبد اللة إبراهیم. م.م  ٣٩
  فسیولجي وطحالب  مدرس مساعد  ایمان زكریا احمد صالح . م.م ٤٠
  نبات ومیكروبیولوجى  مدرس مساعد  سالى عبد الباسط على شحاته. م.م  ٤١
  نبات ومیكروبیولوجى  مدرس مساعد  محمد ماجد عبد الحمید المیدانىمها . م.م  ٤٢
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٢٠

  التخصص الدقیق   الدرجة  مـــــــــاالس م

  نبات ومیكروبیولوجى  مدرس مساعد  محمد عبداهللا محمد محمد .م.م  ٤٣
  نبات ومیكروبیولوجى  مدرس مساعد  محمد توفیق خزعل عبد الغنى .م.م  ٤٤
  نبات ومیكروبیولوجى  معید  إسراء محمد العزب عوض اهللا. م  ٤٥
  نبات ومیكروبیولوجى  معید   مهدى كیالنى إبراهیممیادة. م  ٤٦
  نبات ومیكروبیولوجى  معید  إنجى عبد الحمید جابر عبد المجید. م  ٤٧
  نبات ومیكروبیولوجى  معید  محمد عادل عبد الغنى عبد الفتاح  ٤٨
  نبات ومیكروبیولوجى  معید  إسالم طارق محمد السعید  ٤٩

  
  والحشراتقسم علم الحیوان  -٥

  

  التخصص الدقیق   ةـــــالدرج  مـــــــــاالس م
  أنسجة وكیمیائها   متفرغأستاذ  محمد سید ابراهیم جبرى. د.أ  ١
  "وراثة"وراثة خلویة     متفرغأستاذ  عال حسن محمد الهابط. د.أ  ٢
  وراثة   متفرغأستاذ  أمانى عبد المنعم محمد تهامى. د.أ  ٣
  هبیئة مائی  أستاذ  شحاتة السباعى حسن علوه. د.أ  ٤
  فسیولوجا الجهاز العصبى  أستاذ  منى عبد الرحمن عثمان على. د.أ  ٥
  علم وظائف األعضاء  أستاذ  كمال عبد السالم محمود الشیخ. د.أ  ٦
  علم الحیوان  أستاذ  نبیل أحمد الیمانى محمد. د  ٧
  بیئة وتلوث  تفرغأستاذ م  أحمد سالم محمد أحمد األبیارى. د  ٨
  بیولوجیا جزئیة  أستاذ  د دخیل حمادمحمد عبد المنعم محم. د.أ  ٩

  علم حیوان  أستاذ مساعد  إیرین سامح جمیل سلیمان. د.م.أ  ١٠
  علم الحیوان  أستاذ   منال فوزى محمود الخضرى. د.أ  ١١
  خلیه وأنسجة  أستاذ مساعد  منى عبد الرحمن إبراهیم . د.م.أ  ١٢
  علم حیوان ومناعة  أستاذ  سعاد نادى إبراهیم حامد. د .أ  ١٣
  التشریح المقارن  أستاذ مساعد  ثروت غانم عبد القادر عمر. د.م.أ  ١٤
  التشریح المقارن  أستاذ مساعد  رانیا سید على محمد عبید. دم .أ  ١٥
  فسیولوجي  أستاذ مساعد  رحاب عصام الدین عبد الحمید. د.م.أ  ١٦
  فسیولوجي جزیئه  مدرس  منى فتحى كامل خلیل. د  ١٧
  فسیولوجي  أستاذ مساعد  المنعم علىأحمد عصمت عبد . د.م.أ  ١٨
  التشریح المقارن مدرس   میادة مصطفى سالمة مصطفى. د  ١٩
  فسیولوجي وبیئه  أستاذ مساعد  فاطمة الزهراء حسین حسین سالم. د.م.أ  ٢٠
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٢١

  فسیولوجي وبیئه  أستاذ مساعد  أمیرة أنور بیومى محمد. د.م.أ  ٢١
  طفلیات وحشراتالفقاریات و  مدرس   محمد صالح محمد أحمد. د  ٢٢
  علم الحیوان  مدرس  أحمد سعید محمد شحاته. د  ٢٣
  علم الحیوان  مدرس  دالیا فؤاد محمد إبراهیم. د  ٢٤
  علم الحیوان  مدرس  بسمة نصر حسن أحمد جزار. د  ٢٥
  الفقاریات وطفلیات وحشرات  أستاذ مساعد  نانسى طه محمد محمد یوسف. د.م.أ  ٢٦
  فسیولوجي وبیئه  مدرس   ابرامى بشیر إبراهیم على كس.د  ٢٧
  خلیه وانسجه  مدرس   رشا صالح محمد البلتاجى. د  ٢٨
  الفقاریات وطفلیات وحشرات  مدرس   رضا محمد منصور یوسف. د  ٢٩
  خلیه وانسجه  مدرس  منال محمود حسین متولى. د  ٣٠
  خلیه وانسجه  مدرس  دعاء عز الدین إبراهیم سلیمان. د  ٣١
  التشریح المقارن  مدرس   بولىنهاد محمد إبراهیم مد. د  ٣٢
  خلیه وانسجه  مدرس  أحمد عبد الونیس عبد الحمید مصطفى. د  ٣٣
  خلیه وانسجه  مدرس   آیه سمیر محمد فتحى اهللا. د  ٣٤
  فسیولوجي وبیئه  مدرس مساعد  هبة عبد الحمید أحمد متولى المصرى. م.م  ٣٥
  رنالتشریح المقا  مدرس مساعد شیماء فخرى السعید مطر. م.م  ٣٦
  مناعه  مدرس مساعد  مصطفى یحیى على مراد. م  ٣٧
  علم الحیوان  مدرس مساعد  عال إبراهیم محمد رزیق. م  ٣٨
  علم الحیوان  مدرس مساعد محمد طلبة حامد محمود. م  ٣٩
  علم الحیوان  معید  شریف ربیع محمد محمد. م  ٤٠
  علم الحیوان  مدرس مساعد  دعاء حسن عبد السالم هالل. م  ٤١
  علم الحیوان  مدرس مساعد  أیة اهللا عبد الباسط الشروبجى محمد. م  ٤٢
  علم الحیوان  معید  زینب شریف محمود. م  ٤٣
  علم الحیوان  معید  هبة قطیط محمد محمد. م  ٤٤
  علم الحیوان  معید  وفاء عصام كمال بدر الدین  ٤٥
  علم الحیوان  معید  فاطمة متولى عطیة صدیق  ٤٦
  علم الحیوان  دمعی  سارة وجیه محمد سعید  ٤٧
  علم الحیوان  معید  أمینة عبد الفتاح عبد الواحد  ٤٨
  علم الحیوان  معید  هبة صالح محمد مهران  ٤٩
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٢٢

  :قسم الجیولوجیا -٦

ــاالس م ــ ــ ــ   التخصص الدقیق   الدرجة  مـ

  هیدروجیولوجیا   متفرغأستاذ  ابراهیم زكریا محمود الشامى. د.أ  ١

  الجیولوجیا   متفرغأستاذ  یةجمال الدین محمد حسن عط. د.أ  ٢

  جیولوجیا البترول  أستاذ متفرغ  خالد أحمد مصطفى خالد .د.أ  ٣

  جیوفیزیاء تطبیقیة ـ ومخاطر زلزالیة   متفرغأستاذ  محمد جالل محمد األبیارى. د.أ  ٤
  جیوفیزیاء تطبیقیة   متفرغأستاذ  فاروق إبراهیم على متولى. د.أ  ٥
  التراكیب الجیولوجیة    متفرغأستاذ  قزازیحیا عباس حامد عبد اللة ال.د  ٦
  جیولوجیا  أستاذ   مصطفى إسماعیل غریب إبراهیم.د  ٧
  الجیوفیزیاء  أستاذ مساعد  أمین إسماعیل خلیل خلیل.د  ٨
  جیولوجیا الخامات والتعدین  أستاذ   أحمد حسن أحمد محمد.د  ٩
  یبصخور رسوبیة وترس  مدرس متفرغ  مصطفى عبد الجواد عبد الرحمن.د  ١٠
  الصخور الرسوبیة العضویة  مدرس  نادر أحمد أحمد إدریس.د  ١١
  طبقات وحفریات نباتیه لدیاتومات  مدرس  عبد العزیز عبد المنعم محمود مصطفى  ١٢
  جیولوجیا  أستاذ مساعد  مصطفى سرحان عبد الحكیم . د.م.أ  ١٣
  جیولوجیا  مدرس  مایسة محمد نبیه أحمد. د  ١٤
  جیولوجیا  مدرس  محمدالحسینى أدهم بشیر . د  ١٥
  جیولوجیا  مدرس  أحمد كمال السید أحمد العزباوى. د  ١٦
  جیوفیزیاء  مدرس   رشا ثروت محمد عبد الرحمن. د  ١٧
  معادن وصخور  مدرس   إسماء فایق على المغازى. د  ١٨
  بترول ومیاه  درس مساعدم  رفیق عریان خلف لبیب. م.م  ١٩
  جیوفیزیاء  مدرس مساعد  لٕأمیراسماعیل عبد العزیز إسماعی. م.م  ٢٠
  بترول ومیاه  درس مساعدم  صافیناز على عبد ربه محمود. م.م  ٢١
  جیوفیزیاء  معید  إسالم السید عبد العزیز محمد فاضل. م  ٢٢
  بترول ومیاه  درس م  محمد على محمد عمار. م.م  ٢٣
  جیولوجیا  مدرس   عادل دیاب محمد قطب. د  ٢٤
  جیولوجیا  اعدمدرس مس  سید مسعد محمد أحمد. د  ٢٥
  معادن وصخور  درس مساعدم  طارق حامد إسماعیل أبو الخیر. م.م  ٢٦
  جیولوجیا  مدرس مساعد  زینب عبد السالم شوقى. م.م  ٢٧
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٢٣

  جیولوجیا  معید  حسام أحمد سلیم أحمد. م  ٢٨
  جیولوجیا  معید  عبد اهللا طارق محمد إبراهیم. م  ٢٩
  جیولوجیا  معید  صفاء أبوبكر على یوسف. م  ٣٠
  جیولوجیا  معید  شیماء أشرف أحمد. م  ٣١
  جیولوجیا  معید  شاهین أشرف عبد الحمید بیومى  ٣٢
  جیولوجیا  معید  هشام حمدى أحمد حسن  ٣٣
  جیولوجیا  معید  جابر مجدى صابر السید حسنین  ٣٤

  
  داره قسم الدراسات العلیا إبأعضاءبیان 

  
ــماالسـ  م   الوظیفھ  ـ
  رئیس القسم  سوسن محمد عبد النظیر/ السیدة   ١
  قسم الفیزیاءالقائم بعمل   نجوي عبد الحمید حسن/ السیدة  ٢
الكیمیاء غیر (القائم بعمل قسم الكیمیاء    مني السید الفالحجـي/السیدة   ٣

كیمیاء  ال– الكیمیاء العضویه –العضویه 
  )التطبیقیه

ه للدراسات وكیل الكلی/ د.القائم بعمل سكرتایه أ  عایده محمد السید محمد/السیدة   ٤
  العلیا والبحوث

  علم الحیوان–قسام الجیولوجیا بعمل أالقائم   نهي فاروق محمد علي/ السیدة  ٥
   والمیكروبیولوجى النبات– والحشرات

 شعبة الكیمیاء - قسم الریاضیاتالقائم بعمل   رشا سعید محمد / االنسة  ٦
   مرحلة الدبلوم- الحیویة

وكیل الكلیه للدراسات / د.القائم بعمل سكرتایه أ  تاحاماني اسماعیل عبد الف / السیدة  ٧
  العلیا والبحوث

القائم بأعمال الكمبیوتر بقسم الدراسات العلیا   شیماء أحمد فوزى /السیدة  ٨
  والبحوث
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٢٤

  شروط االلتحاق بالدراسات العلیا
   : قواعد عامة:اوال

  
  الئحة الدراسات العلیا

  :نظام الدراسة) ١(مادة 
ة بالدراســـات العلیـــا بكلیـــة العلـــوم هـــو نظـــام الـــساعات المعتمـــدة نظـــام الدراســـ

 ١٧-١٥حیث أن العـام الدراسـي مقـسم إلـى فـصلین دراسـین أساسـیین مـدة كـل منهمـا 
ًویجوز بعد موافقة مجلس الجامعة بناءا على إقتراح مجلس الكلیة فـتح بـاب .  أسبوعا

ًفقـا للقواعـد والـشروط  أسـابیع و٧التسجیل في مقررات دراسـیة فـي فـصل صـیفي مدتـه 
  ). ساعات معتمدة٦وبحد اقصى (التى یحددها مجلس الكلیة 

  :وحدة الساعات المعتمدة) ٢(مادة 
الـــساعة المعتمــــدة هــــي وحــــدة علمیــــة تـــسجل للطالــــب فــــي حالــــة نجاحــــه فــــي 
المقـــرر الـــذي یدرســـه وتعـــادل ســـاعة دراســـیة واحـــدة أســـبوعیا، فـــي حالـــة المحاضـــرات 

 .سیتین أسـبوعیا، فـي حالـة المحاضـرات العملیـة أو التطبیقـاتالنظریة؛ أو ساعتین درا
وتكــون الــساعة المعتمــدة هــي أســاس تحدیـــد العــبء الدراســي للطالــب فــي كــل فـــصل 
دراسي وفقا ألحكام هذه الالئحة، ویقوم القسم العلمي المختص بتحدید عـدد الـساعات 

 الــــساعات كمــــا تــــنظم هــــذه الالئحــــة عــــدد.  المعتمــــدة لكــــل مقــــرر دراســــي علــــى حــــدة
  ٠المعتمدة المطلوب إجتیازها كمتطلبات أساسیة للحصول على الدرجة العلمیة

  :أعداد الطالب) ٣(مادة 
ًیحـــدد مجلـــس الكلیـــة أعـــداد الطـــالب المقبـــولین للدراســـات العلیـــا بنـــاءا علـــى 
إقتراحـــات مجـــالس األقـــسام العلمیـــة وتوصـــیة لجنـــة الدراســـات العلیـــا والبحـــوث وطبقـــا 

    . حة بكل قسملإلمكانات المتا
  :نسبة الحضور) ٤(مادة 

یحـــرم الطالـــب مـــن حـــضور إمتحـــان المقـــرر الدراســـي إذا تعـــدت نـــسبة غیابـــه 
ًمـن عــدد الــساعات الدراســیة المعتمــدة للمقـرر فــي الفــصل الدراســي ویقیــد راســبا % ٢٥

ًویكـــون ذلـــك بنـــاءا علـــى تقریـــر مـــن .  ، أي راســـب)F(فـــى المقـــرر ویرصـــد لـــه تقـــدیر 
ع إحاطــــة مجلــــس القــــسم المخــــتص وبموافقــــة لجنــــة الدراســــات العلیــــا أســــتاذ المــــادة مــــ
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والبحوث بمجلس الكلیة، إال إذا تقـدم الطالـب بعـذر یقبلـه مجلـس الكلیـة فیعتبـر غیـاب 
  .  بعذر مقبول

  :المحتوى العلمي للمقررات) ٥(مادة 
  یعتمـــد مجلـــس الكلیـــة بنـــاءًأ علـــى مقتــــرحات مجـــالس األقـــسام العلمیـــة المحتــــوى -١

  .علمي لمقررات الدراسات العلیاال
ً  لمجلــــس الكلیـــــة بنــــاءا علــــى مقترحــــات مجــــالس األقــــسام تعــــدیل المحتـــــوى العلمــــي للمقــــررات - ٢

  .الدراسیة لمتابعة التطورات والتقدم العلمي، كلما اقتضى األمر ذلك
  :تقدیرات النجاح )أ( )٦(مادة 

لعلیـا وكـذلك فـي التقـدیر یحدد التقدیر العام في المقررات الدراسیة بالدراسات ا
  :لتقدیرات المبینة بالجدول اآلتيالعام للطالب بأحد ا

 التقدیر في المادة النسبة المئویة النقاط المكتسبة
٩٥  – ١٠٠ ٤.٠ %  A 
٩٠  – ٩٥< ٣.٦٧%  A- 
٨٥  – ٩٠< ٣.٣٣%  B+ 
٨٠  – ٨٥< ٣.٠%  B 
٧٥  – ٨٠< ٢.٦٧%  B- 
٧٠ – ٧٥< ٢.٣٣ %  C+ 
٦٥ – ٧٠< ٢.٠ %  C 
٦٠  – ٦٥< ١.٦٧%  C- 
٥٥  – ٦٠< ١.٣٣%  D+ 
٥٠ –٥٥< ١.٠٠%  D 
٥٠<  ٠.٠٠%  F 

  

ویــتم حـــساب مجمــوع نقـــاط المقــرر علـــى أســاس حاصـــل ضــرب عـــدد النقـــاط 
التــي یحــصل علیهــا الطالــب فــي المقــرر فــي عــدد الــساعات المعتمــدة للمقــرر، وذلــك 

  ٠ألقرب رقمین عشریین

  ):ب() ٦(مادة 
مـــن الـــدرجات لكـــل مقـــرر كأعمـــال فـــصلیة، وتـــشمل  % ٤٠ تخـــصص نـــسبة

  .االمتحانات البینیة وامتحانات نصف الفصل
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  :المعدل الفصلي) ٧(مادة 
المعــدل الفــصلي هــو متوســط مــا یحــصل علیــه الطالــب مــن مجمــوع نقــاط فــي 
الفصل الدراسـي الواحـد، ویحـسب علـى أسـاس حاصـل قـسمة مجمـوع النقـاط للمقـررات 

  .الدراسي مقسوماالمسجلة في الفصل 
ـــــساعات المعتمـــــدة للمقـــــررات المـــــسجلة فـــــي الفـــــصل  ـــــى إجمـــــالى عـــــدد ال عل

  :الدراسي، وذلك ألقرب رقمین عشریین بإستخدام المعادلة الحسابیة اآلتیة
  

  مجموع النقاط في الفصل الدراسي
  =المعدل الفصلي 

  مجموع الساعات المعتمدة المسجلة في الفصل الدراسي
  

  :ل التراكميالمعد) ٨(مادة  
المعدل التراكمي هو متوسط ما یحصل علیه الطالب من مجموع النقاط   

خالل الفترات الدراسیة السابقة لحساب المعدل، ویتم حسابه على أساس مجموع 
ًالنقاط لجمیع المقررات المسجلة خالل الفترات الدراسیة السابقة مقسوما على مجموع 

الفترة السابقة وذلك ألقرب رقمین عشریین عدد الساعات المعتمدة المسجلة خالل 
  :بإستخدام المعادلة الحسابیة اآلتیة

  

  مجموع النقاط في الفصول الدراسیة
  =المعدل التراكمي 

  مجموع الساعات المعتمدة المسجلة في الفصول الدراسیة
  ): تعریف(العبء الدراسي ) ٩(مادة 

مح للطالــب بتــسجیلها العــبء الدراســي هــو عــدد الــساعات المعتمــدة التــي یــس
خالل الفصل الدراسي الواحد، ویتم وضع حد أدنـى وحـد أقـصى للعـبء الدراسـي لكـل 

  ٠ًدرجة علمیة وفقا ألحكام هذه الالئحة

  :المرشد األكادیمي) ١٠(مادة 
یعــــین كــــل قــــسم علمــــي فــــى بدایــــة كــــل فــــصل دراســــي مرشــــدا أكادیمیــــا لكــــل 

ویتـــولى المرشـــد األكـــادیمي تخـــصص مـــن بـــین أعـــضاء هیئـــة التـــدریس داخـــل القـــسم، 
ـــــدبلوم خـــــالل فتـــــرة الدراســـــة بالكامـــــل وطـــــالب  مهـــــام اإلرشـــــاد األكـــــادیمي لطـــــالب ال
الماجــستیر والــدكتوراه فیمــا قبــل تــسجیل الرســالة، ویتــولى المــشرف علــى الرســالة مهــام 

  ٠المرشد األكادیمي للطالب المسجلین معه لرسالة الماجستیر أو الدكتوراه
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  :من المقررات ووقف القیداإلنسحاب ) ١١(مادة 

یسمح للطالب باإلنسحاب من مقرر أو أكثر خالل األسـبوعین األول والثـاني مـن  -١
 ٠بدایة الفصل الدراسي، وفي هذه الحالة یدون فى سجله أنه منسحب

) مـن الـساعات المعتمــدة% ٧٥( یجـوز للطالـب إذا كـان مـستوفیا نـسبة الحـضور  -٢
رر أو أكثــــر خــــالل األســــابیع الــــستة وبموافقــــة مجلــــس الكلیــــة اإلنــــسحاب مــــن مقــــ

ـــة یـــدون فـــي ســـجله أنـــه منـــسحب  األولـــى مـــن الفـــصل الدراســـي، وفـــي هـــذه الحال
(W)٠، وال تدخل هذه المقررات في حساب تقدیر الطالب 

 یجــــوز للطالــــب إذا كــــان مــــستوفیا نــــسبة الحــــضور المنــــصوص علیهــــا فــــي هــــذه  -٣
الدراســة فــي أحــد أن ینــسحب كلیــا مــن ) مــن الــساعات المعتمــدة% ٧٥(الالئحــة 

ًالفصول الدراسیة إذا قدم عـذرا یقبلـه مجلـس الدراسـات العلیـا بالجامعـة بنـاءا علـى  ً
إقتراح مجلس الكلیة، وفي هذه الحـالة یدون في سـجله أنـه منـسحب بعــذر مقبــول 

(CW) لجمیع مقـررات الفـصل الدراسـي، ویعتبـر اإلنـسحاب فـي هـذه الحالـة وقفـا ً
 .للقید لمدة فصل دراسي

مـع مراعــاة حكـم الفقــرة الـسابقة یجــوز لمجلـس الكلیــة أن یوقـف قیــد الطالـب لمــدة   -٤
فــصل دراســي أو أكثــر بمــا الیتجــاوز ســنتین متتــالیتین أو متفــرقتین خــالل دراســته 
لدرجـة علمیــة إذا تقــدم بعــذر مقبــول یمنعـه مــن مواصــلة دراســته أو بحثــه، وتــسقط 

  .مدة اإلیقاف من المدة المحددة للدراسة

  :إضافة مقــرر) ١٢(مادة 
یــسمح للطالــب بإضـــافة مقــرر أو أكثـــر خــالل األســـبوعین األول والثــاني مـــن 
بدایـة الفــصل الدراســي، وذلـك مــع مراعــاة الحـد األقــصى للعــبء الدراسـي المــسموح بــه 

  ٠وفقا ألحكام هذه الالئحة
ًیعتبــــر الطالــــب منقطعــــا عــــن الدراســــة إذا لــــم یــــسجل فــــي فــــصل دراســــي أو 

ررات الفـــصل الدراســـي بـــدون عـــذر مقبـــول وفـــي هـــذه الحالـــة إنـــسحب مـــن جمیـــع مقـــ
تحتــــسب مــــدة اإلنقطــــاع عــــن الدراســــة ضــــمن المــــدد المقــــررة للحــــصول علــــى الدرجــــة 

  .العلمیة

  :تقدیر غیر مكتمل) ١٣(مادة 
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یجوز تأجیل اإلمتحان النهائي إذا تغیب الطالب عن اإلمتحـان النهـائي بعـذر 
  معــــــــــة بعــــــــــد أخــــــــــذ رأي مجلـــــــــــس مقبــــــــــول مــــــــــن مجلــــــــــس  الدراســــــــــات العلیــــــــــا بالجا

الكلیـــة ویخطـــر عمیـــد الكلیـــة لجنـــة النظــــام والمراقبـــة المختـــصة لیـــسجل للطالـــب فــــي 
  ان النهــــائي وفقــــا ویكــــون تأجیــــل اإلمتحــــ)" I(غیــــر مكتمــــل "المقــــرر المؤجــــل إمتحانــــه 

  :للضوابط اآلتیة
أن یـؤدي الطالــب اإلمتحــان النهــائي الــذي تغیــب عنــه فــي موعــد غایتــه نهایــة  - ١

الثــاني مــن الفـــصل الدراســي التــالي، وفــي حالـــة عــدم إلتــزام الطالـــب األســبوع 
 ).F(ًبهذا الموعد یعتبر الطالب راسبا في المقرر ویسجل له تقدیر 

 أن یكــــون الطالـــــب مــــستوفیا نـــــسبة الحــــضور المنـــــصوص علیهــــا فـــــي هـــــذه  - ٢
وبعـد أدائـه اإلمتحـان النهـائي ) من الساعات المعتمدة للمقرر% ٧٥(الالئحة 

  .بالتقدیر الفعلي الذي یحصل علیه) I(تقدیر یستبدل ال
فــي حالــة عــدم موافقــة مجلــس الدراســات العلیــا والبحــوث بالجامعــة علــى قبــول  - ٣

عــذر الطالــب وتأجیــل اإلمتحــان، یــتم تعــدیل نتیجــة الطالــب مــن غیــر مكتمــل 
)I ( إلى راسب)F.( 

  .أن یكون الطالب مؤدیا لألعمال الفصلیة للمقرر المؤجل - ٤

  :تحقیق المعدل التراكميعدم ) ١٤(مادة 
یــتم إنــذار الطالــب إذا لــم یحقــق المعــدل التراكمــي المحــدد لكــل درجــة علمیــة 

  .وفقا ألحكام هذه الالئحة في نهایة كل فصل دراسي ماعدا الفصل الدارسى االول

  :مدة القید) ١٥(مادة 
 . لنیل درجة الدبلوم عن أربعة فصول دراسیةالتزید مدة القید - ١

، عـشرة فـصول دراسـیة مـن تـاریخ القیـد الماجستیر عن لنیل درجةد التزید مدة القی - ٢
ً إســتثناءا ألســباب قهریــة یقرهــا فــصلین دراســیینولمجلــس الكلیــة أن یمــنح الطالــب 

ًالمجلـــس بنـــاءا علـــى تقریـــر المـــشرف الرئیـــسي وموافقـــة مجلـــس القـــسم المخـــتص، 
حــــوث ویكــــون مــــنح الفــــصل الحــــادي عــــشر بموافقــــة مجلــــس الدراســــات العلیــــا والب

 وتـسقط أحقیـة الطالـب  .ویكون منح الفصل الثاني عشر بموافقة مجلـس الجامعـة
 فـــي نجاحـــهعلـــى  أربعـــة فـــصول دراســـیةفـــي تـــسجیل رســـالة الماجـــستیر إذا مـــرت 
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ــــساعات المعتمــــدة ــــب أساســــي لتــــسجیل الرســــالة إجتیــــاز عــــدد ال  المطلوبــــة كمتطل
  سـاعة معتمـدة١٥عـدد  ساعة معتمدة، وعندئـذ یلزمـه للتـسجیل إجتیاز١٥وعددها 

 .جدیدة

التزیـــد مـــدة الدراســـة لنیـــل درجـــة الـــدكتوراه عـــن عـــشرة فـــصول دراســـیة مـــن تـــاریخ  - ٣
ًولمجلــس الكلیــة أن یمـنح الطالــب فــصلین دراسـیین إســتثناءا ألســباب قهریــة القیـد، 

ـــــس القـــــسم  ـــــر المـــــشرف الرئیـــــسي وموافقـــــة مجل ـــــاءا علـــــى تقری ـــــس بن ًیقرهـــــا المجل
ي عـــشر بموافقـــة مجلـــس الدراســـات العلیـــا المخـــتص، ویكـــون مـــنح الفـــصل الحـــاد

 وتـــسقط  .والبحـــوث ویكـــون مـــنح الفـــصل الثـــاني عـــشر بموافقـــة مجلـــس الجامعـــة
أحقیـة الطالــب فــي تـسجیل رســالة الــدكتوراه إذا مــر فـصالن دراســیان علــى نجاحــه 
فــي إجتیــاز عــدد الــساعات المعتمــدة المطلوبــة كمتطلــب أساســي لتــسجیل الرســالة 

 سـاعة معتمـدة ٢٤ة، وعندئـذ یلزمـه للتـسجیل إجتیازعـدد  ساعة معتمد٢٤وعددها 
 .جدیدة

  : ٕإلغاء واعادة القـید) ١٦(مادة 
  :باره مفصوال في الحاالت التالیةٕیتم إلغاء قید الطالب واعت

إذا لــم یــستكمل متطلبــات الحــصول علــى الدرجــة المقیــد بهــا خــالل المــدد الزمنیــة  - ١
 ٠المحددة وفقا ألحكام هذه الالئحة

  ویـستثى مـن ذلـك الطالـب الـذي ٠قد تم إنذاره لفـصلین دراسـیین متتـالیینإذا كان  - ٢
علــى األقــل مــن الــساعات المعتمــدة فــي خطتــه الدراســیة وفــي % ٧٥أتــم بنجــاح 

هـــذه الحالــــة یمــــنح الطالـــب فرصــــة إســــتثنائیة مــــدتها فـــصال دراســــیا واحــــدا وذلــــك 
  .بموافقة مجلس الكلیة

المذكورة في هذه المادة، یجوز ٕاذا تم إلغاء قید الطالب ألحد األسباب و
ًإعادة قیده وفقا للقواعد العامة التي یحددها مجلس الدراسات العلیا والبحوث 

 . بالجامعة في هذا الشأن، وذلك خالل المدة المحددة لنیل الدرجة العلمیة

  : الرسوب في أحد المقررات) ١٧(مادة 
، یتوجب علیه إعادة )اإلجباریة(إذا رسب الطالب في أحد المقررات األساسیة 

ز له إستبداله ٕواذا رسب الطالب في مقرر إختیاري، یجو. دراسة هذا المقرر والنجاح فیه
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أما إذا .  ودراسته والنجاح فیه بشرط موافقة مجلس القسم المختصبمقرر إختیاري آخر 
تكرر رسوب الطالب في ذات المقرر أكثر من مرة واحدة، تحسب له مرة رسوب واحدة فقط 

  .ند حساب معدله الفصلي ومعدله التراكميع
  

  :المحتوي العلمي للمقررات) ١٨(مادة 
المحتــــوي العلمــــي لمقــــررات الدراســــات العلیــــا بعــــد تحدیــــد یعتمــــد مجلــــس الكلیــــه   - ١

، مـن قبـل مجلـس القـسم العلمـي المخـتصالموضوعات التي تدرس في كل مقـرر 
 بـــشان ١٩٧٢ لـــسنه ٤٩مـــن الالئحـــه التنفیذیـــه للقـــانون رقـــم ) ٦٦(طبقـــا للمـــاده 

  .تنظیم الجامعات
ــــة دلیــــل یتــــضمن المحتــــوى العلمــــي لمقــــررات الدراســــات العلیــــا بعــــد تــــصدر - ٢  الكلی

مـــن هـــذه المـــادة وطبقـــا للمـــادة ) ١(إعتمـــاده مـــن مجلـــس الكلیـــة كمـــا جـــاء بـــالفقرة 
 بـــــــشأن تنظـــــــیم ١٩٧٢ لـــــــسنة ٤٩مـــــــن الالئحـــــــة التنفیذیـــــــة للقـــــــانون رقـــــــم ) ٦٧(

 .الجامعات

الدراسـیة ص تعـدیل المحتـوى العلمـي للمقـررات سم العلمي المخـت القلمجلسیجوز  - ٣
ـــــك، وتعتمـــــد هـــــذه  ـــــضى األمـــــر ذل ـــــدم العلمـــــي كلمـــــا اقت لمتابعـــــة التطـــــورات والتق

  .التعدیالت من مجلس الكلیة

  : اإلشراف على الرسائل العلمیة) ١٩(مادة 
یتـــــــولى األســـــــاتذة واألســـــــاتذة المـــــــساعدون اإلشـــــــراف علـــــــى رســـــــائل الماجـــــــستیر  - ١

توراه، ویجـوز أن  یـشارك فــي اإلشـراف مـن فــي مـستواهم مـن المتخصــصین والـدك
فــــي حالــــة تعــــدد  .مــــن خــــارج الكلیــــة، ویمكــــن للمدرســــین المعاونــــة فــــي اإلشــــراف

المــــشرفین، یكــــون أقــــدم أعــــضاء هیئــــة التــــدریس فــــي التخــــصص هــــو المــــشرف 
الرئیـــسي، وفـــي جمیـــع الحـــاالت ال یزیـــد عـــدد أعـــضاء لجنـــة اإلشـــراف عـــن أربـــع 

ویـــستثنى مـــن ذلـــك  لدرجـــة الـــدكتوراه وثـــالث مـــشرفین لدرجـــة الماجـــستیر مـــشرفین
  .  التخصصات البینیة

ًیعتمــد مجلـــس الكلیـــة بنــاءا علـــى إقتـــراح مجلـــس القــسم المخـــتص لجنـــة اإلشـــراف  - ٢
  . على رسائل الماجستیر والدكتوراه
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ًیجــوز لمجلــس الكلیــة أن یقــوم بتعــدیل لجنــة اإلشــراف بنــاءا علــى إقتــراح المــشرف  - ٣
یــسي وموافقــة مجلــس القــسم المخــتص مــع إمكانیــة إضــافة مــشرف أجنبــي فــي الرئ

  . حالة فتح قناة علمیة باإلضافة إلى المشرفین المذكورین سابقا
یجب أال یزید عدد المـشرفین الـذین یمكـن االسـتعانة بهـم مـن خـارج الجامعـة عـن  - ٤

  . عدد المشرفین من داخل الجامعة
لرســائل العلمیــة للطــالب الــذین یــضاف یجــب أال یــتم تــشكیل لجــان الحكــم علــى ا - ٥

الیهم مشرف جدید إال بعد مرور ستة أشهر على األقـل مـن إضـافة المـشرف مـع 
 . الباقیة للطالب بذلك) ١٥مادة (مراعاة أن تسمح مدة القید األساسیة 

یقــــوم وكیـــــل الكلیــــة لـــــشئون الدراســــات العلیـــــا والبحــــوث بإرســـــال عنــــوان الرســـــالة  - ٦
ـــــاللغت ـــــة المركزیـــــة وملخـــــص خطـــــة البحـــــث ب ـــــى المكتب ـــــة واإلنجلیزیـــــة إل ین العربی

  . بالجامعة إلدراج الموضوع في قاعدة بیانات الجامعة
یقـدم المـشرفین علـى الرســالة فـي نهایـة كــل عـام جـامعي تقریــرا إلـى مجلـس القــسم  - ٧

ــــب فــــي القید  رســــالته، وللمــــشرفین حــــق التوصــــیة باســــتمرارعــــن مــــدى تقــــدم الطال
  . ئهٕأوالغا

  : ة العلمیةالرسال) ٢٠(مادة 

بعــد أنتهــاء الطالــب مــن إعــداد الرســالة یتقــدم المــشرف الرئیــسي إلــى مجلــس القــسم  - ١
المخــتص بطلــب تــشكیل لجنــة الحكــم علــى الرســالة مناقــشتها طبقــا ألحكــام المــادة 

  . من هذه الالئحة) ٢١(
ًیــتم الموافقــة علــى تــشكیل لجنــة الحكــم مــن قبــل مجلــس الكلیــة بنــاءا علــى توصــیة  - ٢

 . ت العلیا والبحوثلجنة الدراسا

 رئــیس الجامعــة الــسید األســتاذ الــدكتور نائــبیعتمــد تــشكیل اللجنــة بعــد ذلــك مــن  - ٣
 .للدراسات العلیا والبحوث

 رئـیس الجامعـة علـى التـشكیل، یـتم إرسـال السید األسـتاذ الـدكتور نائـببعد موافقة  - ٤
 .ادة أعضاء لجنة الحكم والمناقشةنسخ الرسائل إلى الس

  :حكم والمناقشة للرسالةلجنة ال) ٢١(مادة 
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على إقتراح مجلس القسم المخـتص وموافقـة لجنـة الدراسـات العلیـا والبحـوث، بناء  - ١
یــشكل مجلــس الكلیــة لجنــة الحكــم والمناقــشة لرســائل الماجــستیر أو الــدكتوراه مــن 

  : أعضائها وذلك على النحو التاليثالثة أعضاء ویكون مقررها هو أقدم
 منفـردا، أو عــضوان مـن هیئــة اإلشـراف علــى المـشرف الرئیــسي علـى الرســالة ً

الرســـالة مـــن األســـاتذة واألســـاتذة المـــساعدین ویكـــون لهمـــا صـــوت واحـــد عنـــد 
 .إجراء تصویت

  عـــضوان آخـــران مـــن بـــین األســـاتذة أو األســـاتذة المـــساعدین، علـــى أن یكـــون
ویجـوز أن یكــون أحـد أعـضاء لجنــة . أحـدهما علـى األقـل مــن خـارج الجامعـة

 .ل دكتوراه الفلسفة في العلوم من خارج مصرالحكم على رسائ

  یراعـــي أال یكـــون العـــضو الخـــارجي بلجنـــة الحكـــم والمناقـــشة مـــن نفـــس جهـــة
  . عمل الطالب أو من نفس جهة اإلشراف على بحثه

نائـــب رئـــیس الجامعــــة للدراســـات العلیـــا والبحــــوث  األســـتاذ الــــدكتور الـــسیدیعتمـــد  - ٢
ًا علــى موافقــة مجلــس الكلیــة، ویحــدد تــشكیل لجنــة الحكــم والمناقــشة المــشكلة بنــاء

الـــسید موعـــد إجـــراء المناقـــشة العلنیـــة بعـــد خمـــسة عـــشرة یومـــا مـــن تـــاریخ موافقـــة 
نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیـا والبحـوث وبحـد اقـصى سـتة األستاذ الدكتور 

 .اشهر

تحـــال الرســـالة إلـــى لجنـــة الحكـــم والمناقـــشة، ویـــتم تحدیـــد موعـــد لمناقـــشة الرســـالة  - ٣
 باإلتفــاق مــع المـشرف الرئیــسي علــى الرسـالة خــالل المــدة المـصرح بهــا مــن علنیـا

نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیـا والبحـوث، ویعلـن عـن  الدكتور األستاذالسید 
 .موعد المناقشة قبل الموعد المحدد بأسبوع على األقل

ًیعــد كـــل عــضو مـــن الــسادة أعـــضاء لجنـــة الحكــم والمناقـــشة تقریــرا فردیـــا بحكمـــ - ٤ ه ً
 .على الرسالة

تجتمــع لجنــة الحكــم والمناقــشة فــي الكلیــة وتطلــع علــى التقــاریر الفردیــة المنفــصلة  - ٥
عـن فحـص الرســالة والمقدمـة مــن كـل عـضو مــن أعـضائها وتــتم مناقـشة الطالــب 

ًوتقـــدم اللجنـــة تقریـــرا جماعیـــا عـــن الرســـالة ونتیجـــة المناقـــشة موضـــحا بـــه .  علنیـــا ً
ع التوصــــیة بمــــنح الدرجــــة یجــــة المناقــــشة مــــمــــستوى الرســــالة ورأي اللجنــــة فــــي نت

ویــــشترط للتوصــــیة بمــــنح الدرجــــة موافقــــة الــــسادة أعــــضاء لجنــــة الحكــــم . للطالـــب
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كمـــا یجــوز للجنـــة أن تعیــد الرســالة للطالـــب إلســتكمال مـــا .  والمناقــشة باإلجمــاع
  . تراه من تعدیالت وتعطي له فرصة أخرى بحد أقصى ستة أشهر

  :یةحد التوصیات التالوللمحكم أن یوصي في تقریره بأ
 قبول الرسالة كما هي .  
 قبول الرسالة بعد إجراء بعض التصویبات علیها .  
  تأجیـــل المناقـــشة العلنیـــة ومـــنح مـــدة زمنیـــة إلجـــراء التـــصویبات علیهـــا وبحـــد

  . أقصى ثالثة شهور
  إعــادة عــرض الرســالة علــى المحكــم بعــد إجــراء التــصویبات المطلوبــة خــالل

 .  ستة أشهرفترة محدده ال تزید عن

تحال التقاریر الفردیة والتقریر الجماعي إلى مجلس القـسم المخـتص ثـم إلـى لجنـة  - ٦
ًالدراســات العلیــا والبحــوث بالكلیــة فمجلــس الكلیــة، تمهیــدا لعرضــها علــى مجلـــس 

  . الجامعة للنظر في منح الدرجة
  :عد التي أقرها مجلس الكلیة وهيیتم إختیار المحكم الخارجي طبقا للقوا - ٧

  تقل الدرجة العلمیة للمحكم عن أستاذ مساعد في التخصص المعنيأال . 

  أال یزید عدد الرسائل التي یقوم بتحكیمها فى الكلیة عن رسالتین خـالل العـام
 . الجامعي الواحد

 أن یكون مجال تخصص المحكم مماثال لتخصص الرسالة المعنیة .  
ًســـالة بنـــاءا علـــى لمجلـــس الكلیـــة الحـــق فـــي تعـــدیل تـــشكیل لجنـــة الحكـــم علـــى الر - ٨

  .توصیة لجنة الدراسات العلیا والبحوث بالكلیة إذا رأى ما یستوجب ذلك

  : النظام الكودي للمقررات) ٢٢(مادة 
یتم تطبیق النظام الكودي على جمیع مقررات مرحلة الدراسات العلیا بالكلیة 

  : و یتم ترقیم المقررات طبقا للنظام التالي
  ) ٥٠٠كود (            دبلوم  مقررات تدرس على مستوى ال-أ

 ) ٦٠٠كود (   مقررات تدرس على مستوى تمهیدي الماجستیر -ب

  ) ٧٠٠كود (     مقررات تدرس على مستوى الدكتوراه -ج
  )  حسب القسم٦-١من (       یوضع كود القسم بعد كود المقرر -د
  ) ١٤كود كلیة العلوم (       یوضع كود الكلیة بعد كود القسم-هـ
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 .للمقرر اإلختیاري) خ(للمقرر اإلجباري والرمز ) س(الرمز یوضع بعد ذلك 

  -:الخاص بأقسام الكلیة العلمیة) المرجعي(الرقم الكودى 
  )١(      :  قسم الریاضیات-
  )٢(        : قسم الفیزیاء-
  )٣(      :  قسم الكیمیاء-
  )٤(     : قسم النبات والمیكروبیولوجى-
  )٥(    : قسم علم الحیوان والحشرات-
  )٦(      : یولوچیا قسم الچ-

  :للمقرر) المرجعي(الرقم الكودي ویبین الجدول التالي مثال لكیفیة كتابة 
  

الرقم   نوع المقرر  المستوى الدراسي
المسلسل 
  دكتوراه  ماجستیر  دبلوم  للمقرر

القسـم 
  العلمي

كلیة 
  إختیاري  إجباري  العلوم

٦ - ١  ٧٠٠  ٦٠٠  ٥٠٠  ٠٠  خ س ١٤ 

  : ألحد مقررات الدراسات العلیا) جعيالمر( مثال للرقم الكودي -
  ٤      الرقم المسلسل للمقرر  -
  ٥٠٠      )دبلوم(المستوى الدراسي  -
  ٣      )الكیمیاء(القسم العلمي  -
  ١٤          كلیة العلوم -
  س               )إجباري(نوع المقرر  -

  ١٤٣٥٠٤ :للمقرر المعني) المرجعي(الرقم الكودي 

  :  مرحلة الدراسات العلیاالنظام الكودي لدارسي) ٢٣(مادة 
یتم تطبیق النظام الكودي التالي على جمیع دارسي مرحلة الدراسات العلیا 

 :بالكلیة بدءا من عامهم األول بالكلیة وذلك طبقا للنظام التالي بدءا من الیسار

  أوال) ١٤(یوضع الرقم الكودي لكلیة العلوم. 
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 وم في الدراسات العلیا أوالیوضع العام المیالدي إللتحاق الطالب بكلیة العل .
وینطبق ذلك أیضا على للطالب الحاصلین على تمهیدي الماجستیر من 

 .كلیات العلوم بالجامعات األخرى

 یضاف كود الدرجة العلمیة التي إلتحق بها الطالب: 

، دكتوراه الفلسفة في )٢(، الماجستیر في العلوم )١(دبلوم الدراسات العلیا 
  ).٤(ي العلوم ، دكتور ف)٣(العلوم 

 
 :یلـى ذلك الرقم الكودى للقسم العلمي

  النبات والمیكروبیولوچي )٣(، الكیمیاء )٢(، الفیزیاء ) ١(الریاضیات  ،
 ) ٦(، الچیولوچیا )٥(، علم الحیوان والحشرات )٤(

  الدراسات العلیا الذي إلتحق الطالب به، وذلك طبقا ) شعبة(ثم رقم برنامج
 )١٤، ١٣صفحة ( العلیا لجداول برامج الدراسات

  لدارس دبلوم الدراسات العلیا أو یوضع العام المیالدي ) - (توضع عالمة
 .لتسجیل الطالب لرسالته العلمیة في مرحلتي الماجستیر والدكتوراه

  عند تقدمه للكلیة، أو ) طبقا للترتیب األبجدي(ثم الرقم المسلسل للطالب
 به في الكلیة، إذا كان قد حصل بترتیبه األبجدي في البرنامج الذي إلتحق
 .على تمهیدي الماجستیر من جامعة أخرى

  ثم أخیرا، یضاف العام المیالدي لحصول الطالب على الدرجة العلمیة لرقم
 .الطالب المرجعي

  :٢٠٠٨صل على درجة الماجستیر عام لدارس ح) المرجعي(مثال للرقم الكودي 
  

  

  
  
  
  

العام امليالدي إللتحــاق 
الـدارس بالكليــة

كــود الدرجـــة 
العلمية

الــرقم الكــودى للقســم

)الشعبة(رقــم الربنــامج 

عام تسـجيل الرسـالة

العـام امليـالدي للحصـول 
علــى الدرجــة

الــرقم املسلســل للــدارس
الــرقم الكــودى لكليــة العلــوم
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العام امليالدي إللتحــاق 

الـدارس بالكليــة

كــود الدرجـــة 
العلمية

الــرقم الكــودى للقســم

)الشعبة(رقــم الربنــامج 

عام تسـجيل الرسـالة

العـام امليـالدي للحصـول 
علــى الدرجــة

الــرقم املسلســل للــدارس
الــرقم الكــودى لكليــة العلــوم

14 03 2 3 11 04 Sss 08
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   البرامج الدراسیة:ثانیا

   ج دبلوم الدراسات العلیاجدول برام
  

  ) الشعبة ( ج ــالبرنام  مـــــــالقس
  )١(  الریاضیات-١  )١(الریاضیات 

  )٢(االحصاء -٢
  )٣(  علوم الحاسب -٣

  )٤( علوم المواد -٤  )٢(الفیزیاء 
  )٥( البصریات واللیزر -٥
  )٦(  تطبیقات حیود وطیف االشعه السینیه -٦
  )٧(ه  الفیزیاء االشعاعیه التطبیقی-٧
  )٨(  الفلك وعلوم الفضاء -٨

  )٩( تحالیل الكیمیاء الحیویه -٩  )٣(الكیمیاء 
  )١٠( الكیمیاء التحلیلیه - ١٠
  )١١(  الكیمیاء التطبیقیه - ١١

  ) ١٢( المیكروبیولوجیا التطبیقه - ١٢  )٤(النبات والمیكروبیولوجي 
  )١٣(   الجیولوجیا التطبیقیه- ١٣  )٦( الجیولوجیا 
ــــل : ملحوظــــه   ــــین القوســــین یمث ــــرقم الموضــــح  ب ال

  الجداول الخاصه بالبرامج المختلفه
  

 دكتوراه – دكتوراه الفلسفھ في العلوم –جدول برامج الماجستیر في العلوم 
  في العلوم

  
  )الشعبھ ( البرنامج   مـــــالقس

  )١٤  ( الریاضیات البحته   -١  )١(الریاضیات 
  )١٥(  الریاضیات التطبیقیه -٢
  )١٦(        صاء       االح-٣
  )١٧(  علوم الحاسب        -٤

  )١٨( فیزیاء الجوامد اوفیزیاء االلكترونیات -٥  )٢(الفیزیاء 
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  )١٩(اف الذریه والجزیئیه  او االطی البصریات واللیزر- ٦
  )٢٠(       الفیزیاء النوویه -٧
  )٢١(  الفیزیاء االشعاعي التطبیقیه -٨
  )٢٢      (ه  الفیزیاء الحیویه الطبی-٩

  )٢٣( فیزیاء الفلك وعلوم الفضاء - ١٠
  )٢٤(            الكیمیاء الحیویه - ١١  )٣(الكیمیاء 

  )٢٥(           الكیمیاء العضویه - ١٢
ویه او الفیزیائیــه غیــر العــض( الكیمیــاء الالعــضویه - ١٣

  )٢٦(                         ) او التحلیلیه
  )٢٧(        الكیمیاء التطبیقیه    - ١٤

النبات والمیكروبیولوجي 
)٤(  

  )٢٨(                     النبات  - ١٥
  )٢٩(            المیكروبیولوجي - ١٦

   علم الحیوان والحشرات
)٥(  

  )٣٠(         الفسیولوجي والبیئة - ١٧
  )٣١( الخلیه واالنسجه وكیمیاء االنسجه - ١٨
  )٣٢(          التشریح المقارن واالجنه - ١٩
  )٣٣(   الالفقاریات والطفیلیات والمناعه - ٢٠
  )٣٤(                          الحشرات - ٢١

  )٣٥(  الطبقات والجیولوجیا  التاریخیة - ٢٢  )٦(الجیولوجیا 
  )٣٦(              المعادن والصخور   - ٢٣
  )٣٧(         جیولوجیا البترول والمیاه - ٢٤
  )٣٨(             الجیوفیزیاء والزالزل - ٢٥
  )٣٩(   الجیولوجیا التركیبیة والتكتونیه - ٢٦
  )٤٠( الفیزیاء النظریة   - ٢٧

الــرقم الموضـح  بــین القوسـین یمثــل الجــداول : ملحوظـه  
  .فةالخاصه بالبرامج المختل
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  ةنظام الدراسھ ومتطلبات الدرجات العلمی: ثالثا

  دبلوم الدراسات العلیا -١
  

  ): ٢٤(مادة 
ًحلــوان بنــاءا علــى توصــیة مجلــس كلیــة العلــوم دبلــوم الدراســات تمــنح جامعــة 

  :العلیا في العلوم في أحد الفروع التالیة
 - الچیولوچیــا –النبـات والمیكروبیولـوجي – الكیمیـاء – الفیزیـاء –الریاضـیات 
  الچیوفیزیاء

  :شروط القید) ٢٥(مادة 
 علــى درجــة یـشترط لقیــد الطالـب فــي دبلــوم الدراسـات العلیــا أن یكــون حاصـال

البكـــالوریوس فـــي العلـــوم مـــن إحـــدى الجامعـــات المـــصریة، أو أي درجـــة معادلـــة لهـــا 
ومعتــرف بهــا مــن المجلــس األعلــى للجامعــات وذلــك فــي التخصــصات التــي یحـــددها 

  .ًمجلس الكلیة بناءا على إقتراح مجلس القسم المختص

  :شروط منح الدرجة) ٢٦(مادة 
 ســـاعة ٢٤لیـــا إجتیـــاز الـــدراس لعـــدد یـــشترط لنیـــل درجـــة دبلـــوم الدراســـات الع

 سـاعات معتمـدة كمتطلبــات ٦ ســاعة معتمـدة كمتطلبـات أساســیة، و١٨معتمـدة، منهـا 
إختیاریـة، وذلـك حـسب الخطــة الدراسـیة التـي یعــدها كـل قـسم علمــي وفقـا ألحكـام هــذه 

  .الالئحة

  :العبء الدراسي) ٢٧(مادة 
 سـاعات ٩الواحد هـو یكون الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي 

  .  ساعة معتمدة١٥معتمدة، ویكون الحد األقصى 
  ):٢٨(مادة 

یكــــون الحـــــد األدنـــــى لنیــــل درجـــــة دبلـــــوم الدراســــات العلیـــــا فـــــصلین دراســـــیین 
 .أساسیین ویكون الحد األقصى أربعة فصول دراسیة أساسیة
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  :)٢٩(مادة 
سـات العلیـا هـو الحد األدنى لدرجة النجاح في المقرر الدراسي فـي دبلـوم الدرا

١.٦٧) C-( ٢، وینذر الطالب إذا لم یحقـق معـدال تراكمیـا مقـداره) C ( فـي نهایـة كـل
  .فصل دراسي، ویستثنى من ذلك الفصل الدراسي األول

  

  قسم الریاضیات
 دبلوم الدراسات العلیا في الریاضیات): ١(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات  األساسیة

 محاضرة
الساعات 

 لمعتمدةا
 رقم المقرر اسم المقرر

  س١٤١٥٠١ معادالت تفاضلیة عادیة ٣ ٣

  س١٤١٥٠٢ ديدتحلیل ع ٢ ٢

  س١٤١٥٠٣ میكانیكا موائع ٢ ٢

  س١٤١٥٠٤  تحلیل دالي ٢ ٢

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  رقم المقرر  اسم المقرر  المعتمده

 خ١٤١٥٠٥ توبولوجي ٣ ٣

  خ١٤١٥٠٦ نظریة المرونة ٣ ٣

  خ١٤١٥٠٧ نظریة النسبیة ٣ ٣

  الفصل الدراسي الثاني
  : المقررات  األساسیة

 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر
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  س١٤١٥٠٨ جبر مجرد ٢ ٢

  س١٤١٥٠٩ معادالت تفاضلیة جزئیة ٣ ٣

  س١٤١٥١٠ میكانیكا الكم ٢ ٢

  س١٤١٥١١ میكانیكا تحلیلیة ٢ ٢
  

   :إلختیاریة المقررات ا
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤١٥١٢ هندسة تفاضلیة ٣ ٣

  خ١٤١٥١٣  تحلیل حقیقي ٣ ٣

  خ١٤١٥١٤ معادالت تكاملیة ٣ ٣

   اإلحصاءيدبلوم الدراسات العلیا ف): ٢(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات  األساسیة 
  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة

  س١٤١٥١٥  إحصاء تطبیقي ٣ ٣

  س١٤١٥١٦ نظریة اإلحصاء ٢ ٢

  س١٤١٥١٧ نظریة الصالحیة ٢ ٢

  س١٤١٥١٨ بحوث عملیات ٢ ٢
 

   :المقررات االختیاریة 
  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة

  خ١٤١٥١٩ تحلیل عددي ٣ ٣

  خ١٤١٥٢٠ تحلیل بیانات ٣ ٣
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  الفصل الدراسي الثاني
  : المقررات  األساسیة

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
  س١٤١٥٢١ نظریة الطوابیر ٢ ٢

  س١٤١٥٢٢ عملیات عشوائیة ٢ ٢

  س١٤١٥٢٣ إإلحصاء المرتب ٣ ٣

  س١٤١٥٢٤ حسابات علمیة ٢ ٢

   :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر   المقرراسم

   خ١٤١٥٢٥ )٢(مقرر خاص في اإلحصاء  ٣ ٣
  خ١٤١٥٢٦ مقرر خاص في الحاسب ٣ ٣

   خ١٤١٥٢٧  مقرر خاص في اإلحصاء الحیوي  ٣  ٣
  

  
  دبلوم الدراسات العلیا في علوم الحاسب): ٣(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات  األساسیة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  قرراسم الم

  س١٤١٥٣١ صطناعىالذكاء اإل ٣ ٣

  س١٤١٥٣٢ )١ (ةنظم معلومات متقدم ٢ ٢

  س١٤١٥٣٣ األسس النظریة لعلوم الحاسب  ٢ ٢

   س١٤١٥٣٤  إدارة قواعد البیانات ٢ ٢
   :المقررات اإلختیاریة



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٢

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤١٥٣٥ )٢ (ةنظم معلومات متقدم ٣ ٣

  خ١٤١٥٣٦ شبكات الحاسب ٣ ٣

  خ١٤١٥٣٧ معالجة الصور  ٣  ٣

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤١٥٣٨ ٕحمایة وادارة الشبكات ٢ ٢

  س١٤١٥٣٩ ةخوارزمیات متقدمهیاكل بیانات و ٣ ٣

  س١٤١٥٤٠ إحصاء تطبیقى ٢ ٢

   س١٤١٥٤١  المنطق الریاضى ونظریة الحسابات  ٢  ٢
  

  : المقررات اإلختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤١٥٤٢ ةجة الموجهمتحلیل وتصمیم البر ٣ ٣

  خ١٤١٥٤٣  ةقواعد بیانات متقدم ٣ ٣

  خ١٤١٥٤٤ المواقعإدارة معلومات   ٣  ٣
  

  
  قسم الفیزیاء

   علوم الموادي دبلوم الدراسات العلیا ف:)٤(جدول 
 

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات األساسیة



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٣

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٠١  طرق نظریة وحسابیة  ٣  ٣
   س١٤٢٥٠٢  فیزیاء الجوامد والفلزات  ٣  ٣
   س١٤٢٥٠٣  علم البلورات و األشعة السینیة  ٣  ٣

  : اریةالمقررات اإلختی
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥٠٤  الخواص المیكانیكیة للمواد  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٠٥  المتراكبات والمواد السیرامیكیة  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٠٦  المواد الضوئیة واإللكترونیة  ٣  ٣

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  رراسم المق

   س١٤٢٥٠٧  تفاعل أشعة اللیزر والمواد  ٣  ٣
   س١٤٢٥٠٨  األغشیة الرقیقة وتطبیقاتها  ٣  ٣
   س١٤٢٥٠٩  البلمرات والمواد الطبیة الحیویة  ٣  ٣

  
  :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥١٠  المواد النانومتریة  ٣  ٣

   خ١٤٢٥١١  ائقة التوصیل الكهربىالمواد ف  ٣  ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٤

   خ١٤٢٥١٢  المواد الذكیة  ٣  ٣

  .یزرل دبلوم الدراسات العلیا فى البصریات وال:)٥(جدول 

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥١٣  فیزیاء ریاضیة   ٣  ٣
   س١٤٢٥١٤  میكانیكا الكم   ٣  ٣
   س١٤٢٥١٥  أشعة اللیزر  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥١٦  بصریات االلیاف  ٣  ٣
   خ١٤٢٥١٧  بقع اشعة اللیزر وتطبیقاتها  ٣  ٣
   خ١٤٢٥١٨  التصویر المجسم  ٣  ٣

  الفصل الدراسي الثاني 

  :المقررات األساسیة
الساعات   محاضرة

  دةالمعتم
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٠٧  تفاعل أشعة اللیزر والمواد  ٣  ٣
   س١٤٢٥١٩  بصریات حدیثة  ٣  ٣
   س١٤٢٥٢٠  البصریات الالخطیة   ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٥

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥٢١  فیزیاء الجوامد   ٣  ٣

   خ١٤٢٥٢٢  فیزیاء اإللكترونیات   ٣  ٣

   خ١٤٢٥٢٣   فوریربصریات  ٣  ٣
  
  

  . تطبیقات حیود وطیف األشعة السینیةي دبلوم الدراسات العلیا ف:)٦(جدول 
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٠١  طرق نظریة وحسابیة   ٣  ٣
   س١٤٢٥٢٤  علم البلورات   ٣  ٣
   س١٤٢٥٢٥  د األشعة السینیةحیو  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥٠٢  فیزیاء الجوامد والفلزات  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٢٦  المواد األمورفیة  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٢٧  حیود النیوترونات  ٣  ٣

  الفصل الدراسي الثاني 

  :المقررات األساسیة



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٦

الساعات   محاضرة
  تمدةالمع

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٢٨  التعرف على الطور وتطبیقاته  ٣  ٣

توصیف الخصائص التركیبیة   ٣  ٣
  عدیدة البلورات  للمواد

   س١٤٢٥٢٩

   س١٤٢٥٣٠  تحلیل العناصر بالتوهج الفلورى  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة

ركیب البلورى للبلورات تعیین الت  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٣١  األحادیة

   خ١٤٢٥٣٢  تطبیقات أشعة السینكرترون  ٣  ٣

   خ١٤٢٥٣٣  تطبیقات طریقة ریتفیلد   ٣  ٣

  . دبلوم الدراسات العلیا فى الفیزیاء اإلشعاعیة التطبیقیة:)٧(جدول 

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥١٣  فیزیاء ریاضیة  ٣  ٣
   س١٤٢٥١٤  میكانیكا الكم  ٣  ٣
   س١٤٢٥٣٤  فیزیاء نوویة  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٧

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥٣٥  فیزیاء حیویة  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٣٦  أنظمة القیاس اإلشعاعیة  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٣٧  فیزیاء البیئة  ٣  ٣

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٣٨  فیزیاء إشعاعیة  ٣  ٣
   س١٤٢٥٣٩  فیزیاء المفاعالت  ٣  ٣
   س١٤٢٥٤٠  مصادر االیونات والمعجالت  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥٤١  فیزیاء النیوترونات  ٣  ٣

   خ١٤٢٥٤٢  وقایة إشعاعیة  ٣  ٣

   خ١٤٢٥٤٣  مقرر خاص  ٣  ٣

  .دبلوم الدراسات العلیا فى الفلك وعلوم الفضاء): ٨(جدول 

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٨

   س١٤٢٥١٣  فیزیاء ریاضیة  ٣  ٣
   س١٤٢٥١٤  میكانیكا الكم  ٣  ٣
   س١٤٢٥٤٤  فیزیاء فلكیة وفلك عام  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥١٨  التصویر المجسم  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٤٥  أشعة النجوم  ٣  ٣
   خ١٤٢٥٤٦  طاقة شمسیة  ٣  ٣

  الفصل الدراسي الثاني 

  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٥٤٧  میكانیكا سماویة  ٣  ٣

   س١٤٢٥٤٨  فلك إحصائى  ٣  ٣

   س١٤٢٥٤٩  دینامیكا نجمیة  ٣  ٣

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٥١٩  بصریات حدیثة  ٣  ٣

   خ١٤٢٥٢٢  فیزیاء اإللكترونیات  ٣  ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٤٩

   خ١٤٢٥٥٠  ارصاد جویة وفضائیة  ٣  ٣
  

  قسم الكیمیاء

  علیا في تحالیل الكیمیاء الحیویةدبلوم الدراسات ال): ٩(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة
  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

  س١٤٣٥٠١
  األیض وعالقته بالخلل األیضى

 اإلكلینیكي المتقدم
٣ ٣ 

 ٣ ٣ باثولوجیا كیمیائیة وأمراض الدم  س١٤٣٥٠٢

 ٣ ٣ طفیلیات  س١٤٣٥٠٣
  

  الفصل الدراسي الثانى
  : المقررات األساسیـة

  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣ مناعة  س١٤٣٥٠٤

 ٣ ٣ بیولوجیا جزیئیة وهندسة وراثیة   س١٤٣٥٠٥

 ٣ ٣ میكروبیولوجي وفیروسات  س١٤٣٥٠٦
  

   :المقررات االختیاریة
  

 محاضرة الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ٢ ٢ هرمونات  خ١٤٣٥٠٧

 ٢ ٢ بیولوجیا ودالالت األورام  خ١٤٣٥٠٨

 ٢ ٢ تحلیل باألجهزة وطرق الفصل  خ١٤٣٥٠٩

 ٢ ٢ كیمیاء التغذیة الحیویة   خ١٤٣٥١٠



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٥٠

 ٢ ٢ سموم  خ١٤٣٥١١

 ٢ ٢ اء الحیويمقدمة في اإلحص  خ١٤١٥٢٨
  

  .دبلوم الدراسات العلیا في الكیمیاء التحلیلیة): ١٠(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة
 محاضرة الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ٣ ٣ التحلیل بالتنشیط  اإلشعاعي  س١٤ ٣ ٥١٢ 

 ٣ ٣ التحلیلي باألشعة السینیة     س١٤ ٣ ٥١٣

 ٣ ٣ تحالیل صناعیة   س١٤ ٣ ٥١٤
  

  الفصل الدراسي الثانى
  : المقررات األساسیة

 محاضرة الساعات المعتمدة اسم المقرر رقم المقرر

 ٣ ٣ كیمیاء مواد البناء   س١٤ ٣ ٥١٥

 ٣ ٣ طرق التحلیل الكهربي  س  ١٤ ٣ ٥١٦

 ٣ ٣ كیمیاء بیئیة متقدمة  س١٤ ٣ ٥١٧
  

   :المقررات االختیاریة
  

الساعات  اسم المقرر ررقم المقر
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣ التحلیل اللوني والطیفي   خ١٤ ٣ ٥١٨

 ٣ ٣ التحلیل الكروماتوغرافي   خ١٤ ٣  ٥١٩

 ٣ ٣ التحلیل الحجمي والوزني   خ١٤ ٣ ٥٢٠

 ٣ ٣ طرق متقدمة في التحلیل الكیمیائي   خ١٤ ٣ ٥٢١

 ٣ ٣ المجسات في الكیمیاء التحلیلیة   خ١٤ ٣ ٥٢٢
  

  دبلوم الدراسات العلیا في الكیمیاء التطبیقیة): ١١(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٥١

  :المقررات األساسیة
الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 المعتمدة

 محاضرة

  ٣  ٣  كیمیاء السطوح والغرویات   س١٤٣٥٢٣
 ٣ ٣ الصناعات الكیمیائیة   يطرق التحالیل ف   س١٤٣٥٢٤

  فات الصلبةإدارة المخل   س١٤٣٥٢٥
  دارة الجودة             إ

٢  
١  

٢  
١  

  

  الفصل الدراسي الثانى
  :المقررات األساسیة

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣ دارة صناعیة وعملیات موحدةإ   س١٤٣٥٢٦
  ٣  ٣   الكیمیاءيوتطبیقات ریاضیة ف حصائیةإدراسات    س١٤١٥٢٩
  ٣ ٣  التغلیفمواد وتكنولوجیا   س١٤٣٥٢٧

  

  ) یختار الطالب ثالث مقررات موزعة على فصلین دراسیین (:المقررات االختیاریة

 اسم المقرر رقم المقرر
الساعات 
 المعتمدة

 محاضرة

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا الحراریات   خ١٤٣٥٢٨

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا النسیج والصبغات   خ١٤٣٥٢٩

 ٢  ٢  بناءصناعة وتكنولوجیا مواد ال   خ١٤٣٥٣٠

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا البویات   خ١٤٣٥٣١

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا مواد الطباعة   خ١٤٣٥٣٢

 ٢  ٢  احبار الطباعةأ  صناعة وتكنولوجیا   خ١٤٣٥٣٣

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا الفلزات الحدیدیة والغیر حدیدیة   خ١٤٣٥٣٤

 ٢  ٢  صناعة البترول والبتروكیماویات   خ١٤٣٥٣٥

 ٢  ٢  ناعة وتكنولوجیا البالستیكص   خ١٤٣٥٣٦



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٥٢

 ٢  ٢  صناعة وتكنولوجیا الورق   خ١٤٣٥٣٧

 ٢  ٢  صناعة الكیماویات   خ١٤٣٥٣٨

 ٢  ٢  صناعة األسمدة   خ١٤٣٥٣٩

 ٢  ٢  صناعة المبیدات   خ١٤٣٥٤٠

    
  قسم  النبات والمیكروبیولوجي

  
  دبلوم الدراسات العلیا في المیكروبیولوجیا التطبیقیة): ١٢(جدول رقم 

  صل الدراسي األولالف
   

  :المقررات األساسیة
الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 المعتمدة
 محاضرة

إحصاء حیوي وتطبیقات   س١٤١٥٣٠
 حاسب آلي

٣ ٣ 

 ٣ ٣ زراعة أنسجة وتقنیات  س١٤٤٥٠١
 ٣ ٣ خمائر متقدمة  س١٤٤٥٠٢

 

   :المقررات اإلختیاریة
الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 المعتمدة
 ةمحاضر

 ٣ ٣ فیروسات نباتیه متقدمة  خ١٤٤٥٠٣
 ٣ ٣ میكروبیولوجیا األغذیة  خ١٤٤٥٠٤

  

  
  الدراسى الثانىالفصل 

  :المقررات األساسیة
الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 المعتمدة
 محاضرة

 ٣ ٣ بیولوجیا إشعاعیة  س١٤٤٥٠٥
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 البیئاتمیكروبیولوجیا   س١٤٤٥٠٦
 المتطرفة

٣ ٣ 

 ٣ ٣ التخمراتكیمیاء   س١٤٤٥٠٧
 

   :المقررات اإلختیاریة

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

وأمان اآلغذیةسموم میكروبیة   خ١٤٤٥٠٨  ٣ ٣ 

 ٣ ٣ أكتینو مسیتات ومضادات حیویة  خ١٤٤٥٠٩ 
  

  قسم الجیولوجیا
  .دبلوم الدراســات العلیا في الجیولوجیا التطبیقیة): ١٣(جدول رقـــم 

  ل الدراسي األولالفص
  :المقررات األساسیة

  اسم المقرر رقم المقرر
 

الساعات 
 المعتمدة

 محاضره

 ٣ ٣ جیولوجیا البترول  س١٤٦٥٠١ 
 ٣ ٣ علم الصخور  س١٤٦٥٠٢
  ٣  ٣ مقررخاص   س١٤٦٥٠٣

  

   : المقررات االختیاریة
  اســـم المقـــرر رررقم المق

 
الساعات 
 المعتمدة

 محاضره

 ٢ ٢ یا المیاهجیولوج  خ ١٤٦٥٠٤
 ٢ ٢ جیولوجیا النظائــر   خ١٤٦٥٠٥
 ٢ ٢ جیولوجیا البحــار  خ١٤٦٥٠٦
 ٢ ٢ جیولوجیا بیئیة   خ١٤٦٥٠٧
 ٢ ٢ أستشعار عن بعــد   خ١٤٦٥٠٨
 ٢ ٢ جیولوجیا  اقتصادیة   خ١٤٦٥٠٩
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  الفصـــل الدراسي الثاني

  :المقررات األساسیة 
  اسم المقرر رقم المقرر

 
 محاضرة عتمدةالساعات الم

 ٣ ٣ جیولوجیا هندسیة  س ١٤٦٥١٠

 ٣ ٣ علم الطبقات  س١٤٦٥١١

  ٣  ٣ مقررخاص   س١٤٦٥١٢
  

   :المقـــررات االختیاریة

 محاضره  الساعات المعتمدة اســم المقــرر ررالمق  رقم

 ٢ ٢ جیولوجیا تركیبیة  خ١٤٦٥١٣

 ٢ ٢ جیولوجیا المناجــم  خ١٤٦٥١٤

تقدمةجیوفیزیاء م  خ١٤٦٥١٥  ٢ ٢ 

تطبیقات جیولوجیا النظم   خ١٤٦٥١٦
 والمعلومات

٢ ٢ 

 ٢ ٢ جیولوجیا االثار القدیمة  خ١٤٦٥١٧

 ٢ ٢ جیولوجیا الخامات  خ١٤٦٥١٨

 ٢ ٢ جیولوجیا تحت سطحیة  خ١٤٦٥١٩

 ٢ ٢ جیوكیمیاء تطبیقیة  خ١٤٦٥٢٠

 ٢ ٢ استرایتجرافیا سیزمیة   خ١٤٦٥٢١

  لومفى العدرجــة الماجسـتیر  - ٢
  

  ): ٣١(مادة 
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یــتم القیــد لدرجــة الماجــستیر فــى العلــوم بنــاءا علــي اقتــراح مجلــس الكلیــه فــي االقــسام 
  . التالیه ویتم منح الدرجه في احد التخصصات الفرعیه المذكوره داخل كل قسم 

  :  قسم الریاضیات

  . الریاضیات التطبیقیة-٢      . الریاضیات البحتة-١

  .اسب علوم الح-٤        . اإلحصاء-٣  

  : قسم الفیزیاء

    .لكترونیات فیزیاء اإل-٢      . فیزیاء الجوامد-١

           . األطیاف الذریة والجزیئیة-٤      . البصریات واللیزر-٣

  . الفیزیاء اإلشعاعیة التطبیقیة-٦      . الفیزیاء النوویة-٥

  . فیزیاء الفلك وعلوم الفضاء-٨     الفیزیاء الحیویة الطبیة-٧

  .ظریة الفیزیاء الن-٩

  : قسم الكیمیاء

          . الكیمیاء الحیویة-١

  . الكیمیاء العضویة-٢

      ).ضویة أوالفیزیائیة أوالتحلیلیةغیر الع( الالعضویة  الكیمیاء-٣

 .  الكیمیاء التطبیقیة-٤

  : قسم  النبات والمیكروبیولوجى

   المیكروبیولوجي -٢          النبات-١

  : قسم علم الحیوان والحشرات

   الخلیة واألنسجة وكیمیاء األنسجة-٢    وجي والبیئة الفسیول-١

   الالفقاریات والطفیلیات و مناعة-٤   التشریح المقارن واألجنة-٣

  الحشرات -٥



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٥٦

  : قسم الجیولوجیا

  المعادن والصخور -٢   الطبقات والجیولوجیا التاریخیة-١

   جیولوجیا البترول والمیاه -٤              الجیوفیزیاء و الزالزل-٣

  الجیولوجیا التركیبیة والتكتونیة -٥

  : شروط القـید) ٣٢(مادة 

  : یشترط لقید الطالب في مرحلة تمهیدي الماجستیر مایلي

  أن یكــون حاصــال علــى درجــة البكــالوریوس فــي العلــوم بتقــدیر عــام جیــد علــى
األقــــل مــــن إحــــدى الجامعــــات المــــصریة، أو أن یكــــون حاصــــال علــــى درجــــة 

 المجلـــس األعلـــي للجامعـــات بتقـــدیر عـــام جیـــد معادلـــة لهـــا ومعتـــرف بهـــا مـــن
علـــى األقـــل، أو أن یكـــون حاصـــال علـــى أحـــد دبلومـــات الدراســـات العلیـــا مـــن 
إحـدى الجامعــات المــصریة أو الكلیــات أو المعاهـد األخــرى المعتــرف بهــا مــن 

  .المجلس األعلي للجامعات بتقدیر عام جید علي األقل

 یوس فــــي العلــــوم، یــــشترط أن بالنــــسبة لغیــــر الحاصــــلین علــــى درجــــة البكــــالور
ــــة  یجتــــاز اإلمتحــــان بنجــــاح فــــي المقــــررات الدراســــیة التــــى تنقــــصه مــــن مرحل
ًالبكـالوریوس وفقــا للنظــام الـذى یقــرره مجلــس الكلیــة بنـاءا علــى إقتــراح مجلــس 

 .القسم العلمي المختص

  بالنسبة للطـالب الوافـدین، یحـدد مجلـس الجامعـة بعـد أخـذ رأي مجلـس الكلیـة
  .ي الدراسات العلیاشروط قیدهم ف

  :شروط منح الدرجة) ٣٣(مادة 

 ســاعة معتمــدة حــسب ٣٦تكــون متطلبــات نیــل درجــة الماجــستیر فــي العلــوم 
الخطــة الدراســیة التــي یعــدها كــل قــسم علمــي وفقــا ألحكــام هــذه الالئحــة، وتــوزع هــذه 

  :المتطلبات كما یلي
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ســاعة معتمــدة  ١٨ ســاعة معتمــدة، منهــا عــدد ٢٤ دراســة مقــررات دراســیة بواقــع -١
ٕ ســـاعات معتمــــدة متطلبـــات اختیاریــــة، واجتیـــاز هــــذه ٦متطلبـــات أساســـیة، وعــــدد 

  ).  C(المقررات بنجاح وتحقیق معدل تراكمي ال یقل عن 

فــي موضــوع یقــره مجلــس الكلیــة )  ســاعة معتمــدة١٢تعــادل ( التقــدم برســالة بحثیــة -٢
ٕبنــاءا علــى إقتــراح مجلــس القــسم العلمــي المخــتص، واجازتهــا بن جــاح وفقــا للقواعــد ً

ألحكـــام  و وتعدیالتـــه١٩٧٣ لـــسنة ٤٩رقـــم التـــي یحـــددها قـــانون تنظـــیم الجامعـــات 
  . الئحته التنفیذیةمواد 

 أن یجتــاز المــستوى اللغــوي ودورة الحاســب اآللــي بنجــاح طبقــا للنظــام الــذي یقــرره -٣
  . مجلس الجامعة

ة الدراســــة  یمــــنح الراســــب فــــي أي مــــن مقــــررات الماجــــستیر فرصــــة واحــــدة إلعــــاد-٤
واإلمتحــان فــي المقــررات التــي رســب فیهــا، ویجــوز قیــده مــرة ثانیــة فــي تخــصص 

  .ًآخر داخل نفس القسم بناءا على توصیة مجلس القسم وموافقة مجلس الكلیة

 أن یكون للطالب بحث واحد على األقل مـستخرج مـن الرسـالة ومقبـول للنـشر فـي -٥
  . إحدى الدوریات المرجعیة

  :دراسةمدة ال) ٣٤(مادة 

الحـــد األدنـــى لنیـــل درجـــة الماجـــستیر فـــي العلـــوم هـــو أربعـــة فـــصول دراســـیة 
  .أساسیة والحد األقصى هو عشرة فصول دراسیة أساسیة

  :تسجیل الرسالة) ٣٥(مادة 

 سـاعة معتمـدة ١٥یجـوز للطالـب تـسجیل رسـالة الماجـستیر بعـد إجتیـازه عـدد 
تقــدیم الرسـالة للحكــم والمناقــشة بنجـاح بــشرط أال یكـون علــى قائمــة اإلنـذار، وال یجــوز 

إال بعد مرور فصلین دراسیین أساسـیین كـاملین مـن تـاریخ موافقـة مجلـس الكلیـة علـى 
  . تسجیل الرسالة

  :شطب القید) ٣٦(مادة 
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ـــم یتقـــدم لتـــسجیل رســـالة الماجـــستیر بعـــد مـــرور ثـــالث       یـــشطب قیـــد الطالـــب إذا ل
وفــى هــذه الحالــة یجــوز مــنح .  رسـنوات مــن تــاریخ قیــده فــي مرحلــة تمهیـدي الماجــستی

الطالــب درجــة دبلــوم الدراســات العلیــا العــام فــي التخــصص إذا أنهــى جمیــع المقــررات 
الدراســیة المطلوبــة كمتطلبــات جزئیــة لنیــل درجــة الماجــستیر فــي العلــوم بنجــاح بــشرط 

  ).C(أن یحقق معدال تراكمیا مقداره 

  :اإلشراف على الرسائل العلمیة) ٣٧(مادة 
  . من هذه الالئحة) ١٩(حكام الواردة في المادة رقم تراعى األ

  :لجنة الحكم والمناقشة) ٣٨(مادة 
  .  من هذه الالئحة) ٢١(تراعى األحكام الواردة في المادة رقم 

  ): ٣٩(مادة 
تبین الجداول التالیة المقررات الدراسیة التي تدرس فـي مرحلـة تمهیـدي الماجـستیر   

  : المعتمدة لكل مقررلمیة وعدد الساعاتبكل قسم من أقسام الكلیة الع
  

  قسم الریاضیات

 درجة الماجستیر في العلوم في الریاضیات البحتة) ١٤(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

   :المقررات  األساسیة
الساعات  اسم المقرر رقم المقرر

 المعتمدة

 محاضرة

  ٣  ٣  معادالت تفاضلیة عادیة    س١٤١٦٠١
  ٣  ٣  تحلیل عددي   س١٤١٦٠٢
  ٣  ٣  تحلیل دالي   س١٤١٦٠٣

  

  
   :المقررات االختیاریة

الساعات   محاضرة   رقم المقرر  اسم المقرر
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  المعتمده
   خ١٤١٦٠٤  تحلیل مركب  ٣  ٣
   خ١٤١٦٠٥  ریاضیات غیر متصلة  ٣  ٣
   خ١٤١٦٠٦  هندسة تفاضلیة  ٣  ٣
   خ١٤١٦٠٧  حساب تغایر  ٣  ٣

  

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة

 

الساعات   اضرةمح
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٠٨  معادالت تفاضلیة جزئیة  ٣  ٣
   س١٤١٦٠٩  توبولوجى  ٣  ٣
   س١٤١٦١٠  جبر مجرد  ٣  ٣
   س١٤١٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  
   :المقررات االختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤١٦١١  جبر خطى متقدم  ٣  ٣
   خ١٤١٦١٢  تحلیل حقیقي  ٣  ٣
   خ١٤١٦١٣  نظریة الحلقات  ٣  ٣
   خ١٤١٦١٤  هندسة فراغیة متقدمة   ٣  ٣

  
 درجة الماجستیر في العلوم في الریاضیات التطبیقیة) ١٥(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول
  

  :المقررات  األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر
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   س١٤١٦١٥  یلیةمیكانیكا تحل  ٢  ٢
   س١٤١٦١٦  تحلیل إتجاهي ومؤثرات  ٣  ٣
   س١٤١٦١٧  تحلیل عددي  ٢  ٢
   س١٤١٦١٨  )١(نظریه میكانیكا الكم   ٢  ٢

 

  : المقررات االختیاریة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤١٦١٩  ) ١(معادالت تفاضلیة جزئیة   ٣  ٣
یة نظریة الموائع الكهرومغناطیس  ٣  ٣

)١(  
   خ١٤١٦٢٠

  خ١٤١٦٢١  حساب التغایر  ٣  ٣
  

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات  األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٢٢  )٢(نظریه میكانیكا الكم    ٣  ٣
   س١٤١٦٢٣   نظریة المجاالت  ٣  ٣
   س١٤١٦٢٤  النظریه الكهرومغناطیسیه  ٣  ٣
   س١٤١٦٩٩  بحثیةالرسالة ال  ١٢  

  

   :المقررات االختیاریة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤١٦٢٥  )٢(نظریه الموائع الكهرومغناطیسیة  ٣  ٣
   خ١٤١٦٢٦  )٢(معادالت تفاضلیة جزئیة   ٣  ٣
   خ١٤١٦٢٧  النظریة النسبیة العامه   ٣  ٣
   خ١٤١٦٢٨  میكانیكا سماویه  ٣  ٣
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 اإلحصاء فى العلوم يدرجة الماجستیر ف )١٦(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات  األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٢٩  نظریة اإلحصاء  ٣  ٣
   س١٤١٦٣٠  نظریة االحتماالت  ٣  ٣
   س١٤١٦٣١  عملیات عشوائیة  ٣  ٣

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  ةالمعتمد

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤١٦٣٢  تحلیل دالي  ٣  ٣

  خ١٤١٦٣٣  تحلیل عددي  ٣  ٣

   خ١٤١٦٣٤  بحوث عملیات  ٣  ٣
  

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٣٥  إحصاء تطبیقي  ٣  ٣
   س١٤١٦٣٦  نظریة الصالحیة  ٣  ٣
   س١٤١٦٣٧  اء المرتبإالحص  ٣  ٣
  ١٤١٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

 

  :المقررات االختیاریة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر
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   س١٤١٦٣٨  تحلیل البیانات  ٣  ٣
   س١٤١٦٣٩  حسابات علمیة  ٣  ٣
   س١٤١٦٤٠  نظریة الطوابیر  ٣  ٣

  
  اسبفي علوم الحفي العلوم درجة الماجستیر )  ١٧(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول
  المقررات  األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٤١  حمایة وادارة الشبكات   ٣  ٣
   س١٤١٦٤٢  االسس النظریة لعلوم الحاسب  ٣  ٣
   س١٤١٦٤٣  هیاكل بیانات وخوارزمیات متقدمة  ٣  ٣

 

  
   :المقررات االختیاریة

الساعات   محاضرة
  مدةالمعت

  رقم المقرر  اسم المقرر

المنطق الریاضى ونظریة   ٣  ٣
   خ١٤١٦٤٤  الحسابات

   خ١٤١٦٤٥  تحلیل وتصمیم البرمجة الموجهه  ٣  ٣
   خ١٤١٦٤٦  إدارة قواعد البیانات  ٣  ٣
   خ١٤١٦٤٧  شبكات الحاسب  ٣  ٣

  

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات  األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤١٦٤٨  ذكاء اصطناعى متقدم  ٣  ٣
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   س١٤١٦٤٩   نظم معلومات متقدمة  ٣  ٣
   س١٤١٦٥٠  اداره معلومات المواقع   ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

   :المقررات االختیاریة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤١٦٥١  قواعد بیانات متقدمة  ٣  ٣
   خ١٤١٦٥٢  هج تطویر االنظمةمنا  ٣  ٣
   خ١٤١٦٥٣  االحتمال التطبیقى  ٣  ٣

  قسم الفیزیاء
وفیزیاء أفیزیاء الجوامد فى  في العلوممقررات درجة الماجستیر ): ١٨(جدول 

  االلكترونیات
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات  األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠١  اضیةفیزیاء ری  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢  فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٣  المیكانیكا الكالسیكیة  ٣  ٣

  

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٦٠٤  المواد المغناطیسیة  ٣  ٣
   خ١٤٢٦٠٥  فیزیاء البلورات وحیود األشعة السینیة  ٣  ٣
   خ١٤٢٦٠٦  ة وفیزیاء البلمرات المواد غیر البلوری  ٣  ٣
   خ١٤٢٦٠٧   طاقة شمسیة  ٣  ٣
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  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٩  بصریات حدیثة  ٣  ٣
   س١٤٢٦١٠  فیزیاء المواد العازلة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

 
  :المقررات االختیاریة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٦١١  فیزیاء الفلزات ٣ ٣
   خ١٤٢٦١٢  فیزیاء المواد فائقة التوصیل  ٣ ٣
   خ١٤٢٦١٣  فیزیاء السطوح  واألغشیة الرقیقة ٣ ٣
   خ١٤٢٦١٤  اإللكترونیات الضوئیةنبائط  ومواد ٣ ٣

البصریات واللیزر فى  في العلوممقررات درجة الماجستیر  :)١٩(جدول 
  واالطیاف الذریة والجزیئیةأ

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات  األساسیة 

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   س١٤٢٦٠١  فیزیاء ریاضیة   ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢  فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٣  المیكانیكا الكالسیكیة  ٣  ٣

  :المقررات االختیاریة
  



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٦٥

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   خ١٤٢٦١٥  فیزیاء اللیزر  ٣  ٣
   خ١٤٢٦١٦  بقع اللیزر وتطبیقاتها  ٣  ٣
   خ١٤٢٦١٧  البصریات الالخطیة   ٣  ٣
   خ١٤٢٦١٨  تفاعل اشعة اللیزر والمواد  ٣  ٣

  

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة 

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  اضرةمح
   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٩  بصریات حدیثة  ٣  ٣
   س١٤٢٦١٩  بصریات كمیه  ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة 
  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة

   خ١٤٢٦٢٠  معالجة الصور ٣ ٣
   خ١٤٢٦٢١  بصریات األلیاف  ٣ ٣
   خ١٤٢٦٢٢  فیزیاء األطیاف وتطبیقاتها ٣ ٣
   خ١٤٢٦٢٣  التصویر المجسم وتطبیقاته ٣ ٣

  الفیزیاء النوویةفى  في العلوم مقررات درجة الماجستیر :)٢٠(جدول 

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات  األساسیة 

  

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   س١٤٢٦٠١  فیزیاء ریاضیة   ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢  فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٣  المیكانیكا الكالسیكیة  ٣  ٣
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  :المقررات االختیاریة
  

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   خ١٤٢٦٢٤   النیوترونات  وفیزیاء المفاعالت  ٣  ٣

المیكانیكا اإلحصائیة لالنظمة   ٣  ٣
   خ١٤٢٦٢٥  غیر المتزنة

فیزیاء الطاقات العالیة   ٣  ٣
   خ١٤٢٦٢٦  والجسیمات األولیة

   خ١٤٢٦٢٧  النماذج النوویة  ٣  ٣
  

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة   ٣  ٣
   س١٤٢٦٢٨  میكانیكا الكم  ٣  ٣

٣  ٣  
ة القیاسات مبادئ  وانظم

   س١٤٢٦٢٩  اإلشعاعیة

   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  
  :المقررات االختیاریة 

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٦٣٠  معجالت الجسیمات المشحونة ٣ ٣
   خ١٤٢٦٣١  الفیزیاء النوویه واطیافها ٣ ٣
   خ١٤٢٦٣٢  التفاعالت والقوى النوویة ٣ ٣
   خ١٤٢٦٣٣  نشطار واإلندماج النووىاأل ٣ ٣
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الفیزیاء اإلشعاعیة فى  في العلوم مقررات درجة الماجستیر :)٢١(جدول 
 التطبیقیة

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات  األساسیة
  

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   س١٤٢٦٠١  فیزیاء ریاضیة   ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢  فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٣  المیكانیكا الكالسیكیة  ٣  ٣

  

  :المقررات االختیاریة
  

  رقم المقرر  اسم المقرر  الساعات المعتمدة  محاضرة
   خ١٤٢٦٣٤  الطیف الجامى عالى الدقة  ٣  ٣

الكشف عن أشعة ألفا وجاما   ٣  ٣
   خ١٤٢٦٣٥  ونمذجتهما

الكشف عن النیوترونات   ٣  ٣
   خ١٤٢٦٣٦  ونمذجتها

   خ١٤٢٦٣٧  تجهیزات نوویة  ٣  ٣
  

  الفصل الدراسي الثاني
  

  :المقررات  األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٢٨  میكانیكا الكم  ٣  ٣
   س١٤٢٦٢٩  مبادئ  وأنظمة القیاسات اإلشعاعیة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة 
  

الساعات   ضرةمحا   رقم المقرر  اسم المقرر
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  المعتمدة
   خ١٤٢٦٣٨  تجمیع النتائج ومعالجتها احصائیا ٣ ٣
الوقایة اإلشعاعیة ومعالجة  ٣ ٣

  النفایات المشعة
   خ١٤٢٦٣٩

  خ١٤٢٦٤٠  الكیمیاء اإلشعاعیة ٣ ٣
   خ١٤٢٦٤١  اإلشعاع والظروف البیئیة ٣ ٣

الفیزیاء الحیویة فى  لومفي الع مقررات درجة الماجستیر :)٢٢(جدول 
  الطبیة

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات  األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠١  فیزیاء ریاضیة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢  فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
   س١٤٢٦٤٢  الفیزیاء الحیویة   ٣  ٣

  

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  سم المقررا

   خ١٤٢٦١٥  فیزیاء اللیزر   ٣  ٣
   خ١٤٢٦٣١  الفیزیاء النوویه واطیافها  ٣  ٣
   خ١٤٢٦٤٣  علم المناعة  ٣  ٣
   خ١٤٢٦٤٤  فیزیاء إشعاعیة  ٣  ٣

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات  األساسیة
الساعات   حاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة   ٣  ٣
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   س١٤٢٦٤٥  النظائر المشعة وتطبیقاتها  ٣  ٣
   س١٤٢٦٤٦  الفیزیاء الجزیئیة الحیویة   ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

 

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٢٦٢٣  التصویر المجسم وتطبیقاته ٣ ٣
   خ١٤٢٦٤٧  بتطبیقات اشعة اللیزر فى الط ٣ ٣
  خ١٤٣٦١٣  كیمیاء حیویة ٣ ٣
الرنین النووى المغناطیسى  ٣ ٣

   خ١٤٢٦٤٨  والموجات فوق الصوتیة

 وعلوم  الفلكفیزیاءفى  في العلوممقررات درجة الماجستیر : )٢٣(جدول 
  الفضاء

  الفصل الدراسي األول
  :المقررات  األساسیة 

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  ررقم المقر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠١  فیزیاء ریاضیة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٢   فیزیاء الجوامد  ٣  ٣
  س١٤٢٦٤٩ طقس فضائى  ٣  ٣

  :المقررات االختیاریة  
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٢٦٥٠ حشود مجریة  ٣  ٣
  خ١٤٢٦٥١ فلك رادیوى  ٣  ٣
  خ١٤٢٦٥٢  فیزیاء النجوم  ٣  ٣
  خ١٤٢٦٥٣  غالف جوى وایونى  ٣  ٣
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  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات  األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٢٦٠٨  فیزیاء نوویة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٠٩  بصریات حدیثة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٥٤  أشعة كونیة  ٣  ٣
   س١٤٢٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

 

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  م المقرراس

   خ١٤٢٦٢٠  معالجة صور ٣ ٣
   خ١٤٢٦٥٥  فلك فیزیائى ٣ ٣
   خ١٤٢٦٥٦  األقمار الصناعیة ٣ ٣
   خ١٤٢٦٥٧  محاكاة ونظم تشغیل ٣ ٣

  
  قسم الكیمیاء

  
 في الكیمیاء الحیویة في العلوم  درجة الماجستیر ):٢٤(جدول رقم 

  
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة

الساعات  اسم المقرر لمقرررقم ا
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣بیولوجیا جزیئیه وهندسة وراثیة   س١٤٣٦٠١
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 متقدمة

ایض البروتینات واألحماض   س١٤٣٦٠٢
األمینیة واألحماض النوویه  

 متقدمة

٣ ٣ 

 ٣ ٣ بیولوجیا ودالالت االورام  س١٤٣٦٠٣

  الفصل الدراسي الثانى
  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

طرق الفصل و تحلیل باالجهزه   س١٤٣٦٠٤
 متقدمة

٣ ٣ 

ایض الكربوهیدرات و الدهون   س١٤٣٦٠٥
  متقدم

٣ ٣ 

 ٣ ٣ انزیمات   س١٤٣٦٠٦

  ١٢ الرساله البحثیه  س١٤٣٦٩٩

  المقررات االختیاریة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

صر غیر فیتامینات وایض العنا ٣ ٣
 العضویة

  خ١٤٣٦٠٧

  خ١٤٣٦٠٨ ـة متقدمــهمناع ٣ ٣

  خ١٤٣٦٠٩ هرمونات متقدمــه  ٣ ٣

  خ١٤٣٦٠١٠ تكنولوجیا حیویةمتقدمه ٣ ٣

  خ١٤٣٦٠١١ كیمیاء حیویه التغذیة متقدمه ٣ ٣

   خ١٤٣٦٠١٢ میكروبیولوجى ٣ ٣
   خ١٤١٦٧٠  احصاء حیوى ٣ ٣
   خ١٤٢٦٤٢  فیزیاء حیوى ٣ ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٢

  في الكیمیاء العضویة  في العلومالماجستیر درجة )  ٢٥(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

 الحلقیة الغیر االنظمةتصمیم وتخلیق  ٣ ٣
 متجانسه وتحقیق التركیب الكیمیائي 

  س١٤٣٦١٥ 

  س١٤٣٦١٦ كیمیاء البولیمرات   ٣ ٣

  س١٤٣٦١٧  طرق التقنیة فى تعیین التركیب الجزیئى  ٣ ٣

  
  الفصل الدراسي الثانى

  :المقررات األساسیة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

كیمیاء عضویة فیزیائیة ومیكانیكیه  ٣ ٣
 التفاعالت الكیمیائیه 

  س١٤٣٦١٨

  س١٤٣٦١٩ كیمیاء فراغیة وكربوهیدرات ٣ ٣

  س١٤٣٦٢٠ كیمیاء المنتجات الطبیعیة ٣ ٣

  س١٤٣٦٩٩ الرسالة البحثیة  ١٢  
  

  المقررات االختیاریة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٣٦٢١ كیمیاء عضویة حیویة   ٣ ٣

  خ١٤٣٦٢٢ كیمیاء عضویة فلزیة  ٣ ٣

  خ١٤٣٦٢٣ كیمیاء الكم والطیف الجزیئى  ٣ ٣

  خ١٤٣٦٢٤  بیئیة متقدمة كیمیاء ٣ ٣

دراسات متقدمة فى التحلیل  ٣ ٣   خ١٤٣٦٢٥



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٣

الكیمیائى الدقیق وطرق الفصل 
 الكیمیائى

  خ١٤٣٦٢٦ كیمیاء ضوئیة وحول حلقیة ٣ ٣

  خ١٤٣٦٢٧ كیمیاء النسیج والصبغات ٣ ٣
  

 في الكیمیاء الال عضویھ في العلوم درجة الماجستیر ) ٢٦(جدول 
   )زیائیة أوالتحلیلیةعضویة أوالفیغیر ال(

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٣٦٢٩ كیمیاء الكم المتقدم    ٢ ٢

  س١٤٣٦٣٠ كیمیاء تحلیلیة متقدمة ٢ ٢

  س١٤٣٦٣١ التحلیل بالتنشیط االشعاعى ٢ ٢

  س١٤٣٦٣٢ كیمیاء السطوح والغرویات   ٢  ٢

  س١٤٣٦٣٣  كیمیاء بیئیه متقدمه  ١ ١

  الفصل الدراسي الثانى
  :المقررات األساسیة 

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٣٦٣٤ دراسات فى الطیف الجزیئى     ٢ ٢

  س١٤٣٦٣٥ تقنیات متقدمة فى الكیمیاء الكهربیة ٢ ٢

  س١٤٣٦٣٦ العضویة . میكانیكیة التفاعالت غ ٢ ٢

دراسات احصائیة وتطبیقات ریاضیة   ١  ١
 فى الكیمیاء

  س١٤١٦٧١

  س١٤٣٦٣٧ دراسات متقدمة فى الكیمیاء الضوئیة ٢ ٢



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٤

  س١٤٣٦٩٩ الرسالة البحثیة   ١٢  -

  
  :المقررات االختیاریة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٣٦٣٨ كیمیاء كهروتحلیلیة  ٢ ٢

  خ١٤٣٦٣٩ ریة المجموعات نظ ٢ ٢

  خ١٤٣٦٤٠ كیمیاء الجوامد ٢ ٢

  خ١٤٣٦٤١ كیمیاء مواد البناء  ٢ ٢

  خ١٤٣٦٤٢ طرق الفصل الكیمیائى  ٢ ٢

  خ١٤٣٦٤٣ التحلیل باالجهزة ٢ ٢

   خ١٤٣٦٤٤ التحلیل باالشعة السینیة  ٢ ٢
   خ١٤٣٦٤٥  دراسات متقدمة فى كیمیاء الحفازات  ٢ ٢

  

   في  الكیمیاء التطبیقیة  في العلومرجة الماجستیر د)  ٢٧(جدول رقم 
  الفصل الدراسي األول

  

   :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

ادارة صناعیة وتكنولوجیا كیمیائیة  ٢ ٢
  وعملیات موحدة

   س١٤٣٦٤٨

  س١٤٣٦٤٩  تقنیات متقدمة فى الكیمیاء الكهربیة ٢ ٢

   س١٤٣٦٥٠  اء السطوح والغرویاتكیمی ٢ ٢
   س١٤٣٦٥١   كیمیاء تحلیلیة متقدمة وعلوم بیئیة ٣ ٣

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات األساسیة 



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٥

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

٢  
١  

٢  
١ 

  ادارة المخلفات الصلبة-
  ادارة الجودة -

  س١٤٣٦٥٢

 س١٤١٦٧١ ضیة فى الكیمیاءدراسات احصائیة وتطبیقات ریا  ٢  ٢
   س١٤٣٦٥٣ لغویات ومهارات الكتابة العلمیة  ١  ١
  س١٤٣٦٥٤ مواد وتكنولوجیا التغلیف ٣  ٣
   س١٤٣٦٩٩ الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ١٤٣٦٥٥  صناعة و تكنولوجیا البویات  ١  ١
   خ١٤٣٦٥٦   و تكنولوجیا احبار الطباعةصناعة  ١  ١
   خ١٤٣٦٥٧  صناعة و تكنولوجیا مواد البناء  ١  ١
   خ١٤٣٦٥٨  صناعة و تكنولوجیا البالستیك  ١  ١
   خ١٤٣٦٥٩  صناعة و تكنولوجیا الورق  ١  ١
   خ١٤٣٦٦٠  صناعة و تكنولوجیا النسیج والصبغات  ١  ١

تكنولوجیا البترول صناعة و  ١  ١
   خ١٤٣٦٦١  والبتروكیماویات

   خ١٤٣٦٦٢  صناعة و تكنولوجیا الحدید والصلب  ١  ١
   خ١٤٣٦٦٣   صناعة الكیماویات  ١  ١
   خ١٤٣٦٦٤  صناعه وتكنولوجیا االسمده   ١  ١
   خ١٤٣٦٦٥  صناعه وتكنولوجیا المبیدات   ١  ١

  
  قسم النبات والمیكروبیولوجي

  النباتعلم فى في العلوم درجة الماجستیر )    ٢٨(جدول 
 

  دراسي األولالفصل ال



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٦

  : جدول المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٤٦٧٢ ليآاحصاء حیوي وتطبیقات حاسب   ٣ ٣
  س١٤٤٦٠١ زراعه انسجه وتقنیه حیویه ٣ ٣
  س١٤٤٦٠٢ كاشفات بیئیه ٣ ٣

  

  :جدول المقررات اإلختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  راسم المقر

  خ١٤٤٦٠٣ منظمات النمو النباتیه وایضها ٣ ٣
  خ١٤٤٦٠٤ فسیولوجیا الطحالب وبیئتها ٣ ٣
   خ١٤٤٦٠٥  الكساء النباتي في العالم ٣ ٣
   خ١٤٤٦٠٦  وراثه  بیئیه  ٣ ٣

  

  الفصل الدراسي الثاني 
  :جدول المقررات األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  ررقم المقر  اسم المقرر

  س١٤٤٦٠٧ وراثه جزیئیه  ٣ ٣
  س١٤٤٦٠٨ انزیمات متقدمة ٣ ٣
  س١٤٤٦٠٩ تصنیف حدیث ٣ ٣
   س١٤٤٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :جدول المقررات اإلختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٤٦١٠ )متقدم(فسیولوجیا االجهاد  ٣ ٣

  خ١٤٤٦١١ )متقدم(تصنیف طحالب  ٣ ٣

   خ١٤٤٦١٢  تنوع النبات وصونه ٣ ٣
   خ١٤٤٦١٣  دراسات حقلیه متخصصه ٣ ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٧

   خ١٤٤٦١٤  بیولوجیا اشعاعیه  ٣ ٣

  في المیكروبیولوجي في العلومدرجة الماجستیر  )٢٩(جدول 

  الفصل الدراسي األول

  :جدول المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٤٦٧٢ ليآصاء حیوي وتطبیقات حاسب  اح ٣ ٣

  س١٤٤٦١٥ زراعه انسجه وتقنیه حیویه ٣ ٣

  س١٤٤٦١٦ عالقه العائل بالطفیل ٣ ٣
 

  :جدول المقررات اإلختیاریة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٤٦١٧ خمائر متقدمة ٣ ٣

  خ١٤٤٦١٨ تحویالت میكروبیه ٣ ٣

   خ١٤٣٦٤٦  تحالیل دقیقهاجهزه و ٣ ٣
  

  الفصل الدراسي الثاني
  :جدول المقررات األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٤٦١٤ بیولوجیا إشعاعیة ٣ ٣

  س١٤٤٦١٩ كیمیاء التخمرات ٣ ٣

  س١٤٤٦٢٠ میكروبیولوجیا البیئات المتطرفة ٣ ٣

   س١٤٤٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  
  

  :ول المقررات اإلختیاریةجد
  



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٨

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٤٦٢١ أكیتنو میسات ومضادات حیویة ٣ ٣

  خ١٤٤٦٢٢   فیروسات نباتیة متقدمة ٣ ٣

  قسم علم الحیوان والحشرات

  في علم الحیوان في العلومدرجة ماجستیر )   ٣٠(جدول رقم 

  فسیولوجى وبیئة: تخصص 

  ل الدراسى األولالفص
  :المقرارت األساسیة 

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٥٦٠١ فسیولوجیا  الجهاز العصبي ٣ ٣
  س١٤٥٦٠٢ علم البیئة ٣ ٣
   س١٤٥٦٠٣  علم الغدد الصماء ٣ ٣

  

  
  :المقررات االختیاریة 

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٠٤ لم الدمع ٣ ٣
  خ١٤٥٦٠٥ بیولوجیا البحار والمیاة العذبة ٣ ٣
  خ١٤٥٦٠٦ بیولوجیا التربة ٣ ٣
  خ١٤٥٦٠٧ علم المناعة ٣ ٣

  

  الفصل الدراسى الثاني
  :المقرارت األساسیة 

  

الساعات   محاضرة   رقم المقرر  اسم المقرر



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٧٩

  المعتمدة
  س١٤٥٦٠٨ السموم والمبیدات ٣ ٣
  س١٤٥٦٠٩ ئیةاألنظمة البی ٣ ٣
   س١٤٥٦١٠  علم اإلنزیمات ٣ ٣
   س١٤٥٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  

  
  : المقررات اإلختیاریة

  
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦١١    علم األدویة ٣ ٣
  خ١٤٥٦١٢   الحفاظ و االتصال بالبیئة  ٣ ٣
  خ١٤٥٦١٣ التنوع البیولوجى ٣ ٣
    خ١٤٥٦١٤  حیوانسلوك  ٣ ٣

  

  في علم الحیوان في العلومدرجة ماجستیر ) ٣١(جدول رقم 
  الخلیة واألنسجة وكیمیاء األنسجة:تخصص 

  
   الفصل الدراسي األول

  

  :المقرارت األساسیة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

 س ١٤٥٦١٥ أنسجة ٣ ٣

  س١٤٥٦١٦ علم الخلیة ٣ ٣

   س١٤٥٦١٧   جزیئیهبیولوجیا ٣ ٣
  

  

  :المقررات االختیاریة
  



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٠

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦١٨ زراعة أنسجة ٣ ٣

  خ١٤٥٦١٩ سموم ومبیدات ٣ ٣

  خ١٤٥٦٢٠ بیولوجیا إشعاعیة ٣ ٣

   خ١٤٥٦٢١  المجهر االلكتروني   ٣  ٣
  

  

  الفصل الدراسى الثاني
  

  :المقرارت األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

 س ١٤٥٦٢٢ كیمیاء أنسجة ٣ ٣

  س١٤٥٦٢٣ وراثة ٣ ٣

  س ١٤٥٦٢٤  هستوباثولوجي ٣ ٣
   س١٤٥٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٢٥   بیولوجیا األورام ٣ ٣

  خ١٤٥٦٢٦    جزیئیةوراثة ٣ ٣

  خ١٤٥٦٢٧   هندسة وراثیة ٣ ٣

   خ١٤٥٦٢٨  علم االدویه   ٣  ٣
  

  في علم الحیوانفي العلوم درجة ماجستیر )  ٣٢(جدول رقم 
  تشریح مقارن وأجنة:تخصص 

  
  الفصل الدراسي األول



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨١

  :المقررات األساسیة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٥٦٢٩ رنتشریح مقا ٣ ٣
  س١٤٥٦٣٠ أنسجة ٣ ٣
   س١٤٥٦٣١  أجنة ٣ ٣

  
  :المقررات االختیاریة

  
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٣٢ تقسیم متقدم ٣ ٣
  خ١٤٥٦٣٣ بیولوجیا جزیئیة ٣ ٣
  خ١٤٥٦٣٤ التنوع البیولوجى ٣ ٣
   خ١٤٥٦٣٥  تقنیه مجهریه  ٣ ٣

  نيالفصل الدراسى الثا
  

  :المقررات األساسیة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٥٦٣٦ النمو البیولوجى ٣ ٣
  س١٤٥٦٣٧ كیمیاء أنسجة ٣ ٣
   س١٤٥٦٣٨  األعصاب المخیة ٣ ٣
   س١٤٥٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  
  :المقررات االختیاریة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٢

  خ١٤٥٦٣٩   تطور ٣ ٣

  خ١٤٥٦٤٠ زراعة أنسجة ٣ ٣

  خ١٤٥٦٤١ الجهاز الهیكلي ٣ ٣

   خ١٤٥٦٤٢  المجهر االلكتروني ٣ ٣
  

  في علم الحیوان  في العلومدرجة الماجستیر  ) ٣٣(جدول رقم 
  الفقاریات وطفیلیات ومناعة: تخصص 

  
  الفصل الدراسى األول

  
  :المقررات األساسیة

  
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٥٦٤٣ بیولوجیا  الالفقاریات ٣ ٣
  س١٤٥٦٤٤ مناعة الالفقاریات وطفیلیات ٣ ٣
   س١٤٥٦٤٥  بیولوجیا الطفیلیات ٣ ٣

  :المقررات االختیاریة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٤٦ التركیب الدقیق  للطفیلیات ٣ ٣
  خ١٤٥٦٤٧ اعة جزیئیةمن ٣ ٣
  خ١٤٥٦٤٨ مناعة مقارنة ٣ ٣
  خ١٤٥٦٤٩ بیئة الالفقاریات ٣ ٣

  الفصل الدراسى الثاني
  :المقررات األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٥٦٥٠ طفیلیات طبیة ووقایة ٣ ٣
  س١٤٥٦٥١   بیولوجیا جزیئیة ٣ ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٣

   س١٤٥٦٥٢  كیمیاء المناعة ٣ ٣
   س١٤٥٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  
  :المقررات االختیاریة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٥٣ تشخیص طفیلیات ٣ ٣

  خ١٤٥٦٥٤ مناعة تشخیصیة ٣ ٣

  خ١٤٥٦٥٥ مناعة تطبیقیة ٣ ٣

  خ١٤٥٦٥٦ التراكیب الدقیقة للالفقاریات ٣ ٣

  
  في علم الحیوان والحشرات في العلومماجستیر  درجة    )٣٤(جدول رقم 

  حشرات: تخصص 

  الفصل الدراسي األول
  المقررات األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤ ٥٦٥٧ تصنیف حشرات ٣ ٣

  س١٤٥٦٥٨ فسیولوجي الحشرات ٣ ٣

   س١٤٥٦٥٩  أنظمة بیئیة ٣ ٣
  

  :المقررات االختیاریة 
لساعات ا  محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦٦٠ سلوك حشرات ٣ ٣

  خ١٤٥٦٦١ مكافحة میكروبیة ٣ ٣

  خ١٤٥٦٦٢ التنوع البیولوجى ٣ ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٤

  خ١٤٥٦٦٣ طفیلیات حشریة ٣ ٣
  

  الفصل الدراسي الثاني
  :المقررات األساسیة 

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٥٦٦٤ حشرات طبیة ٣ ٣

  س ١٤٥٦٦٥ مقاومة متكاملة ٣ ٣

    س١٤٥٦٦٦  علم أمراض ٣ ٣
   س١٤٥٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٥٦١ ٦٧ وبائیات ٣ ٣

  خ١٤٥٦  ٦٨ الشكل الظاهري للحشرات ٣ ٣

  خ١٤٥٦ ٦٩ دات الحشریةسمیة وأیض و مقاومة المبی ٣ ٣

  خ١٤٥٦ ٧٠ علم األجنة والتحول في الحشرات ٣ ٣

  
  قسم الجیولوجیا

 ى الطبقاتففي العلوم درجة الماجستیر )  ٣٥(جدول رقم  
  الجیولوجیا التاریخیة و

  الفصل الدراســـى األول
  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٠١  )١( الطبقات علم  ٣ ٣

  س١٤٦٦٠٣ جیولوجیا تاریخیه ٣  ٣

   س١٤٦٦٠٤  مقرر خاص  ٣  ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٥

  

  الفصل الدراسى الثانى
  :المقررات األساسیة

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٦٦٠٢  )٢(علم الطبقات  ٣ ٣

  س  ١٤٦٦٠٥ صخور رسوبیة ٣ ٣

   س١٤٦٦٠٦  مقرر خاص  ٣  ٣
   س١٤٦٦٩٩  رسالة البحثیةال  ١٢  -

  : المقررات االختیاریة 
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

   خ ١٤٦٦٠٧ الترسیب علم ٢ ٢

 خ  ١٤٦٦٠٨  جیوكیمیاء ٢ ٢
 خ   ١٤٦٦٠٩  )١( جیولوجیا الحقل ٢ ٢
   خ ١٤٦٦١٠ جیولوجیا اقتصادیة ٢ ٢

  خ  ١٤٦٦١١ جیولوجیا البترول ٢ ٢

   خ ١٤٦٦١٢ جیولوجیا تركیبیة ٢ ٢

  خ ١٤٦٦١٣ جیولوجیا بیئیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٤ )١(جیولوجیا اقلیمیة  ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٥ تحلیل البیانات الجیولوجیة ٢ ٢

   خ١٤٦٦١٦ استشعار عن بعد ٢ ٢
  خ١٤٦٦١٧ )١ (أحواض ترسیب ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٨ جیولوجیا النظائر ٢ ٢

   خ١٤٦٦١٩ جیولوجیا تحت سطحیة ٢  ٢
  خ ١٤٦٦٢٠  علم الحفریات  ٢  ٢

  



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٦

  في المعادن و الصخور في العلومر درجة الماجستی )  ٣٦( م دول رقجـ

  الفصل الدراسي األول

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٢١ علم المعادن ٣ ٣

  س  ١٤٦٦٠٥ صخور رسوبیة ٣ ٣

   س١٤٦٦٢٢  مقرر خاص  ٣  ٣
  

  :  المقررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٦٦٠٨ جیو كیمیاء ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٢ جیولوجیا تركیبیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦٢٣ جیولوجیة مصر ٢ ٢

  خ١٤٦٦٢٤ جیولوجیا تعــــدین ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٣ جیولوجیا   بیــــئیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦٢٥ الخاماتمعادن  ٢ ٢

  خ١٤٦٦٢٦ ریاضیات الجیولوجیا ٢ ٢

  خ١٤٦٦٢٧ معـــادن صناعیــة ٢ ٢

  
  الفصل الدراسى الثانى

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٢٨ صخور متحولة ٣ ٣



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٧

  س١٤٦٦٢٩ صخور الناریة ٣ ٣

   س١٤٦٦٣٠  مقرر خاص  ٣  ٣
   س١٤٦٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  -

 
  :اریةالمقررات االختی

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٦٦١٠ جیولوجیا إقتصادیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٦ استشعار عن بعد ٢ ٢

  خ١٤٦٦٣١ تنقیب جیوكیمیائى ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٧ )١( أحواض ترسیب ٢ ٢

  خ١٤٦٦٣٢ جیولوجیا النظائر ٢ ٢

  خ١٤٦٦٣٣ جیولوجیا اآلثار ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٢ تحلیل بیانات جیولوجیة ٢ ٢

  
فى جیولوجیا البترول في العلوم درجة الماجستیــر   )  ٣٧( م جدول رق

  والمیاه

  الفصل الدراسى األول

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   س١٤٦٦١١ جیولوجیا البترول ٣ ٣
  س١٤٦٦٣٤ هیدروجیولوجیا متقدمة ٣ ٣

   س١٤٦٦٣٥  مقرر خاص  ٣  ٣
  

  :المقررات االختیاریة
  



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٨

الساعات   محاضرة
  رقم المقرر  اسم المقرر  المعتمدة

  خ  ١٤٦٦١٩  جیولوجیا تحت سطحیة ٢ ٢
 خ   ١٤٦٦٣٦ صخور رسوبیة وترسیب ٢ ٢
  خ  ١٤٦٦٣٧ جیولوجیا الفحم ٢ ٢
 خ   ١٤٦٦٣٨ میكانیكا الموائع ٢ ٢
  خ  ١٤٦٦٣٩ والعالم العربىالبترول فى مصر  ٢ ٢
  خ  ١٤٦٦١٢ جیولوجیا  تركیبیــة ٢ ٢
 خ   ١٤٦٦٣٧ استراتیجرافیا سیزمیة ٢ ٢
  خ ١٤٦٦٤١ طرق تنقیب واستكشاف البترول والمیاه ٢ ٢

   خ١٤٦٦٤٢ جیولوجیا اقلیمیة ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٤٣ هندسة خزانات ٢ ٢
  

  الفصل الدراســـى الثانـــى

  :یةالمقررات األساس
  

  

  :المقررات االختیاریة 
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ ١٤٦٦٤٧ )٢(أحواض ترسیب ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٤٨ بیتروفیزیـــاء ٢ ٢

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٤٤ جیوكیمیاء البترول ٣ ٣

  س١٤٦٦٤٥ هیدروجیوكیمیاء ٣ ٣

   س١٤٦٦٤٦  مقرر خاص  ٣  ٣
   س١٤٦٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  -



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٨٩

  خ  ١٤٦٦٤٩ نماذج  ریاضیة للمیاه الجوفیة ٢ ٢

  خ  ١٤٦٦٥٠ صخــور المكمـــن ٢ ٢

   خ١٤٦٦٥١ علـــم الطبقات المتقــدمــة ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٥٢ هیدروجیولوجیا النظائر ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٥٣ تسجیــالت اآلبــار ٢ ٢

   خ١٤٦٦٥٤ للبترول والمیاهتنقیب جیوفیزیقــى  ٢ ٢

    خ١٤٦٦٥٥  هیدرلوجیا الخزانات الجوفیه  ٢ ٢
   خ ١٤٦٦١٦  استشعار عن بعد  ٢ ٢

  
  

 في شعبة الجیوفیزیاء  في العلومدرجة الماجستیر) ٣٨(جدول رقم 
  والزالزل

  

  ولألالفصل الدراسي ا
  :المقررات األساسیة

  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٥٦ الجیوفیزیاء النظریة ٣ ٣

  س١٤٦٦٥٧ تطبیقیة  جیوفیزیاء ٣ ٣

   س١٤٦٦٥٨  مقرر خاص  ٣  ٣
  

  :المقررات اإلختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ١٤٦٦٥٩ السیزمولوجیا التطبیقیة ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٦٠ تحلیل بیانات جیوفیزیقیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦٦١ جیودیسیا ٢ ٢

  خ١٤٦٦٦٢ هیدروجیولوجیا ٢ ٢

  خ١٤٦٦٦٣ رصد آبار متقدم ٢ ٢



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٩٠

  خ١٤٦٦١٩ جیولوجیا تحت سطحیة ٢ ٢
  

  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

  س١٤٦٦٦٤ زلالعلم الز ٣ ٣

  س١٤٦٦٦٥ ریاضیات الجیوفیزیاء ٣ ٣

   س١٤٦٦٦٦ مقرر خاص  ٣  ٣
   س١٤٦٦٩٩  الرسالة البحثیة  ١٢  

  :المقررات االختیاریة
الساعات   محاضرة

  المعتمدة
  رقم المقرر  اسم المقرر

  خ ١٤٦٦٦٧ الجیوفیزیاء البیئیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٦ االستشعار عن بعد ٢ ٢

  خ١٤٦٦١٢ جیولوجیا تركیبیة ٢ ٢

  خ ١٤٦٦٦٨ النظریة العكسیة ٢ ٢

  خ١٤٦٦٦٩ یزیقيطرق الجهد الجیوف ٢ ٢

رضیة ألطرق الكهربیة ا ٢ ٢
 والكهرومغناطیسیة

  خ١٤٦٦٧٠

  
في الجیولوجیا التركیبیة في العلوم  درجة الماجستیر  )٣٩(جدول رقم 

  والتكتونیة

  الفصل الدراسي األول

        المقررات األساسیة

  محاضرةالساعات   اسم المقرر  رقم المقرر



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٩١

  المعتمدة
  ٣  ٣  )بنائیة (جیولوجیا تركیبیة   س١٤٦٦٧١

  ٣  ٣  استشعار عن بعد   س١٤٦٦١٦
  ٣  ٣  مقرر خاص   س١٤٦٦٧٢

  

  المقررارات االختیاریة
  

الساعات   اسم المقرر  رقم المقرر
  المعتمدة

  محاضرة

  ٢  ٢  جیولوجیا بترول   خ١٤٦٦١١
  ٢  ٢  جیوفیزیاء تطبیقیة   خ١٤٦٦٥٧
  ٢  ٢  علم الطبقات المتقدمة   خ١٤٦٦٥١

  ٢  ٢  )٢(قلجیولوجیا الح   خ١٤٦٦٧٣ 
  ٢  ٢  صخور ناریة   خ١٤٦٦٢٩
  ٢  ٢  صخور رسوبیة   خ١٤٦٦٠٥

  
  الفصل الدراسي الثاني

  المقررات األساسیة
  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣ جیولوجیا تركیبیة متقدمة  س١٤٦٦٧٤
 ٣ ٣ جیولوجیة تكتونیة  س١٤٦٦٧٥
 ٣ ٣ مقرر خاص  س١٤٦٦٧٦

لة البحثیةالرسا ١٤٦٦٩٩ س  ١٢  
  

  المقررارات االختیاریة
  

  محاضرةالساعات   اسم المقرر  رقم المقرر



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

٩٢

  المعتمدة
  ٢  ٢  جیولوجیا تحت سطحیة   خ١٤٦٦١٩
  ٢  ٢  علم الزالزل   خ١٤٦٦٦٤
  ٢  ٢  )١( أحواض ترسیب   خ١٤٦٦١٧
  ٢  ٢  جیولوجیا مائیة   خ١٤٦٦٧٧
  ٢  ٢  صخزر متحولة   خ١٤٦٦٢٨
  ٢  ٢  میكانیكا الصخور   خ١٤٦٦٧٨

  

  درجة الماجستیر في تخصص الفیزیاء النظریة)  ٤٠(جدول رقم 

  الفصل الدراسي األول

        المقررات األساسیة

الساعات   اسم المقرر  رقم المقرر
  المعتمدة

  محاضرة

  ٣  ٣  الفیزیاء الریاضیة المتقدمة   س١٤٢٦٦٠

  ٣  ٣  میكانیكا متقدمة   س١٤٢٦٦١
  ٣  ٣  )١(فیزیاء الكم المتقدم    س١٤٢٦٦٢

  

  المقررارات االختیاریة
  

الساعات   اسم المقرر  رقم المقرر
  المعتمدة

  محاضرة

نظریة المجال الكالسیكیة المتقدمة    خ١٤٢٦٦٣
)١(  

٣  ٣  

  ٣  ٣  )١(فیزیاء الجوامد النظریة    خ١٤٢٦٦٤
  ٣  ٣  )١(النظریة النسبیة الخاصة والعامة    خ١٤٢٦٦٥

ت نظریات البصریات الكمیة والمعلوما   خ١٤٢٦٦٦ 
  )١(الكمیة 

٣  ٣  
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  ٣  ٣  )١(الفلكیة نظریة فیزیاء الجسمیات    خ١٤٢٦٦٧
  ٣  ٣  )١(فیزیاء البالزما والموانع النسبیة    خ١٤٢٦٦٨

  
  الفصل الدراسي الثاني

  المقررات األساسیة
  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر
 المعتمدة

 محاضرة

 ٣ ٣ الدینامیكا الكهربائیة الكالسیكیة  س١٤٢٦٦٩
)١(فیزیاء إحصائیة وحراریة متقدمة   س١٤٢٦٧٠  ٣ ٣ 
 ٣ ٣ فیزیاء حسابیة متقدمة  س١٤٢٦٧١

 - ١٢ الرسالة البحثیة ١٤٢٦٩٩ س
  

  المقررارات االختیاریة
  

الساعات   اسم المقرر  رقم المقرر
  المعتمدة

  محاضرة

  ٣  ٣  )٢(نظریة المجال الكالسكیة المتقدمة    خ١٤٢٦٧٢
  ٣  ٣  )٢(لنظریة فیزیاء الجوامد ا   خ١٤٢٦٧٣
  ٣  ٣  )٢(الفیزیاء الریاضیة المتقدمة    خ١٤٢٦٧٤
نظریات البصریات الكمیة والمعلومات    خ١٤٢٦٧٥

  )٢(الكمیة 
٣  ٣  

  ٣  ٣  )٢(نظریة فیزیاء الجسمیات الفلكیة    خ١٤٢٦٧٦
  ٣  ٣  )٢(فیزیاء البالزما والموانع النسبیة    خ١٤٢٦٧٧
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  درجھ دكتوراه الفلسفة في العلوم - ٣

  ) : ٤١(مادة

یـــتم القیـــد لدرجـــة دكتـــوراه الفلـــسفه فـــى العلـــوم فـــى نفـــس التخصـــصات الـــواردة 
  ٠من هذه الالئحة) ٣١(بالمادة 

   : شروط القید وتسجیل الرسالة: )٤٢(مادة 

    :القیـد -١

  : یشـترط لقید طالب الدكتوراه ما یلي 

خـــصص مـــن ًأن یكـــون حاصـــال علـــي درجـــة الماجـــستیر فـــي العلـــوم فـــي نفـــس الت) أ(
احـــدي الجامعــــات المــــصریة أو علـــى درجــــة معادلــــه لهــــا مـــن معهــــد علمــــى اخــــر 

  .معترف به

  أن یكون للطالب بحث مقبول للنشر في المجالت المعتمدة ) ب(

   : التسجیل-٢

 ســاعة معتمــدة ١٨یجــوز للطالــب تــسجیل رســالة الــدكتوراه بعــد اجتیــازه عــدد 
یجــوز تقــدیم الرسـالة للمناقــشة والحكــم بنجـاح بــشرط أال یكـون علــى قائمــة اإلنـذار، وال 

إال بعــد مــرور أربعــة فــصول  دراســیة أساســیة مــن تــاریخ موافقــة مجلــس الكلیــة علــى 
  . تسجیل الرسـالة 

  :شروط منح الدرجة) ٤٣(مادة

 ساعة معتمدة حسب الخطـة الدراسـیة ٦٠تكون متطلبات نیل درجة الدكتوراة 
  :لالئحة وتوزع هذه المتطلبات كاألتي التي یعدها كل قسم علمي وفقا ألحكام هذه ا

 ســاعة معتمــدة واجتیــاز هــذه المقــررات بنجــاح ٢٤ دراســة مقــررات دراســیة تعــادل -١
  .  +Cوتحقیق  معدل تراكمي ال یقل عن 

 أن یتقدم الطالب برسالة مبتكرة في موضوع یقرره مجلس الكلیـة بنـاء علـى اقتـراح -٢
 ســـــاعه معتمـــــدة بمـــــا فیهـــــا ٣٦مـــــن  مجلـــــس القـــــسم العلمـــــي المخـــــتص،  بواقـــــع 

الدراســات المــستقلة المرتبطــة برســالة الــدكتوراة، وفقــا للقواعــد التــي یقررهــا مجلــس 
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ــــة، وفقــــا للقواعــــد التــــي یحــــددها قــــانون تنظــــیم الجامعــــات رقــــم  لــــسنة ) ٤٩(الكلی
  .وتعدیالته  والئحته التنفیذیة) ١٩٧٢(

  .لي مستوي اللغة األجنبیة المطلوب أن یحصل ع-٣

تقــدم الطالــب بعــدد بحثــین علــي األقــل مــن الرســالة مقبــولین للنــشر بمجــالت  ان ی-٤
  .مرجعیة  علمیه متخصصة

  . أن یجتاز الطالب المناقشة العلنیة في موضوع الرسالة بنجاح-٥

  : مدة الدراسة)  ٤٤(مادة
 فصول دراسـیة أساسـیة مـن ٤ هو هالحد األدني للحصول علي درجة الدكتورا

 فـصال ١٢، والحد االقصي للحـصول علـي درجـه الـدكتوراه هـو تاریخ تسجیل الرسالة 
  .ددراسیا من تاریخ القی

  : اإلشراف) ٤٥(مادة 
  من هذه الالئحه )  ١٩( تراعي االحكام الوارده في ماده رقم 

  :لجنه الحكم والمناقشه ) ٤٦(مادة 
  من هذه الالئحة  )  ٢١( تراعي األحكام الواردة في مادة رقم 

  ):٤٧(مادة 
ین الجـدول االتیـه المقـررات الدراسـیه التــي تـدرس فـي درجـه الـدكتوراه وعــدد تبـ

   ٠الساعات المعتمده لكل مقرر
   درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم:)٤٨( مادة

یعتمـــــد المقـــــرارت الدراســـــیة األساســـــیة واالختیاریـــــة الخاصـــــة بدرجـــــة دكتـــــوراه 
  .ح القسم المختص الفلسفة في العلوم  بواسطة مجلس الكلیه بناء علي اقترا

  الفصل الدراسي األول
  

  : المقررات األساسیة
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الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   ٧٠١  أساسي  ٣ ٣
  ٧٠٢  مرتبط  ٣ ٣
   ٧٠٣  تخصص ٣ ٣

  :المقــررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   ٧٠٤  اساسي  ٣ ٣
  ٧٠٥  مرتبط  ٣ ٣
   ٧٠٦  تخصص ٣ ٣

  
  الفصل الدراسي الثاني

  :المقررات األساسیة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   ٧٠٧  أساسي  ٣ ٣
  ٧٠٨  مرتبط  ٣ ٣
   ٧٠٩  تخصص ٣ ٣

  

  :المقــررات االختیاریة
  

الساعات   محاضرة
  المعتمدة

  رقم المقرر  اسم المقرر

   ٧١٠  اساسي  ٣ ٣
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  ٧١١  مرتبط ٣ ٣
   ٧١٢  تخصص ٣ ٣

  

  )Sc.D.( في العلوم اهدكتورالدرجة  - ٤

  : یشترط لنیل درجة دكتور في العلوم ):  ٤٩(مادة 

 أن یكون المتقدم حاصال علي درجة دكتوراه الفلسفة في العلـوم ومـضي علـي -١
  .حصوله علیها خمس سنوات علي األقل 

ا للحــصول علــي درجــة  أن یقــدم بحوثــا مبتكــرة منــشورة لــم یــسبق لــه التقــدم بهــ-٢
دكتـــوراه الفلـــسفة أو درجـــه الماجـــستیر فـــي  العلـــوم ، وعلـــي الطالـــب أن یبـــین 
االتجاهـات العامـة لبحوثــه ومـا قدمــه للعلـم مـن فائــدة ملموسـة، وكــذلك مـا قــام 
بــه مــن البحــوث المــشتركة ومــا أشــرف علیــه مــن الرســائل لــدرجتي الماجــستیر 

عمـال العلمیـة واإلنـشائیه المبتكـرة غیـر والدكتوراه، وعلى متقدم تقدیم بیانـا باأل
 . المنشورة التي تدل علي إضافات جدیدة للعلم

 :)٥٠(مادة 

یتولى مجلس الكلیة تقدیر مدي صـالحیة البحـوث واألعمـال المقدمـة مـن الباحـث 
للجنــة الحكــم والتــي تتكــون مــن ثالثــة أعــضاء مــن األســاتذه فــي الجامعــات والمعاهـــد 

  .العلمیة

  ):٥١(مادة 
دم أعضاء لجنـه الحكـم مجتمعـین أو فــرادي تقــریراعن مــدي أصـالة المتقـدم یق  

  .في مجال تخصصه ومدي صالحیة اإلنتـاج العلمي له والتوصـیة بمنح الدرجة

  :)٥٢(مادة 
یذكر في الـشهادة الخاصـة بدرجـة دكتـور فـي العلـوم بیـان التخـصص العلمـي   

  .للدرجة
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  األحكــــــــام -٥

  : لالئحة سریان ا) ٥٣(مادة 

ــ رار الــوزاري تطبــق هــذه الالئحــة ابتــداء مــن العــام الدراســي التــالي لــصدور الق
  .باعتماد هذه الالئحة

  ): ٥٤(مادة
تطبق هـذه الالئحـة علـي الطـالب المـستجدین فـي بدایـة العـام الدراسـي التـالي 

  .العتمادها

  :)٥٥( مادة
طبقـا لتلـك الالئحــة الطلبـة المقیـدین ألحكـام الالئحـة الـسابقة یـستمر معـاملتهم   

  .لحین تخرجهم
  ريأحكام أخ- ٦

  : األحكام التي لم ترد بهذه الالئحة) ٥٦( مادة
) ٤٩(یطبــق فیمــا لــم یــرد بــشأنه  نــص فــي هــذه الالئحــة أحكــام القــانون رقــم 

  .ظیم الجامعات والئحته التنفیذیة بشان تن١٩٧٢لسنه 
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  ) الوافدین–المصریین (لیا بیان بالرسوم المقررة على طالب الدراسات الع
  

   المصریین- :أوال

  الدبلوم مرحلة -١

عام
  ٢٠١٣/٢٠١٤  

 عام
٢٠١٤/٢٠١٥  

 عام
٢٠١٥/٢٠١٦  

 عام
٢٠١٦/٢٠١٧  

عام 
٢٠١٧/٢٠١٨  

  ١٧٨  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  القید األساسیة
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  رسوم براءه
  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  امتحان

  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  تمویل ریاضى
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠   ادوات

  ١٣٠.٢٥  ١٣٠.٢٥  ١٣٠.٢٥  ١٣٠.٢٥  ١٣٠.٢٥  دعم أبحاث
  ٥٠٠  ٣٩٩.٥  ٣٩٩.٥  ٣٦٣  ٣٣٠  خدمات
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  كارنیه

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الیكترونیة
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ك درسات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  صیانه
  ٤٠  -  -  -  -  جودة

  ١٢٠٠.٧٥  ١٠٥٦.٢٥  ١٠٥٦.٢٥  ١٠١٩.٧٥  ٩٨٦.٧٥  اإلجمالي
  

  مرحلة تمهیدى الماجستیر -٣
  

 عام
٢٠١٣/٢٠١٤  

 عام 
٢٠١٤/٢٠١٥  

  عام
٢٠١٥/٢٠١٦  

  عام
٢٠١٦/٢٠١٧  

  عام
٢٠١٧/٢٠١٨  

  ١٧٨  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  القید األساسیة
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  رسوم براءه
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  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  امتحان
  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  تمویل ریاضى

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ادوات 
  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ١٣٠.٢٥  دعم أبحاث
  ٨٠٠  ٧٣٢.٥  ٦٦٥.٥  ٦٠٥  ٦٠٥  خدمات
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  كارنیه

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الیكترونیة
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ك درسات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  صیانه
  ٤٠  -  -  -  -  جودة

  ١٦١٣.٢٥  ١٥٠١.٧٥  ١٤٣٤.٧٥  ١٣٧٤.٢٥  ١٢٦١.٧٥  اإلجمالي
  ) یسدد الطالب سنویا ( ین المسجلین للماجستیر  الدارس-٣
  

عام       
  ٢٠١٣/٢٠١٤  

عام      
٢٠١٤/٢٠١٥  

عام      
٢٠١٥/٢٠١٦  

عام      
٢٠١٦/٢٠١٧  

عام      
٢٠١٧/٢٠١٨  

  ١٧٨  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  القید األساسیة
  -  -  -  -  -  رسوم براءه
  -  -  -  -  -  امتحان

  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  تمویل ریاضى
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ادوات 

  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ٢٤٢.٧٥  ١٣٠.٢٥  دعم أبحاث
  ٨٠٠  ٧٣٢.٥  ٦٦٥.٥  ٦٠٥  ٦٠٥  خدمات
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  كارنیه

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الیكترونیة
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ك درسات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  صیانه
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  ٤٠  -  -  -  -  جودة
  ١٥٩١.٢٥  ١٤٧٩.٧٥  ١٤١٢.٧٥  ١٣٥٢.٢٥  ١٢٣٩.٧٥  اإلجمالي

  مرحله الدكتوراه -٣

عام 
٢٠١٣/٢٠١٤  

عام 
٢٠١٤/٢٠١٥  

عام 
٢٠١٥/٢٠١٦  

عام 
٢٠١٦/٢٠١٧  

عام 
٢٠١٧/٢٠١٨  

  ١٧٨  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  القید األساسیة
  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  ٢٠  رسوم براءه
  ٢  ٢  ٢  ٢  ٢  امتحان

  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  تمویل ریاضى
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ادوات 

  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٢٠٥.٢٥  دعم أبحاث
  ١٠٠٠  ٨٦٥  ٧٨٦.٥  ٧١٥  ٧١٥  خدمات
  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  تأهیلى
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  كارنیه

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الیكترونیة
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ك درسات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  صیانه
  ٤٠  -  -  -  -  جودة

  ٢٠٨٨.٢٥  ١٩٠٩.٢٥  ١٨٣٠.٧٥  ١٧٥٩.٢٥  ١٦٤٦.٧٥  اإلجمالي
  

   )سنویایسدد الطالب (للدكتوراه الدارسین المسجلین 

عام
  ٢٠١٣/٢٠١٤  

عام 
٢٠١٤/٢٠١٥  

عام 
٢٠١٥/٢٠١٦  

عام 
٢٠١٦/٢٠١٧  

عام 
٢٠١٧/٢٠١٨  

  ١٧٨  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  ١٧٤  القید األساسیة
  -  -  -  -  -  رسوم براءه
  -  -  -  -  -  امتحان



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

١٠٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  ٥.٥٠  تمویل ریاضى
  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠   ادوات

  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٣١٧.٧٥  ٢٠٥.٢٥  دعم أبحاث
  ١٠٠٠  ٨٦٥  ٧٨٦.٥  ٧١٥  ٧١٥  خدمات
  -  -  -  -  -  تأهیلى
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٥  كارنیه

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  الیكترونیة
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ك درسات
  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  ٥٠  صیانه
  ٤٠  -  -  -  -  جودة

  ١٨٦٦.٢٥  ١٦٨٧.٢٥  ١٦٠٨.٧٥  ١٥٣٧.٢٥  ١٤٢٤.٧٥  اإلجمالي



  

                                                                             كلیة العلوم

  دلیل الدراسات العلیا
 

١٠٣

  الوافدین: ثانیا
  الماجستیر  مرحله تمهیدي -١

   یسدد الطالب الوافد عند القید ألول مره 

  دوالر ٥٠٠٠+رسم قید   دوالر١٥٠٠

   جنیها  نادي الوافدین  ٦٠+ الرسوم المصري + 

   الماجستیر المسجلین لدرجه -٢

  تي الحصول علي الدرجة یسدد الطالب سنویا ح

  .ةالمقررة من الجامع الرسوم المصریة+   نادي الوافدین ٦٠+ دوالر ٥٠٠٠

  :الدكتوراهمرحله  -٣

   یسدد الطالب الوافد عند القید ألول مره  

  دوالر ٥٠٠٠ +  دوالر١٥٠٠

   جنیها  نادي الوافدین  ٦٠+ الرسوم المصري + 

   المسجلین لدرجه الدكتوراه -٤

  لب سنویا حتي الحصول علي الدرجة یسدد الطا

  .ةالمقررة من الجامع الرسوم المصریة+   نادي الوافدین ٦٠+ دوالر٥٠٠٠

  

   
  

  
  
  
  


