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 كهًخ               
 انذكرٕس ػًٛذ انكهٛح األعرار

 

 
 

ؼادرةمظمػائؾةمعنمإعؽاغقاتمبشرؼةموعادؼةإنمطؾقةماظؿؽـوظوجقامواظؿـؿقةممبامظدؼفام

اٌؿعددةمظؾدراداتممفاماظػرؼدةموسؾىمدبرؼجمطوادرمحبـقةمعؿؿقزةمعنمخاللمبراذب

معـلم مابرماظعؾقا معج مبراعجموماٌفيناٌاجلؿري مدطؿوراهبراعجموماظؾقـياٌاجلؿري

م، ماظزراسقة مصىماظعؾوم ماظػؾلػة مم مطاصة ماظؽؾقة طؾؾةمبظؾوصولمماإلعؽاغقاتودوفمتوصر

م.امإظقهمرؤؼةماظؽؾقةمورداظؿفااظدراداتماظعؾقامإظبمعامتصؾو

مم

م موغأعل ماظطالب مأبـائـا معن متؼدم مإلحراز مجفدػم مضصارى مؼؾذظوا ميؿسؾأن

أسضاءمماظلادةمماألصاضلماإلخوةعنممطؿامغأعلمأحباثفمذباالتمميفمعؿؿقزمتؽـوظوجي

ذاتمرابعمومصرؼدةممباظؽؾقةاظعؾؿيممأنمتؽونمذباالتماظؾقثمباظؽؾقةاظؿدرؼسممػقؽة

ممتؽـوظوجي معؿؿقز ماظؿؽـوظوجقا معلؿوؼات معع مذباماظعاٌقةؼؿواطب اظعؾوممملصى

م مواظؽؾقةاظزراسقة ماٌؿؿقزؼنمصىمذؿىمذباالتماظعؾومممبفامخاصة ماظعؾؿاء معن شبؾة

وتلعىماظؽؾقةمجاػدةمسؾىمأنمتؽونممذباالتماظؾقثماظعؾؿيمباظؽؾقةممتؿػقماظزراسقةم

مظؾفا ماظؾقـقة ماًطة معع م، موعؿطؾؾاتفا مداػععة معن مظؽل مرقؾة مإسدادمهقة مصى م

مظطالبماظدراداتماظعؾقامباظؽؾقة.موإصدارمػذاماظدظقلماإلرذادي

 

 يغ أطٛة األيُٛاخ تانرٕفٛك
 

 ػًٛذ انكهٛح

 يرٕنٙيحًذ  شٕلٙأ.د/
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 كهًخ              
 انذكرٕس ٔكٛم انكهٛح  األعرار

 نهذساعاخ انؼهٛا ٔانثحٕز
 

راداتماظعؾقاموماظؾقوثمبؽؾقةماظؿؽـوظوجقاموماظؿـؿقةمإظيمهؼققمتلعيمإدارةماظد

إنازاتمحؼقؼقةميفمذبالماظؾقثماظعؾؿيممبامتؼدعهمعنمخدعاتمعؾؿودةمظطالبم

مباظؽؾقةم.مدراداتماظعؾقااظ

ماٌؿـوسةم مظؼدمبدأتماظؽؾقةمخبطيمواثؼةميفمتػعقلمبراعجماظدراداتماظعؾقا و

ماظيتمتشؿ مو ماظزراسقة ماظشعؾة مبراعجملمبأضلام اٌاجلؿريمبراعجماٌاجلؿريماٌفينمو

فؿمميفماٌؼامماألولمسؾيمغدطؿوراهماظػؾلػةميفماظعؾومماظزراسقةموممبراعجاظؾقـيمو

ماظزراسقةميفمعبقعماجملاالتمدواًءم ماظعؾوم متؽـوظوجقا ماألحباثمإظيمخدعة توجقه

وماالضؿصادمومطاغتمإغؿاجمغؾاتيمأومحقواغيمأومسؾومماألراضيمأوماظصـاساتماظغذائقةمأ

مبأداتذتفام مشـقة مصاظؽؾقة م. متؽـوظوجقا مضاسدة معن مظدؼفا مؼؿواصر ممبا ماظزراسي اإلرذاد

مععؿلمعرطزيمظألحباثمُععؿؿدم مبفا ماظدوظيمو ٌُؿؿقزؼنمسؾيماٌلؿويماحملؾيمو ا

مدوظقًامػذامباإلضاصةمإظيمعزرسةماظؽؾقةماظؾقـقةم.

ظطالبماظدراداتماظعؾقامومسبنمالمغدخرمجفدًاميفمتوصريمومتلفقلمطلماًدعاتم

باظؽؾقةمومغأعلميفمأنمؼؽونمػذاماظدظقلمخريمُععنيمظؾطاظبمسؾيماظؿعرفمسؾيمضطاعم

ماظدراداتماظعؾقامباظؽؾقةم.

 ٔ اهلل ٔنٙ انرٕفٛك ,,,

 
 ٔكٛم انكهٛح نهذساعاخ انؼهٛا ٔ انثحٕز                                                                

 

 أ.د / ػهٙ ػثذ انحًٛذ حغاٌ                                                                   
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 عالة انذراسبد انعهٍب انجبحثخ عزٌزتًانجبحث ............. عزٌزي
م

ماظدظقلم"مدظقلمظؾدراداتماظعؾقام مواظؿـؿقةمأنمتؼدممػذا ماظؿؽـوظوجقا مطؾقة ؼلر

اظزراسقةمباظؽؾقةم"مظقؽونمسوغًامظكمظقضعمبنيمبـظامماظلاساتماٌعؿؿدةمظشعؾةماظعؾومم

مواإلرذادم مباظؽؾقة ماظدراداتماظعؾقا م محولمغظام معنمععرصة مهؿاجه م أؼدؼكمطلمعا

ماألطادمييمواظؿلفقلميفمبراعجماظدراداتماظعؾقاماٌؿـوسة.

م

 رؤٌخ انكهٍخ ورسبنتهب وأهذافهب وأقسبيهب انعهًٍخ
م

 ٍجٍخ :رؤٌخ انكهٍخ ورسبنتهب وأهذافهب اإلسرتات
م

 :انزؤٌخ 

م

مرائدًام ممنوذجًا متصؾح مأن ماظزضازؼق مجباععة مواظؿـؿقة ماظؿؽـوظوجقا مطؾقة تـشد

ععرتفمبهمظؾؿعؾقمماظعاظيماظؿؽـوظوجيمسؾىماٌلؿوىماحملؾىمواإلضؾقؿيم،معنمخاللم

ماألغشطةم مودورػاميفمتـؿقة ماجملؿؿعقة موخدعاتفا مواظؾقـقة ماظؿعؾقؿقة مزبرجاتفا متقز

ميفمذباالتماألسؿالماظصـاسقةمواظزراسقةمواظؿفارؼةم.مماإلغؿاجقةمواًدعقة

م

 انزسبنخ
 

مبراعجم متؼدؼم مخالهلا معن مؼؿاح ماىودة معرتػع متطؾقؼي متعؾقم مصرص توصري

جملاالتمجدؼدةم،متؾؿؼيمععممMulti-disciplinaryأطادميقةمذاتمدبصصاتمبقـقةم

ماظؿؽـوظوجي ماظعاظي ماظؿعؾقم معقدان ميف ماٌعاصرة ماظعاٌقة موتؼدؼممماالواػات ،

ممبام م، ماٌلؿػقدة ماظؼطاسات معع ماًربات موتؾادل مواالدؿشارؼة ماظؿدرؼؾقة اًدعات

مجاععةم ماظيتمدبدعفا مواٌـطؼة مساعة ميفمعصر ماٌلؿداعة ماظؿـؿقة ماحؿقاجات ؼؾؾى

ماظزضازؼقمبصورةمخاصةم.
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 :هذاف اإلسرتاتٍجٍخ األ
م

طؾقؼقةماٌعاصرةم،مإسدادمطوادرمعؿؿقزةمعؤػؾةمباٌعارفماظعؾؿقةمواٌفاراتماظؿ

ماحملؾقةم مواًدعقة متؾيبماحؿقاجاتماظؼطاساتماإلغؿاجقة مضوةمسؿلمصاسؾة مصبعؾفا عا

 واظؼوعقةم.

مظؾؼطاساتم ماظؿؽـوظوجي ماظؿطوؼر ميف متلفم معؾؿؽرة محبـقة معـؿفات تؼدؼم

مبإضؾقممرباصظةم ماٌلؿفدصة مخاصةميفمعـارقماظؿـؿقة مواًدعقة مواظزراسقة اظصـاسقة

اخل....(مم–جـوبمدفلمايلقـقةمم–اظصايقةماىدؼدةمم–نمرعضانماظشرضقةم)اظعاذرمع

 واألضاظقمماحملقطةم.

ميفم ماظشرطاء معع ماًربات موتؾادل م، مواالدؿشارات ماظؿدرؼب مخدعات تؼدؼم

 ذباالتماألسؿالماظصـاسقةمواظزراسقةمواظؿفارؼةم.

ؾاتماظؿؼوؼممواظؿقدؼثماٌلؿؿرمظؾرباعجماظدرادقةمظزؼادةمتواصؼفامععمتطورمعؿطؾ

 اظؿـؿقةماالضؿصادؼةمظؾؿفؿؿعماٌصريم.

م،م مواظزراسقة ماظصـاسقة ماألسؿال معـظؿات ممبشارطة ماظؿطؾقؼقة ماظؾقوث تشفقع

 واظؿفارؼةممبامضبؼقماظـػعماٌؿؾادلم.

ماجملؿؿعقةم مظؾؼطاسات معؿؿقزة مخدعات مؼؼدم مخربة مبقت ماظؽؾقة متصؾح أن

 اٌلؿػقدةم.

م .1 موتوزقػفا مواٌادؼة ماظؾشرؼة ماٌوارد مواظؾقثمتـؿقة ميفماظؿعؾقم معـؾي بصورة

 اظعؾؿيموخدعةماجملؿؿع.

ماٌفينمظؾكرصبنيمواٌؿدربنيم .2 ماألداء مواظؿدرؼبمظؿطوؼر مصرصماظؿعؾقم إتاحة

 ٌواطؾةمتطورمعؿطؾؾاتمدوقماظعؿلم.

ماظعاظيماظؼوعقةم .3 توثققمسريماظؿعاونماألطادمييمواظـؼايفمععمعؤدلاتماظؿعؾقم

 تماٌشرتطةم.واإلضؾقؿقةمواظعاٌقةمذاتماالػؿؿاعا
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 :  املصغهحبد وانتعبرٌف
 

اظالئقةماظداخؾقةم

ماظعؾقامتظؾدرادا

توضتحمأحؽتامموبتراعجماظدرادتةمواظتدرجاتممممممماظتيتماظوثقؼةماٌعؿؿدةم

ممتـقفاماظؽؾقةمظؾدراداتماظعؾقاماظيت

ماظلاسةماٌعؿؿدة

م

اظلاسةماٌعؿؿدةممػيموحدةمضقاسمظؿقدؼدموزنمطلمعؼررميفماظػصلم

موػىمممممممممممتعادلم:اظدراديماظواحدم،م

دتتاسةمدرادتتقةمغظرؼتتةم)رباضتترة(مواحتتدةميفماألدتتؾوعمرتتوالمممم .1

م.مأدؾوع(م15اظػصلماظدراديم)

أومدتتاسؿنيمتطؾقؼقتتؿنيمأومدتتاسؿنيمعتتنماظؿتتدرؼؾاتماٌعؿؾقتتةمأومممم .2

 .مأدؾوع(م15اإلطؾقـقؽقةميفماألدؾوعمروالماظػصلماظدراديم)

رتوالممأومأربعمدتاساتمعتنماظؿتدرؼؾاتماٌقداغقتةميفماألدتؾوعمممممم .3

ماظػصلماظدراديم.

ماظدرادياظربغاعجم

مأحدمبراعجماظدراداتماظعؾقاماآلتقة:

 اٌفيناٌاجلؿريم -1

م.دطؿوراهماظػؾلػةميفماظعؾومماظزراسقة3اظؾقـيمممممماٌاجلؿريم -2

معؼرر

ؼؿضتتؿنمدتتاساتمغظرؼتتةموتطؾقؼقتتةمخاصتتةمباظربغتتاعجممممسؾؿتتيربؿتتوىم

ماظدرادي

مطودماٌؼرر

رضتتممم–اظربغتتاعجمم–صتت )مإنموجتتد(ماظؿكم–ماظعؾؿتتيرضتتممؼرعتتزمظؾؼلتتمم

مأرضاممظؽلمعؼررم3علؾللمعنم

ماجؿقازهعؼررمميـلمعؿطؾبمجاععةمأومطؾقةمصببممإجؾاريعؼررم

معؼررمإخؿقارى

ماألطتتادمييمبعرصتتةماظؾاحتتثمومبلتتاسدةماٌرذتتدممماخؿقتتارهعؼتتررمؼتتؿمم

إلمتاممسددمربددمعتنماظلتاساتماٌعؿؿتدةمظؾقصتولمسؾتىماظدرجتةممممممم

ماظعؾؿقة
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ىمعؼررمإخؿقار

مدبصصي

عتتنمبتتنيمذبؿوستتةمعتتنماٌؼتترراتمداختتلماظؼلتتمممماخؿقتتارهعؼتتررمؼتتؿمم

معنماظؿكص ماظعؾؿي

معؼررمإخؿقارىمعرتؾط

عنمبنيمذبؿوسةمعتنماٌؼترراتمعتنمختارجماظؼلتمممممممماخؿقارهعؼررمؼؿمم

ماظدراديعنمخارجماظؿكص موظهمسالضةمباظربغاعجمماظعؾؿي

معؼررمعابـفاحمضؾلماظؿلفقلمصىمماجؿقازهعؼررمصببممعؿطؾبمدابق

ماألطادميياٌرذدم

اٌؼترراتماظدرادتقةمممماخؿقتارمسضومػقؽتةمتتدرؼسمؼوجتهماظؾاحتثمصتىمممممم

ماظدرادياظالزعةمإلطؿالماظربغاعجم

 Quality     اظـؼاطمم

Pointم

وحتتدةمتلتتؿكدممظؼقتتاسمأداءماظؾاحتتثمصتتىماٌؼتتررموصؼتتًامظؾؿؼقتتاسممممممم

ماٌلؿكدممصىمػذهماظالئقة

 

لمسؾىماالسؿؿادمعنماهلقؽةماظؼوعقةمظضؿانمإسدادماظؽؾقةمالدؿقػاءمعؿطؾؾاتمايصو .4

 جودةماظؿعؾقممواالسؿؿادم.
م

ماألقسبو انعهًٍخ ثشعجخ انعهىو انزراعٍخ ثبنكهٍخ وختصصبتهب

متؿؽونمذعؾةماظعؾومماظزراسقةمباظؽؾقةمعنممخلةممأضلاممسؾؿقة

م

 انتخصصبد انقسى انعهًً
موضاؼةمغؾاتم–بلاتنيمم–رباصقلممضلمماإلغؿاجماظـؾاتي

 دواجنمإغؿاجم–محقواغيمإغؿاج جينواظداإلغؿاجمايقواغيمضلمما

 أظؾانمم–صـاساتمشذائقةم ضلممسؾومماألشذؼةمواألظؾان

 زراسيإرذادمم–مزراسياضؿصادم ضلمماالضؿصادمواإلرذادماظزراسي

 طقؿقاءم-ػـددةمزراسقةمم-أراضىموعقاهممضلمماألراضيمواٌقاه

م

م
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 انعهٍب فى شعجخ انعهىو انزراعٍخ تقذيهب انكهٍخ نهذراسبد انتًانربايج 
مواظؿـؿقةم ماظؿؽـوظوجقا مطؾقة مذبؾس مرؾب مسؾى مبـاء ماظزضازؼق مجاععة متـح

ماظدرجاتماظعؾؿقةماظؿاظقة:م

 درجةماٌاجلؿريماٌفينميفماظعؾومماظزراسقةميفمإحدىماظرباعجماآلتقةم: .1
 ممممممممممممممم

انقسى انعهًً املسئىل عٍ 
 كىد انذرجخ ًُاملبجستري امله ختصص انربَبيج

ماإلغؿاجماظـؾاتي

تؽـوظوجقتتتامزراستتتةماحملاصتتتقلميفماألراضتتتيممممم

ماىدؼدة

م110500

م121500متؽـوظوجقامإغؿاجماظػاطفةمظؾؿصدؼر

اظؿؼـقتتاتمايدؼـتتةميفمإغؿتتاجمرباصتتقلماًضتترمم

مظؾلوقماحملؾيمواظؿصدؼر

م122500

م123500متشفريموتـلققماٌـارقماظصـاسقة

م130500ماظـؾاتقةتشكق موعؼاوعةماألعراضم

م140500ماإلغؿاجماألعنميفماياصالتماظؾلؿاغقةم

م210500مظإلغؿاجمايقواغيمةاظؿؼـقاتماظؿطؾقؼقماإلغؿاجمايقواغيمواظداجين

مسؾومماألشذؼةمواألظؾان

م310500معراضؾةمجودةماألشذؼة

م320500متغذؼةماإلغلان

م410500ماظؿلوؼقماظزراسيماظغذائيماظزراسيمواإلرذاداالضؿصادم

مسؾومماألراضيمواٌقاه

تؽـوظوجقتتتامإدارةماٌقتتتاهميفمعـتتتارقماظؿودتتتعممم

ماىدؼدة

م510500

م520500مػـددةماظؿصـقعماظغذائيموتدوؼرمزبؾػاته

م530500ماظزراسقةمئقةاظؽقؿقااظؿقاظقلم

م

م
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ميفماظعؾومماظزراسقةاظػؾلػةمممدطؿوراهودرجةممدرجةماٌاجلؿريماظؾقـيمم-2

 Ph.D. and M.Sc. Degree Specializationsم

مصىمإحدىماظرباعجماآلتقةمواظؿابعةمظألضلامماظعؾؿقةمطؿامؼؾيم:ممممم

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

 درجخ املبجستري انجحثً ودكتىراِ انفهسفخ يف انعهىو انزراعٍخ انعهًً انقسى
 كىد انذرجخ انتخصص

ماإلغؿاجماظـؾاتي

م110600ماحملاصقل

ماظؾلاتنيم

مم،ماًضر،ماظزؼـة(اظػاطفة)

م121600)م ،م122600،

م(123600

م130600مأعراضماظـؾات

م140600موضاؼةماظـؾات

اإلغؿاجمايقواغيم

مواظداجين

م210600ميإغؿاجمحقواغ

م220600مإغؿاجمدواجن

م230600مأمساكإغؿاجم

ماألظؾانسؾومماألشذؼةمو

م310600متؽـوظوجقاماألشذؼة

م320600متؽـوظوجقاماألظؾان

مواإلرذاداالضؿصادم

ماظزراسي

م410600ماضؿصادمزراسي

مسؾومماألراضيمواٌقاه

م510600ماألراضيمواٌقاه

م520600ماهلـددةماظزراسقة

م530600ماظؽقؿقاءماظزراسقة

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

م
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 : يىاعٍذ انذراسخ
ماألول -أم ماظدرادي ماًرؼفمماظػصل ماظلؾتمم(Autumn Semester)صصل ؼؾدأ

 اظـاظثمعنمدؾؿؿرب.

ؼؾدأماظلؾتماظـاغيمم(Spring Semester)صصلماظربقعمماظػصلماظدراديماظـاغي -بم

 رباؼر.صعنم

صبوزمجملؾسم(:مSummer Semesterظثم)صصلماظصقفماظػصلماظدراديماظـا -جم

مؼواصقمسؾيمصؿحم مأن ميفمحاالتمربددة ماظاظؽؾقة مة،اخؿقارؼمبصػةػصلمػذا

مبهمؾدأوت ماألولماظدرادة مماظلؾت موٌدة مؼوظقو مصرتةمم8عن مصقفا ممبا أدابقع

مظؽلم ماٌكصصة مداساتماظؿدرؼسماألدؾوسقة معضاسػة مؼؿم مسؾيمأن االعؿقان،

باظؿلفقلميفمػذامماظػصلماظدرادي.موالمؼلؿحمظؾطاظبػذامعؼررمؼدرسميفم

م معن مألطـر مصقفامم6اظػصل مظؾطاظب مؼلؿح ماظيت مواياالت مععؿؿدة. داسات

 باظؿلفقلماالخؿقاريميفمصصلماظصقفمػي:

 

 ماظػصؾني معن مأي ميف ماظدرادي مظؾعبء ماألضصى مايد مادؿقػائه مسدم

 األدادقني.ماظدرادقني

 .رشؾؿهميفمإسادةمدرادةمعؼرراتمدؾقمظهمدرادؿفاموردبمصقفا 

 هلنيماٌؿودطماظعاممظؾـؼاطمرشؾؿهميفمCGPAبدرادةمعؼرراتماخؿقارؼةمم

 م.إضاصقة

 م مواظؿدرؼب ماظؾقـقة ماظورضة مظؾطالبمميفإلسداد ماظعؿل مدوق معراطز أحد

 .اٌؼقدؼنمظؾؿاجلؿريماٌفين

 مظدرجيتممادؿؽؿال ماٌؼقدؼن مظؾطالب مواٌـاضشات ماظؾقث وحدات

 اظػؾلػة.مودطؿوراهاٌاجلؿريماظؾقـيم

 

م
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 : نهقجىل وانتسجٍم ثربايج انذراسبد انعهٍب انشزوط انعبيخ
 

م

 ؼؼؾلماظؾاحثماياصلمسؾىمدرجةماظؾؽاظورؼوسمميفماظعؾومماظزراسقةمعنم

معنماجملؾسماألسؾىمظؾفاععاتمظؾدرادةم ماٌعرتفمبفا إحدىماىاععاتم

مادؿوصىمذروطماظؼؾولمبؽلمبرغاعجم.مإذابرباعجماظدراداتماظعؾقام

 إنموجدت(موأنمضبصلمسؾىممظعؾؿياؼلؿوصىماظؾاحثمذروطماظؼلمممأن(

 عواصؼةمذبؾسماظؼلمماٌكؿ موذبؾسماظؽؾقةم.

 اظدراداتممإدارةأنمؼلؿوصىماظؾاحثماٌلؿـداتمواظـؿاذجماٌطؾوبةمصىم

 .اظعؾقا

 ماٌؼرراتم متلفقل ممنوذج موميأل ماٌـادؾة ماٌؼررات ماظؾاحث طبؿار

 ورئقسماظؼلمم.ماألطادمييوؼعؿؿدهمعنماٌرذدم

 عؼررمإالمبعدمددادماظردومماظدرادقةم.مأيعلفاًلمصىمالمؼعؿربماظؾاحثم 

 مباي مظه مؼلؿح مطي مظؾؾاحث ماجؾارى ماٌؼرراتماظؿلفقل موحلاب ضور

 .اظدرادقةمظه

 مماظذياظؾاحثم مباظؿلفقلمضؾلمغفاؼة مؼؼوم عنماظػصلمماظـاغيماألدؾوعال

مممماحملاضراتماظدراديماألولمأوماظـاغيمالمضبقمظهمحضورم

 

 يج انذراسبد انعهٍبقىاعذ دراسخ يقزر ثربا
م

مؼؼررمذبؾسماظؽؾقةمايدماألدغىمظعددماظطالبمظػؿحمعؼرراتماظدرادة

عنمبداؼةمماظـاغيعؼررمضؾلمغفاؼةماألدؾوعممأيضبقمظؾؾاحثمأنمضبذفم/مؼضقفم

واسؿؿادهمعنممواإلضاصة(ممبعدمتعؾؽةممنوذجمايذفماظـاغيم–)األولمماظدرادياظػصلم

 .ماظدراديمتمحذصهمصىمدفؾهمماظذيؼررماٌرذدماألطادمييمدونمأنمؼظفرماٌ

ضؾلمغفاؼةماألدؾوعماظعاذرمعنمماظدراديؼلؿحمظؾؾاحثمباالغلقابمعنماٌؼررم

معنم ممنوذجماالغلقابمواسؿؿاده متعؾؽة ماظػصلماظدراديماألولمواظـاغيمبعد بداؼة
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وصىمػذهماياظةمالمهؿلبمظؾؾاحثمداساتمػذاماٌؼررموؼرصدمماألطادميياٌرذدم

 .ماظدراديصىمدفؾهمم(W)رمعـلقبمظؾؾاحثمتؼرؼ

%مسؾىماألضلمعنم75إالمإذامحضرمماظـفائيالمؼلؿحمظؾؾاحثمبدخولماالعؿقانم

%معنمذبؿوعمسددم25اظلاساتماظؿدرؼلقةمظؾؿؼررم.مصإذامواوزتمغلؾةمشقابماظؾاحثم

اظلاساتماظؿدرؼلقةمظؾؿؼررمطبطرماظؾاحثمحبرعاغهمعنمدخولماعؿقانمغفاؼةماظػصلم

ماظدراديسشرممبواصؼةمسؿقدماظؽؾقةموؼرصدمظهمصىمدفؾهمماظـاغيمعاألدؾووذظكمصىم

 .مم (FW)عنماٌؼررممإجؾارؼاعـلقؾًاماغلقابًام

معؽؿؿلم مشري ماظؾاحثمسؾىمتؼدؼر مدخولماالعؿقانمم(I)ضبصل مسؾقه متعذر إذا

ٌؼررمأومإمتاممبعضمعؿطؾؾاتهمألدؾابمضفرؼةمؼؼؾؾفامذبؾسماظؼلمموتؼرػامىـةمماظـفائي

%مسؾىماألضلم75عؾقاموذبؾسماظؽؾقةمذرؼطةمأنمؼؽونمضدمحضرموأدىماظدراداتماظ

ماظدراديعنمعؿطؾؾاتماٌؼررموسؾقهمأداءماالعؿقانمخاللمأدؾوسنيمعنمبدءماظػصلم

 .مم (FW)،موإالمحصلمسؾىمتؼدؼرمعـلقبمإجؾاريمماظؿاظي

معـلقبم)شريمعؽؿؿلم(م،مأومI ضبصلمصقفاماظؾاحثمسؾىمتؼدؼرممماظيتاٌؼرراتم

(Wمم،FWمالمهلبمظهمطلاساتمدرادقةموالمتدخلمصىمحلابماٌؿودطم)ماظرتاطؿي

 ظؾدرجاتم.

مأوم ماظؽؾقة مأو ماظؼلم مخارج معن مدرادقة معؼررات مصى ماظؿلفقل مظؾؾاحث صبوز

وذظكمبعدمعواصؼةمذبؾسماظؽؾقةمبـاًءمسؾىماضرتاحمماظدرادياىاععةمضؿنمبرغاذبهم

ماٌ محلاب مصى ماٌؼررات مػذه ماٌكؿ موتدخل ماظؼلم مذبؾس ماظرتاطؿيؿودط

 .مGPAظؾدرجاتم

المضبلبمظؾؾاحثماٌؼررمضؿنماظلاساتماٌطؾوبةمظؾقصولمسؾىماظدرجةمإذام

مإجؾارؼا،موصببمسؾقهمإسادةمدرادةماٌؼررمإذامطانممCحصلمصقهمسؾىمتؼدؼرمأضلمعنم

وضبقمظؾؾاحثمدرادةمعؼررمبدؼلمإذامطانماخؿقارؼًاموتدخلماظدرجاتماياصلمسؾقفام
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ظؾدرجاتمصىمعبقعماظػصولماظدرادقةمماظرتاطؿيلابماٌؿودطمصىمرباوالتهمصىمح

CGPAمم. 

صىمحاظةمذطبماظؾاحثمعنماظربغاعجمالمضبقمظهماظؿلفقلمظـػسماظربغاعجمعرةم

 أخرىمصىمذاتماظؿكص م.

م معنممخسمدـواتمعنمماظذيالمضبلبمظؾؾاحثماٌؼرر مأطـر مسؾقه موعر درده

 ؾوممأوماٌاجلؿري.تارؼخماجؿقازهماٌؼررموحؿىموضتمايصولمسؾىماظدب

 نهذرجبد : انرتاكًًحسبة املتىسظ 

مغؼاطماظؿؼدؼر×مإعباظيمغؼاطماٌؼررم=مسددمماظلاساتماٌعؿؿدةمظؾؿؼررم

ماظرتاطؿيمظؾدرجاتم ممGPAاٌؿودط مصصل مأرضامممدراديظؽل مثالثة )ألضرب

 :سشرؼة(موصؼًامظؾؿعادظةم

م

موصؼًامظؾؿعادظةم:مCGPAظؾدرجاتمماظرتاطؿيؼؿممحلابمإعباظيماٌؿودطم

م

م

م

م

م

م موصىممدراديميؽنمظؾؾاحثماظؿلفقلمصىمعؼرر طؿلؿؿعمدونمدخولماالعؿقانم،

ماظؾاحثم محضور مظؾؾاحثم75حاظة مؼرصد مأطـر مأو مظؾؿؼرر ماظؿدرؼلقة ماظلاسات معن %

 .Audit) ،مأوم)(Listener)تؼدؼرمعلؿؿعم

وصببمسؾقهممالمؼلؿحمظؾؾاحثمباظؿلفقلميفمعؼررمدراديمإذامطانمظهمعؿطؾبمدابق

 أنمصبؿازماٌؿطؾبماظلابقمأواًلم.

=  GPAم

م[م+م..................2غؼاطمتؼدؼرماٌؼررمم [[م+م1غؼاطمتؼدؼرماٌؼررمم [

 اظدراديذبؿوعماظلاساتماٌعؿؿدةمظؽلماٌؼرراتماظدرادقةماظؿىمأطؿؾفاماظؾاحثمصىماظػصلم

=  CGPA 

مأطؿؾفاماظؾاحثماظيتذبؿوعمغؼاطمتؼدؼرمعبقعماٌؼرراتم

 ؽلماٌؼرراتماظدرادقةذبؿوعماظلاساتماٌعؿؿدةمظ
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م أثـاءمتؼدعهمصىمم(In progress – IP)ماظدرادياظؾاحثمصىماظلفلمؼرصدمتؼدؼر

،موترصدمظهمغؿقفةمعـاضشةماظرداظةمبؿؼدؼرمعرضىممحبثمرداظةماٌاجلؿريمأوماظدطؿوراه

(Satisfactory-S)مم معرضى مشري محلابمم(Unsatisfactory-S)أو مصى متدخل وال

 .مGPAودطمغؼاطماظؿؼدؼرمعؿ

 :قىاعذ تقٍٍى املقزر 
م م60طبص  مظالعؿقان ماظدرجة معن مماظـفائي% م40وطبص  اظدرجاتممباضي%

مظالخؿؾاراتماظدورؼةمواظؿؼققمماٌلؿؿرم.

مؼؿممتؼققمماٌؼررمبأحدماظؿؼدؼراتماظؿاظقةمرؾؼًامٌامػومعوضحمباىدوظنيم)أ(موم)ب(:م

مساتماٌعؿؿدةجدول)أ(:ماظؿؼدؼراتموصؼًامظـظامماظلا

 انُقبط احلبنخ

Quality Point % Grade 

letter 

انتقذٌزاد انهفظٍخ وفقًب نهًبدح 
يٍ انالئحخ انتُفٍذٌخ  69

 96نقبَىٌ تُظٍى اجلبيعبد رقى 
 2691نسُخ 

Very high graduate 

caliber 

 أداء متميش

3.8 - 4 95 - 111 A+ 
 ممتاس

3.6 -  <3.8 91 - <95 A 

High graduate caliber 

 أداء عال

3.4- <3.6 85- <91 B+ 

 جيذ جذًا

3.2- <3.4 81- <85 B 

Satisfactory level 

 مستوى مزض

3.1- <3.2 75- <81 C+ 

 جيذ

2.8- <3.1 71- <75 C 

Not at the level 

expected in graduate 

work 

 دون انمستوى انمتوقع

2.6 - <2.8 65- <71 D+ 

 مقثول

2.4 - <2.6 61- <65 D 

Fail 

 راسة
1.1  <61 F راسة 
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م:متؿـاوهلامصرتةماظؼقدماظيتجدول)ب(:ماياالتم

م

 احلبنخ
 انُقبط

Quality 
Point 

% Grade 
letter 

 انتقذٌزاد انهفظٍخ

 انذاالت انخاصة

 ) غياب تعذر مقثول(
م------ Eم-----م0.0

غيز مكمم نمتطهثات 

 انمقزر
مI Incompleteم-م0.0

مL Auditم-م- مستمع

انزسانة  اجتياسيمنخ عنذ 

 انعهمية تنجاح
مS Satisfactoryم-م-

عنذ رسوب انثادث في 

 انزسانة انعهمية
مU Unsatisfactoryم-م-

مه  إجثارًمنسذة 

 انمقزر
 FWم-م-

Forced 
Withdrawalم

مW Withdrawalم-م- منسذة مه انمقزر

مIP In Progressم-م- مستمز في انثذث

في تقذو مزضي ويستمز 

 اجتياسانثذث) عنذ 

 انتأهيهي( االمتذان

مSP Satisfied Progressم-م-

غيز مزضي عنذ تقذو 

 االمتذان اجتياسعذو 

 انتأهيهي

 UPم-م-
Unsatisfied 

Progressم

م

هددمصىمبداؼةمطلمساممدرادىمضقؿةمتلفقلمماظلاسةماٌعؿؿدةمضقؿةمتلفقل

نمرئقسماىاععةمبـاءمسؾىمعواصؼةماظلاسةماٌعؿؿدةمظربغاعجماظدراداتماظعؾقامبؼرارمع

مذبؾسماىاععةم.
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 : ثزايج انذراسبد انعهٍب
م(ماٌاجلؿريماٌفينميفماظعؾومماظزراسقةم1)م

Professional Master in Agricultural Sciences 

 عجٍعخ انذراسخ ويذتهب :
وػىمدراداتمتؿـاولمعؼرراتمذاتمرؾقعةمتطؾقؼقةمواظؿدرؼبمصىمأحدمعراطزمدوقم

م.ممحبـيؿلمععمتؼدؼممعشروعماظع

 يذح انذراسخ :
مصصولمدرادقة(ممم4ساعنيمجاععنيم)مم

 شزوط االنتحبق :  
 م-:ؼؾيصىماظعؾومماظزراسقةمعامماٌفينؼشرتطميفمضقدماظؾاحثمظـقلمدرجةماٌاجلؿريم

مأومصىمم -1 ماظؽؾقةمواظؾاحث، مواجؾاتمواه مظؾدرجةمؼؽونمسؾقفا وجودمجفةمراسقة

 عشرتكمبنيماظؽؾقةموإحدىماىاععاتماألجـؾقة.مؿيسؾحاظةموجودمتعاونم

أنمؼؽونمحاصاًلمسؾىمدرجةماظؾؽاظورؼوسميفماظعؾومماظزراسقةمبؿؼدؼرمجقدمسؾيمم-2

مأومخرصبيممعنماألضل إحدىمطؾقاتماظزراسةمأوماٌعاػدماظزراسقةماٌعرتفمبفا

م مواٌعاػد مشريمماظيتاظؽؾقات ممبلؿى ماظزراسقة مباجملاالت مترتؾط مأضلام بفا

اظورؼوسماظعؾومماظزراسقةموذظكمبشرطمادؿؽؿالماٌؼرراتماظالزعةمظؾؿكص مبؽ

مصقؿامالؼزؼدمسنم م مداسةمععؿؿدةم24اٌطؾوبماظؿلفقلمبهم)اٌؤػؾةمظؾؿلفقل(

مؼؼلمم مال مسام متؼدؼر مسؾى موايصول ماٌكؿ  ماظؼلم مذبؾس معؼرراتفا ضبدد

معؿودطهمسنمجقدميفمعؼرراتماالدؿؽؿالمم.

اصؾنيمسؾىمدرجةمدبؾومماظدراداتماظعؾقامبؿؼدؼرمجقدمميؽنمضؾولماظطالبمايم-3

مصىمأحدماظرباعجماظزراسقةمظؾؿلفقلمظدرجةماٌاجلؿريماٌفين.

مؼؿقددمسددماظطالبماٌؼؾوظنيمبؽلمعاجلؿريمعفينموصؼًامٌامؼؼرهمذبؾسماظؽؾقة.م-4

م

م
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 واألوراق املغهىثخ: املهًُتبرٌخ انتقذو نهًبجستري 
ؾؼقدمأليمعاجلؿريمعفينمعرةمواحدةم)خاللمأشلطسمعنمؼؿممصؿحمبابماظؿؼدممظم   -1

مطلمسام(.

ماٌلؿـداتماٌطؾوبة:مم-2

مذفادةماظؾؽاظورؼوس.م-أم

مذفادةماٌقالد.م-ب

ماٌوضفمعنماظؿفـقدمباظـلؾةمظؾذطور.م-ج

مم      صورمذكصقةمحدؼـة.م4م-دم

مأومإضرارمإذامطانماظؾاحثمالم-ه معواصؼةمجفةماظعؿلم)إذامطانماظؾاحثمؼعؿل(.

مؼعؿل.

ماظعؾقامم-و ماظدرادات مإدارة معن مسؾقفا م)ضبصل مادؿقػائفا مبعد ماظؼقد ادؿؿارات

مباظؽؾقة(.

 انزسىو انذراسٍخ:
ؼؼوممبؿلدؼدماظردومماظدرادقةماٌؼررةمحلبمماٌفينبعدمضؾولماظؾاحثمباٌاجلؿريم

عاموردمبؼاغونمتـظقمماىاععاتموطذظكمعامتؼررمبوادطةماجملؾسماألسؾىمظؾفاععاتم

معؼابلماًدعاتماظؿعؾقؿقةموأؼضًامعامؼؼرهمذبؾسماىاععة.مخبصوص

 :َظبو  انذراسخ وااليتحبَبد وانتذرٌت 
 ؼعنيمذبؾسماظؽؾقةمبـاءمسؾىماضرتاحمىـةمعـلؼيماظرباعجماٌفـقةمظؽلمراظبم

مصىمذبالمدرادؿهمعنمبنيماألداتذةمواألداتذةماٌلاسدؼنمعنماألضلاممم عشرصًا

ماٌكؿصةمباظؽؾقةم.

 ماظؾ مباٌاجلؿريمؼؼوم مماٌفيناحثماٌؼقد مم45بدرادة مذاعؾة م24داسةمععؿؿدة

م معؼررات مععؿؿدة ماالخؿقارؼةمم15ومإجؾارؼةداسة ماٌؼررات معن مععؿؿدة داسة

،مموتؾنيماىداولماٌؾقؼةمبفذهمصقػيداساتمععؿؿدةمتدرؼبمم6،باإلضاصةمإظبم
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م م)عؾققمرضم مصىمدبصصاتماٌاجلؿريم1اظالئقة ماٌؼرراتماظدرادقة مفيناٌ(

 وسددماظلاساتماٌعؿؿدةمظؽلمعؼرر.

 ضبددموزنماٌؼررماظواحدمبـالثمداساتمععؿؿدةم 

 ؼؼومماظؾاحثمبدرادةماٌؼرراتماظدرادقةمخاللماظـالثةمصصولماألوظبممبعدلم

 اظواحدم.ماظدراديداسةمععؿؿدةمصىماظػصلمم15

 م ماظعظؿىمظؽلمعؼرر مداسؿانمواظـفاؼة م100زعنماالعؿقانماظؿقرؼريمظؽلمعؼرر

م معوزسة مم40درجة م، ماظـفائي ماظؿقرؼري مظالعؿقان مظألسؿالمم60درجة درجة

 اظػصؾقةمواالعؿقاغاتماظعؿؾقةمواظشػفقةم.

 ؼردبمصىمعؼررمأومعؼررؼنمسؾقهماإلسادةمصىمذاتماٌؼرراتم.ماظذياظؾاحثم 

 معنمدرجاتماالعؿقانم40ؼشرتطمظـفاحماظؾاحثمصىماٌؼررمأنمضبصلمسؾىم%

 لم.اظؿقرؼريماظـفائيمسؾىماألض

 مأوم م، مذػوؼًا موأخر م، مهرؼرؼًا متضؿنماالعؿقانمصىمأحدماٌؼرراتماعؿقاغًا وإذا

سؿؾقًام،مصقعؿربماظؾاحثماظغائبمصىماالعؿقانماظؿقرؼريمشائؾًامصىماعؿقانماٌؼررم،م

 والمترصدمدرجاتمبشأغهم.

 مايرعانمعنم مأو م، ماظغقابمبدونمسذر مصىمحاظة ماالعؿقانمصىمعؼرر مإسادة سـد

مظالعؿق ماألسؾىمظؿؼدؼرماظؿؼدم مايد ماظـفاحمصىماٌؼرر ماظؾاحثمسـد انمميـح

 %(مإذامحصلمسؾىمذبؿوعمدرجاتمؼزؼدمسنمػذامايد.م69عؼؾولم)

 أدابقعمسؼبماظعامماظدراديماألولممبعاعلمم6ؼؤدىماظؾاحثمتدرؼؾًامصقػقًامٌدةم

وعزارعماظؽؾقةمأومصىمأحدمعراطزمدوقماظعؿلمواظيتممتمهدؼدػامبوادطةمىـةم

ماظؾاحثممعـلؼي موؼؼوم م، مبواضعمدتمداساتمععؿؿدة مبإجراءاظرباعجماٌفـقة

اٌشروعماظؾقـيمصىمذبالمدبصصهم)مأحدمعراطزمدوقماظعؿلمأومباظؽؾقة(مبواضعم

 داسةمععؿؿدةمم60تلعمداساتموبذظكمؼؽونمذبؿوعماظوحداتماظؽؾقةم
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 مؾؿياظعبـاءمسؾىماضرتاحماظؼلمممإسدادهبعدمماظؾقـيتشؽلمىـةمظؿؼققمماٌشروعم

م مؼؿضؿنماظؿؼققمممعـلؼيوتوصقةمىـة م. اظرباعجماٌفـقةموعواصؼةمذبؾسماظؽؾقة

 ضدرةماظؾاحثمسؾىمسرضمغؿائجماٌشروعمسؾىماظؾفـة.م

 

 :                          Degree Awarding Requirementsيتغهجبد يُح انذرجخ 

 م:مؼشرتطمظـقلمذفادةماٌاجلؿريماٌفينمصىماظعؾومماظزراسقةمعامؼؾي

 مذفرمعنمتارؼخمتلفقؾهم.م24أنمؼؿابعماظؾاحثماظدرادةمواظؾقثمٌدةم

 (مبؿؼدؼرمساممم45االغؿفاءمعنمدرادةماٌؼرراتماظدرادقةم)داسةمععؿؿدةC+سؾىمم

 األضلم.

 .االغؿفاءمعنماظؿدرؼبماظصقػيم 

 .االغؿفاءمعنمإسدادماٌشروعماظؾقـيم 

 مبرغاعجماٌاجلؿريم ودبص ماٌشروعمميناٌفميـحماظؾاحثمذفادةمؼؾنيمصقفا

 اظؾقـيموطذظكمتؼدؼرماظـفاحمصىمذفادةماظؾاحثم.

 

 فى انعهىو انزراعٍخ انجحثًدرجخ املبجستري  (1)
Master of Agricultural science degree (M.Sc.)م

  ؼشرتطمصىمضقدماظؾاحثمظدرجةماٌاجلؿريماظؾقـيميفماظعؾومماظزراسقة:

يفماظعؾومماظزراسقةم)صرعماظؿكص (ممأنمؼؽونمحاصاًلمسؾىمدرجةماظؾؽاظورؼوسم -1

مسؾؿيم مععفد معن مهلا مععادظة مدرجة مسؾى مأو م، مإحدىماىاععاتماٌصرؼة عن

سؾىماألضلميفمعؿودطمتؼدؼراتهمم(+C)ععرتفمبهمعنماىاععةمبؿؼدؼرمساممجقدم

سؾىماألضلميفمعؿودطمعؼرراتمم(-B)خاللمدـواتماظدرادة،موتؼدؼرمجقدمجدًام

ؾسماظؼلمماٌكؿ موؼؼرػامذبؾسماظؽؾقة،مصرعماظؿكص مواظيتمضبددػامذب

مصبوزم مطؿا ماظؿلفقل، مسـد ماظؿؼدؼر مذرط معن ماظواصدؼن ماظطالب مإسػاء وصبوز

ضؾولماياصؾنيمسؾىماٌاجلؿريماٌفينمأومدبؾومماظدراداتماظعؾقامبؿؼدؼرمجقدم
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م سؾىماألضلمظالظؿقاقمباظؿلفقلمظدرجةماٌاجلؿريماظؾقـي،موبشرطمم(-B)جدًا

يفماٌرحؾةماىاععقةماألوظبم)جقد(مسؾىماألضلمأومعامؼـازرهمأنمؼؽونمتؼدؼرهم

معنمتؼدؼرمغظامماظلاساتماٌعؿؿدة.

مأضلاممم-2 ماظيتمبفا ماظعؾقا مضؾولماٌؿؼدعنيمعنمخرصبيماظؽؾقاتمواٌعاػد صبوز

مترتؾطمباجملاالتماظزراسقةممبلؿىمشريمبؽاظورؼوسماظعؾومماظزراسقةمبشرط:.

مم-أ م"جقد" متؼدؼر مسؾى مظدرجةمم(C)ايصول مسام مطؿؼدؼر ماألضل سؾى

ماظؾؽاظورؼوس.

م)اٌؤػؾةمم-ب مظؾؿكص ماٌطؾوبماظؿلفقلمبه مظالزعة ادؿؽؿالماٌؼرراتما

م مسن مالؼزؼد مصقؿا م ماظؼلممم24ظؾؿلفقل( مذبؾس مضبددػا مععؿؿدة داسة

اٌكؿ موايصولمسؾىمعؿودطمتؼدؼراتمالمؼؼلمسنمجقدميفمعؼرراتم

مأومايصولمسؾيمدبؾومماظدرا ميفماظعومماظزراسقةماالدؿؽؿالم داتماظعؾقا

مجقدم ماٌفينمبؿؼدؼر ماٌاجلؿري مأو مجدا مجقد مسام ماظؿكص مبؿؼدؼر صرع

مجدًام.

أنمؼؿؼدمماظؾاحثمبطؾؾهمظؾؿلفقلموادؿقػاءماٌلؿـداتماٌطؾوبةم)اٌذطورةميفم-3

مظؾعرضمسؾىم مباظؽؾقة مواالدؿؿاراتماظالزعةمإظبمضلمماظدراداتماظعؾقا غفاؼةماظؾـد(

ماظؽؾقة ماٌكؿ ممسؿقد ماظعؾؿي ماظؼلم مإظب مواٌلؿـدات ماظطؾب مضبول اظذي

ماظرأي مبعؿلمم-إلبداء ماظؾفـة مأسضاء مأحد مؼؼوم ماإلذرافمسؾىمأن وتعقنيمىـة

ماٌرذدماألطادمييمظؾؾاحث.م

 املستُذاد املغهىثخ:
 .ذفادةماٌقالدمأومعلؿكرجمرمسيمعـفا 

 .ذفادةماظؾؽاظورؼوس 

 .اظلفلماظدراديمٌرحؾةماظؾؽاظورؼوس 

 ادةمادؿؽؿالماٌؼرراتماظدرادقةم)ٌنمتـطؾقمسؾقفممػذهماياظة(.ذف 
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 مباظؼواتم مواظؿدرؼب ماظؿـظقم مػقؽة معواصؼة مأو ماظعلؽرؼة ماًدعة مأداء ذفادة

محدػام م مٌدة ماظعلؽرؼة ماًدعة مبؿأجقل مؼػقد معا مأو ماظدرادة، مسؾى اٌلؾقة

 األدغىمثالثمدـوات.

 اياظة(ميفمدبص معرتؾطمذفادةماٌاجلؿريماٌفينم)ٌنمتـطؾقمسؾقفممػذهم

 بؿكص مدرجةماٌاجلؿريماظؾقـيماٌؼدممظهمواظلفلماظدرادي.

 ماظعامم ماألسؿال مضطاسي مأو ماظعاعؾنيمبايؽوعة مظؾؿؿؼدعني ماظعؿل مجفة عواصؼة

ميفم مباالغؿظام ماظؿزاعفم مؼػقد مبإضرار مؼؿؼدعون مؼعؿؾون مال ماظذؼن مأعا واًاص،

ماظدرادة.

لمموعواصؼةمذبؾسماظؽؾقةمأنمؼلؿحمظؾدارسمصبوزمبـاءمسؾىماضرتاحمذبؾسماظؼم -4

مدبص م مسن مزبؿؾف مدبص  ميف ماظؾقـي ماٌاجلؿري مظدرجة باظؿلفقل

ماظؾؽاظورؼوسمبشرطماجؿقازماظؾاحثمظعددمعنماٌؼرراتماظدرادقةماظؿؽؿقؾقة.

صبوزمضؾولماظطالبماياصؾنيمسؾىمدبؾومماظدراداتماظعؾقامأوماٌاجلؿريماٌفينمم -5

م ممبفال معرتؾط مدبص  مدرجةمميف مسؾى محصوهلم مدابق مبشرط م اظدرادة

ماظؾؽاظورؼوسميفماظعؾومماظزراسقةم.

وصبوزمجملؾسماظؼلممبعدمعواصؼةمذبؾسماظؽؾقةمسؼدماعؿقانمضؾولمظؾؿؿؼدعنيمم-6

مظؿقدؼدمسددماٌؼؾوظنيمحلبمإعؽاغقاتهميفمدورة.

صىمشريمذبالمدبصصهمصىمماظؾقـيإذامطانمتلفقلماظؾاحثمظدرجةماٌاجلؿريم

ماظؾ مالمدرجة ماظؿؽؿقؾقة معنماٌؼرراتماظدرادقة مسدد مؼؽؾفمبدرادة ؽاظورؼوسمصأغه

ماظؾؽاظورؼوسمصىمذبالماظؿكص مم15تؼلمسنم معنمعؼرراتمعرحؾة مععؿؿدة داسة

اىدؼدماٌرشوبمصقهموانمؼـفحمصقفامبؿؼدؼرمساممجقدمجدًامسؾىماألضلمضؾلمأنمؼؼقدم

م.ماظؾقـيٌؼرراتمدرجةماٌاجلؿريم

م

م
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 نُظبو انسبعبد املعتًذح : َظبو انذراسخ تجعبً 
مسؾىماضرتاحم مبـاءَا مذبؾسماظؽؾقة معؼرراتمؼواصقمسؾقفا ماظؾاحثمبدرادة ؼؼوم

وعواصؼةمذبؾسماظؼلمماٌكؿ معنمعؼرراتمماألطادمييىـةماإلذرافمأوماٌرذدم

م:ممطاآلتياظدراداتماظعؾقامعوزسةم

 أوالً : يقزراد عبيخ إججبرٌخ 
 ؾؿكص .داساتمععؿؿدةمٌؼرراتمإجؾارؼةمظم9

 8بواضعمماظؾقـيداسةمسؿؾقةم(مظؾؾقثماًاصمباٌاجلؿريمم16داساتمععؿؿدةم)مم

مصصولمدرادقةم.مم4داساتمسؿؾقةمأدؾوسقًا(موسؾىمعدىمم4داسةمععؿؿدةم)م2

 ماظؾقـيداساتمتطؾقؼقةم(مظؾؿـاضشاتماًاصةمباٌاجلؿريمم6داساتمععؿؿدةم)مم3م

م(موٌدةمثالثةمصصولمدرادقةم.مداسةمتطؾقؼقةمأدؾوسقًا2داسةمععؿؿدةم)مم1بواضعم

 2صىماظؿكص ماٌعـىمباظدرادةممماظعؾؿيداسةمععؿؿدةمٌؼررمعـففقةماظؾقثمم

م10داساتمسؿؾقةم(مظؾدراداتماٌقداغقةماظصقػقةمبواضعمم10داساتمععؿؿدةم)مم5

م موسمسؿؾيداسات مأدابقع ممثاغقة مٌدة مصقػقًا مظؽلمأدؾوسقًا مساعني معدى ؾى

م.مراظب

 6ادةمعؼررؼنمعنمعؼرراتماظعؾومماألدادقةمدبؿارمبوادطةمداساتمععؿؿدةمظدرم

مضررتهمىـةمضطاعماظدراداتمماألطادميياٌرذدم محلبمعا أومىـةماإلذرافم)

 اظزراسقةم(مم

م مدرادة ماظؿكص مم15ثاغقا: مصرع مصى مدبصصقة ماخؿقارؼة مٌؼررات مععؿؿدة داسة

مواٌؼرراتماٌرتؾطةمبه

موحداتماٌؼرراتماٌرتؾط مؼؼلمسدد ماظؾاحثمعنمخارجمحبقثمال مبدرادة ة

مداساتمععؿؿدةمم6سنمماظعؾؿياظؼلمم

ماظؾقثم2)م ماظؾاحثموحداتمعؼرر مؼؼقد )( IP ) مIn Progressمصىمأربعةمم عوزسة

صصولمدرادقةموصبوزمأنمتؽونمشريمعؿؿاظقةم،موؼؿممتؼققمموحداتمعؼررماظؾقثم
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مأومتؼدممشريمعرضم)مSPسؾىمأداسمتؼدممعرضم)م )UPمظؿؼرؼرماٌم ؿابعةم(مرؾؼًا

ماإلذرافمسؾىماألضلم ؼشؿلمسؾىمأػمممواظذياٌعؿؿدمعنمسضوؼنمعنمىـة

سؾىمحدةم،مومإذاممدراديتوصلمإظقفاماظؾاحثمومذظكمظؽلمصصلمماظيتاظـؿائجم

ملمضبصلماظؾاحثمسؾىماظدرجةماظعؾؿقةماٌلفلمبفامؼلؿؿرمصىماظؼقدمظوحداتم

م) مظققصلمسؾىمتؼدؼر مسؾقفا محؿىمحصوظه ماظؾقثمو موتمSعؼرر م، معواصؼةم( عؿرب

مسؾىمطلماٌؼرراتم مضؿـقة ماظؾاحثمػىمعواصؼة مسؾىمتلفقل ذبؾسماظؽؾقة

ماٌؼقدةمظؾؾاحثمصىمادؿؿارةماظؿلفقل.

م مم3) م) معؾنيمصىماٌادة مػو مٌا مؼؿمموصؼا متؼققمماٌؼرراتماظدرادقة معنمػذهمم7( )

ماظالئقة.

م مذبؾسماظم4) ماإلذرافمو مسؾىماضرتاحمعنمىـة مبـاء مجملؾسماظؽؾقة مصبوز ؼلمم(

مداخلم مأخرى مدبصصات مصى معؼررات مبدرادة ماظؾاحث مؼؽؾف مأن اٌكؿ 

ماظؽؾقةمصىمعرحؾةماظؾؽاظورؼوسمالمهؿلبمضؿنماظلاساتماٌطؾوبة.

(مسؾىمم- B(مؼـذرماظؾاحثمصىمحاظةمسدممحصوظهمسؾىمعؿودطمتؼدؼرمجقدمجدام)مم5)م

م مماظيتاألضلمصىماٌؿودطماظعاممٌؼرراتماظدراداتماظعؾقا مأومطؾفمبدرادؿفا ،

ماظؿؼدؼرم مسؾى مضبصل محؿى مإضاصقة مأخرى مدرادقة معؼررات مبدرادة ؼؼوم

اٌطؾوبمءموؼؽونمذظكمبـاًءمسؾىمرؾبمىـةماإلذرافموعواصؼةمذبؾسماظؼلمم

وىـةماظدراداتماظعؾقامواظؾقوثموذبؾسماظؽؾقةمظؿقلنيماٌؿودطمورصعهمإظبم

م(م. - Bجقدمجدام)

 يذح انذراسخ :
م ماظدرادة معدة متؼل مأن مصبوز مال ماٌاجلؿري مدرجة ماظعؾوممماظؾقـيظـقل صى

اظزراسقةمسنمدـؿنيم)مضؾلمتشؽقلمىـهمايؽممسؾىماظرداظةم(م،موحبدمأضصىمأربعم

محؿىمسامم دـواتموصىمحاالتماظضرورةمميؽنماٌواصؼةمسؾىماٌدمظػرتةمأضصاػا

متلفقلماظؾاحثمأذامملمؼؽنمضدمأمتمدرادؿهمومتؿممإجراءاتم دادسمؼؾغىمبعدػا
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م مسؾىماٌدمبـاًء ماٌشرصنيموعواصؼةمذبؾسماظؼلممواظؽؾقةموسرضماألعر سؾىمتؼرؼر

مذبؾسماظدراداتماظعؾقامباىاععةم.

   -شزوط يُح درجخ املبجستري انجحثى فى انعهىو انزراعٍخ : 
صىماظعؾومماظزراسقةمماظؾقـيؼشرتطمصىمحصولماظؾاحثمسؾىمدرجةماٌاجلؿريم

مم-عامؼؾىم:م

ممأنمؼؿابعماظدرادةمواظؾقثم.م–م1

مسؾىماضرتاحمم–م2 مبـاءَا ماظؾقثمصىمعوضوعمؼؼرهمذبؾسماظؽؾقة مبإجراء أنمؼؼوم

مسؾىمتوصقةمذبؾسم مبـاءَا موصبوزمجملؾسماظؽؾقة ذبؾسماظؼلمماٌكؿ م،

م ماًاصةمماظعؾؿياظؼلم مبعضماظـؼاط مظؾؾاحثمبإجراء مؼلؿح اٌكؿ مأن

م مععفد مصى ماٌؿطؾؾاتممسؾؿيبؾقـه مهؼق مبفا مأخرىمععرتف مجفة مأو آخر

مصةمباظؾقث.ماًا

م -أنمؼؼومماظؾاحثمبعدمناحهمصىماٌؼرراتماظدرادقةمبؿؼدؼرمساممجقدمجدام)مم-م3

Bمسؾىماألضلمبـؿائجمحبثمصىمرداظةمتؼؾؾفامىـةمايؽممبعدمعـاضشؿهمصقفا.مم)

ماٌاجلؿريمخاللممخسمدـواتمعنم مملمضبصلماظؾاحثمسؾىمدرجة وإذا

م ماظؾاحث مؼلؿؿر ماظعؾقا مباظدرادات متلفقؾه ماظعاممتارؼخ محؿى مدرادؿه صى

مإضاصقةم معؼررات مبدرادة مؼؼوم مأن مسؾى م ماظضرورة( مصىمحاالت م) اظلادس

م ماٌؼررات مسن مإسالنمماظيتسوضًا معـذ مدـوات ممخس مدرادؿفا مسؾى عر

مغؿقفؿفاموحؿىماالغؿفاءم،معنمإسدادماظرداظةمومتشؽقلمىـةمايؽم.

م-م4 م)اظؾقـيظؾؿاجلؿريمم)مToeflؼؿؼدمماظؾاحثمبشفادةماجؿقازماظؾغةماإلنؾقزؼةمم

عنمأحدمعراطزماظؾغةماظؿابعةمظؾفاععةمأومعنماىاععاتماٌـازرةمومبفؿوعم

(Score)مسؾىمم400م-م350م محصوظه مؼػقد معا ماظؾاحث مؼؼدم مطؿا درجة،.

عنمأحدماٌراطزماٌعؿؿدةمعنمم ( I.C.D.L )ماآلظيذفادةمضقادةمايادبم



 - 25 - 

مؼؼرمرهمذبؾسماظؽؾقةموذبؾسماى موصؼامٌا اععةمضؾلمتشؽقلمىـةماىاععةم

مايؽممسؾىماظرداظةموذظكموصؼامظؾؼواسدماٌـظؿةمظذظكمعنمضؾلماىاععة.

م

 ( : دراسًاختٍبر املقزراد انذراسٍخ ) عذد انسبعبد انذراسٍخ ثكم فصم 
م

ماظواحد.ماظدراديداساتمععؿؿدةمصىماظػصلمم3(مايدماألدغىمظؾؿلفقلمم1)مم

مم مم2) مظؾؿلفقل ماألضصى مايد معم12( مداسة ماظػصل مصى اظواحدمماظدراديعؿؿدة

مظؾؾاحث

(مضبقمظؾؾاحثممبواصؼةمذبؾسماظؽؾقةمبـاءمسؾىماضرتاعمذبؾسماظؼلمماٌكؿ مم3)مم

م مسن مؼزؼد مال مومبا ماظدرادقة ماٌؼررات مبعض مدرادة مدرادقةمم6سؾى داسات

مداخلماظورنمأوم مدواء ماظؿابعمهلا ماىاععة مأو ماظؽؾقة مأو ماظؼلم مخارج ععؿؿدة

مع مإذراف م) معـهمخارجه ماٌطؾوبة ماظلاسات معن مجزءًا مذظك مباسؿؾار م( شرتك

ماٌرذدم مؼؼوم مأن مسؾى ماظؾقث مؼػقد مذظك مطان مإذا ماظدرجة مسؾى ظؾقصول

ؼدردفامخارجماظؼلممماظيتمبؿابعةماظؾاحثمخاللمدرادؿهمظؾؿؼرراتمماألطادميي

ماٌلفلمبه.م

م ماظؼقدمظؾؿؼرراتمم4) ماٌؼرراتماظدرمظؽيظؾؾاحثممإجؾاري( ادقةمؼلؿحمظهمحبضور

ماظالزعةميصوظهمسؾىماظدرجةم.

عنمماظـاغيالمؼؼوممباظؼقدمظؾؿؼرراتمضؾلمغفاؼةماألدؾوعمماظذي(مالمضبقمظؾؾاحثمم5)م

ايضورمظؾؿقاضراتم.موالمضبقمظهمأداءماالعؿقانموؼعؿربمماظدراديبداؼةماظػصلم

معؿغقؾامسنماظدرادةمإذامملمؼؿؼدممبإجراءاتموضفماظؼقدم.

 : فى تعذٌم يىضىع انزسبنخ 
ٌوضوعماظرداظةمٌرةمواحدةمصؼطمخاللمعدةماظؿلفقلممجوػريؼلؿحمبإجراءمتغقريم

ظؾؾاحث،مبشرطمأالمؼلؿحمبؿشؽقلمىـةمايؽممصىمػذهماياظةمإالمبعدمساعنيمعنم

م مشري ماظؿغقري مطان مإذا مأعا ماًؾلممجوػرياظؿغقري. مدون مبعضماألظػاز متغقري مبعـى
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م مسؾى مسرضه مبعد ماواػاته مأو ماظؾقث موعواصؼةممبوضوع ماٌكؿ  ماظؼلم ذبؾس

مذبؾسماظؽؾقةمصإغهمؼلؿحمبإجرائهمحؿىمضؾلمتشؽقلمىـةمايؽمم.

 يف إٌقبف انتسجٍم : 
ماظعؾؿيضبقمجملؾسماظؽؾقةمبـاءمسؾىمتوصقةمىـةماإلذرافموعواصؼةمذبؾسماظؼلمم

اٌكؿ مأنمؼوضػامتلفقلماظؾاحثمإذامتؼدممبعذرمعؼؾولمميـعهمعنمعواصؾةماظدرادةم

مب ماظداظةمسؾىمذظكم.موتلؼطمعدةماإلؼؼافمعنماٌدةماحملددةموعدسؿًا اٌلؿـداتم

معنمبدءم مأذفر متزؼدمسنمثالثة مال ماظؾاحثمبطؾبمإؼؼافمخاللمصرتة سؾىمأنمؼؿؼدم

ماظعذرم،موؼدخلمصىماألسذارماٌؼؾوظةمعامؼؾىم:م

ماظؿفـقدمم-م1

معراصؼةماظزوجمأوماظزوجةم-م2

ماٌرضماظطوؼلمم-م3

مةماظرضاسةرساؼةماظطػلمصىمصرتم-م4

ماظلػرمظؾكارجمصىمعـقةمتدرؼؾقةمأومسؾؿقةم.م-م5

حاالتمأخرىمتؼؾؾفامىـةماظدراداتماظعؾقامواظؾقوثموؼعؿؿدػامذبؾسماظؽؾقةمم-م6

ماالعؿقانم مأدائه مبعد ماظػؾلػة مدطؿور مظطاظب ماظؿلفقل مإؼؼاف مصبوز وال

مؼؼؾؾهمذبؾسماظؽؾقة.مضفرياظؿأػقؾىمإالمظعذرم

 :ى إنغبء انتسجٍم ف
مإظ مؼؿم متلفقل ممظدرجيتمباظطاظغاء ماياالتمماظؾقـياٌاجلؿري مإحدى صى

ماآلتقة:م

ماظرتاطؿي(مصىماٌعدلم- B إذامملمضبصلماظؾاحثمسؾىمعلؿوىمجقدمجدام)مم-1

م ماٌدة موواوز ماظدرادقة مظؾؿؼررات ماظؿؼدؼر مبدرادةمماظيتظـؼاط مظه تلؿح

معؼرراتمظؿقلنيماظؿؼدؼر.
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م-م2 مم مملمضبصلماظؾاحثمسؾىماظدرجة مخاللماٌدةماحملددةمإذا اٌلفلمهلا

متؼرؼرم متؼدؼم مأخرىمعع مزعـقة مظؾؾاحثمظػرتة ماإلذرافماٌد ورصضتمىـة

م ماظؼلم مذبؾس موؼؼره ماظؾاحث محاظة مسن موىـةمماظعؾؿيعػصل اٌكؿ 

ماظدراداتماظعؾقامواظؾقوثموؼواصقمسؾقهمذبؾسماظؽؾقةم.

مم.إذامرصضتمىـةمايؽممواٌـاضشةماظرداظةمعرتنيمعؿؿاظقؿنيم-م3

م(مصىمأطـرمعنمعؼررمواحدم.Dإذامحصلماظؾاحثمسؾىمتؼرؼرم)م-م4

م(مصىمأطـرمعنمعرةمصىمأحدماٌؼرراتماظدرادقةم.Fإذامتؽررمردوبهم)م-م5

مدخولماالعؿقاغاتمبدونمسذرمم-م6 موسدم معنمعؼرر مأطـر متغقبمسنمحضور إذا

معؼؾولم.

ؼررةمرؾؼامسدممددادماظردومموعؼابلماًدعاتماظؿعؾقؿقةمودسمماظؾقوثماٌم-م7

معرتنيمسؾىماألضلموؼلؿــىم مبعدمإغذاره مصىماىاععة ظؾؼواسدماٌعؿولمبفا

معنمأداءمػذهماظردومماٌعقدؼنمواٌدردنيماٌلاسدؼنم.

موصؼامم-م8 مواظلؾوك ماظلري موحلن ماىاععقة مواظؿؼاظقد مباٌـل ماظؾاحث مأخل إذا

مصبرىمععهم.ماظذيظؾؿقؼققم

م-م9 مملمؼؤدىماظؾاحثماالعؿقانماظؿم أػقؾىمخاللمدـؿنيمعنمتارؼخماسؿؿادمإذا

م.مدراديذبؾسماظؽؾقةمغؿقفةماجؿقازهمآلخرمعؼررم

أومىـةماإلذرافمؼػقدمماألطادمييأوماٌرذدمماظرئقليإذامطانمتؼرؼرماٌشرفمم-م10

اٌكؿ مماظعؾؿياظؼلمممذبؾليسدممجدؼةماظؾاحثمصىماظدرادةمومبواصؼةم

ماظؿؼار مإظب ماظرجوع مبعد مذظك مسؾى ماظؽؾقة ماًاصةموذبؾس ماظلـوؼة ؼر

مباظؾاحثم.

م)م-م11 مأضلمعن متؼدؼر ماظؾاحثمسل محصل ماظربغاعجمCإذا مثالثمعراتمخالل )

م.ماظدرادي

م

م
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 ودكتىر انفهسفخ :  انجحثًاملبجستري  نذرجتًفى إعبدح انتسجٍم 
م

مصبوزمإسادةمتلفقلماظؾاحثمإذامطانمإظغاءماظؿلفقلماظلابقمبـاًءمسؾىمرؾؾهم.م-م1

صبوزمإسادةمتلفقلماظؾاحثمإذامملمؼؽنمإظغاءماظؿلفقلمبلؾبمضصورمصىمأداغهمم-م2

مدوءمدؾوطه.مسدمماغؿظاعهمأومأو

م-م3 مم مذبؾسماظؽؾقة مظظروفمطلمذروطمأخرىمإلسمأيضبدد متؾعًا ماظؿلفقل ادة

م.حاظة

معقالدي(مؼشرتطمأنمتؿممبعدمعضىمساممم2،مم1إسادةماظؿلفقلمصىماياظؿنيم)ممم-م4

منمإظغاءماظؿلفقلماظلابقم.سؾىماألضلمع

م

 فى اإلَذاراد : 
م

ماظؾاحثماٌلفلم مإغذار ماظؾقـياٌاجلؿريممظدرجيتؼؿم محصلمم مباظطاظإذا

ماظواحدم.ماظدرادي(مصىمعؼررؼنمصىماظػصلمم Cسؾىمتؼدؼرمأضلمعنم)

 فى يُح انذرجبد انعهًٍخ : 
م

ؼؾنيمصىمؼعؿربمتارؼخمعـحماظدرجةماظعؾؿقةمػومتارؼخمعواصؼةمذبؾسماىاععةم،مو

مصىماظعؾومماظزراسقةمدبص ماظدرادةم.ماظؾقـياٌاجلؿريمةمذفادةمطلمعنمدرج

 

 انعهىو انزراعٍخ يفانفهسفخ  اِ( درجخ دكتىر3)
 

Doctor of Philosophy Degree (Ph.D.) in Agriculture Sciences  

مRegistration  Requirementsممممممممم:ماظؿلفقلمعؿطؾؾات

 م:ماظعؾومماظزراسقةميفدرجةمدطؿورماظػؾلػةمظبمتلفقلماظطاظميفؼشرتطم

 ممايصول ماٌاجلؿري مدرجة مإحدىمميفماظؾقـيسؾى معن ماظزراسقة اظعؾوم

م معنمععفد مهلا مععادظة مسؾىمدرجة مأو معنممسؾؿياىاععاتماٌصرؼة، ععرتفمبه

اٌؼرراتماظدرادقةمظدرجةماٌاجلؿريمميفاىاععة،مبشرطمأالمؼؼلمتؼدؼرهماظعامم

موصبوزمإسػاءماظطالبماظواصدؼنمعنمذرطماظؿؼدؼر.م(Bدًام)سنمجقدمجماظؾقـي
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 ميفنمؼؽونماظؿكص ماٌؿؼدممظؾؿلفقلمصقهمػومغػسماظؿكص ماياصلمسؾقهمأ

م.اظؾقـيدرجةماٌاجلؿريم

عنماظؽؾقاتمواٌعاػدمماظؾقـيصبوزمضؾولماياصؾنيمسؾىمدرجةماٌاجلؿريمم-م3

مبفامأضلاممترتؾطمباجملاالتماظزراسقة.ماظيت

 تلفقلماظطاظبميفمشريمذبتالمدبصصتهميفمعرحؾتةماٌاجلتؿريمؼؽؾتفمممممممإذامطان

ماظؿكصتتتت ماىدؼتتتتدماإلجؾارؼتتتتةمعؼتتتترراتمعتتتتنمدتتتتاسةمععؿؿتتتتدة18مبدرادتتتتة

مةأوماظدراداتماظعؾقا(ماحملددةمعنمضؾلماظؼلممطؿرحؾةمتأػقؾقم)اظؾؽاظورؼوسمو/

 .CGPAوالمتدخلميفممساممجقدمجدامسؾيماألضلمسؾيمأنمؼـفحمصقفامبؿؼدؼر

 اظطاظبمأثـاءمدرادؿهمٌدةمؼوعنيمسؾيماألضلميفماألدؾوعأنمؼؿػرغم. 

 م م)اٌذطورة ماٌلؿـداتماٌطؾوبة مظؾؿلفقلموادؿقػاء ماظطاظبمبطؾؾه ميفؼؿؼدم

قةمظؾعرضمؾواالدؿؿاراتماظالزعةمإظبمضلمماظدراداتماظعؾقامباظؽمغفاؼةمػذاماظؾـد(م

م مماظذيسؾىمذبؾسماظؽؾقة معؾفماظطاظبمإظبماظؼلم  ماٌكؿماظعؾؿيضبول

م مبعؿلمماظرأيإلبداء ماظؾفـة مأسضاء مأحد مؼؼوم ماإلذرافمسؾىمأن وتعقنيمىـة

م متارؼخممظؾطاظب.ماألطادميياٌرذد مػو ماظؽؾقة مذبؾس معواصؼة متارؼخ وؼعؿرب

مرئقسماىاععةمظؾدراداتماظعؾقامواظؾقوثمهلا.مغائباظؿلفقل،موذظكمبعدماسؿؿادم

 املستُذاد املغهىثخ: 
 مم.عـفامرمسيذفادةماٌقالدمأومعلؿكرجم

 م.اظؾقـيذفادةماٌاجلؿريمأوماٌاجلؿريم

 م ماٌاجلؿري ماإلذرافمسؾىمرداظة معنمىـة مماظؾقـيخطابمتوصقة بأػؾقةمؼػقد

مدطؿور مظدرجة مظؾؿلفقل موطػاءته مماهاظطاظب مميفاظػؾلػة ماظزراسقة ميفاظعؾوم

م.اظؾقـيحصلمصقهمسؾىمدرجةماٌاجلؿريمماظذياظؿكص م

 م.اظؾقـيمٌؼرراتماٌاجلؿريماظدرادياظلفلم
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 مػق معواصؼة مأو ماظعلؽرؼة ماًدعة مواظؿدرؼبمباظؼواتماٌلؾقةمؽأداء ماظؿـظقم ة

مؼػقدمبؿأجقلماًدعةماظعلؽرؼةمٌدةمحدػاماألدغىمثالثم مأومعا سؾىماظدرادة،

مدـوات.

 م مأو ماظعاعؾنيمبايؽوعة مظؾؿؿؼدعني ماظعؿل مجفة ماظعامممضطاسيعواصؼة األسؿال

مؼؿؼدعو مؼعؿؾون مال ماظذؼن مأعا مواًاص، مباالغؿظام ماظؿزاعفم مؼػقد مبإضرار ميفن

ماظدرادة.

 ماظؽؾقة.بماظدراداتماظعؾقامتطؾؾفامإدارةمضدأوراقمأخرىمعامؼلؿفدمعنم

 ؼؼدمماٌشرفمعؼرتحماًطةماظؾقـقةمجملؾسماظؼلممادؿؽؿاالمظألوراقماٌطؾوبةم

ماًموصببمأنمتؽونمظؼؾولماظؿلفقل درادقةمعؾؿؽرةمحبقثممتـلمتؾكماظطة

 .(معنمضاغونمتـظقمماىاععات178ؿقةمعلؿقدثةمتطقؼامظؾؿادةم)اًطةمإضاصةمسؾ

 ؼراسيمضقدماظطالبمشريماٌصرؼنيموصؼامإلجراءاتمضؾولماظطالبماظواصدؼنماظيتم

 .ضبددػاماجملؾسماألسؾىمظؾفاععات

 ؼػضلمأنمؼؽونماظطاظبمعنمذبالماظؾقثماظعؾؿيمباىاععاتموعراطزماظؾقوثم

 .تمأوماهلقؽاتمذاتماظصؾةأومأضلامماظؾقوثمواظؿطوؼرميفماظشرطا
 

 ويتغهجبد ثزَبيج درجخ دكتىراِ انفهسفخ يف انعهىو انزراعٍخ انذراسٍخ املقزراد
Educational Courses and Requirements of the Program  

دراداتمسؾقامدبدممعوضوعماظؾقث،موادؿقػاءممؼؼومماظطاظبمبدرادةمعؼررات

داسةمععؿؿدةمظؾقصولمسؾيمدرجةمم53معؿطؾؾاتمالمؼؼلمسددمداساتفاماإلعباظقةمسن

ماظزراسقة، ميفماظعؾوم ماظػؾلػة ممدطؿوراه مأوموذظك ماإلذراف ماضرتاحمىـة مسؾى بـاًء

م.موتوزعمتؾكماظلاساتاظؽؾقةواظؼلمماٌكؿ مميوعواصؼةمذبؾلماألطادميياٌرذدم

م:مطاآلتي

مداسةمععؿؿدة(موتشؿل:م20أواًل:ماٌؼرراتماإلجؾارؼةم)

مداساتمععؿؿدة:م8عؼرراتمإجؾارؼةمساعةم

مداسةمععؿؿدة.م1مأخالضقاتماظؾقثماظعؾؿيموررقمغشرماظؾقوثمم
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مداسةمععؿؿدةم2محبثمعرجعيميفمذبالماظؿكص 

مداساتمععؿؿدةم2مدراداتمخاصةميفمذبالماظؿكص 

مداسةمععؿؿدةم3معـاضشاتميفمذبالماظؿكص 

مداساتمععؿؿدةم12معؼرراتمإجؾارؼةمعنماظؿكص ماظرئقلي

 

مداسةمععؿؿدةمسؾيماألضل(موتشؿل:م21رراتماالخؿقارؼةم)ثاغقًا:ماٌؼ

 داساتمععؿؿدةمسؾيماألضل.م12عؼرراتمدبصصقةمعنمصرعماظؿكص مم-

مدرادةمم- ممبفال موعرتؾطة ماظعؾؿي ماظؼلم ماظؿكص مأو مخارج عؼرراتمعن

 داساتمععؿؿدةمسؾيماألضل.م9مماظطاظب

مإلمداساتم12طبص ممثاظـًا: ماألضل مسؾي مععؿؿدة م)اظرداظة(حبثماظدطؿسداد موراه

م مععؿؿدةم3بواضع ماظدراديممأدؾوسقًا(م/تطؾقؼقةداساتمسؿؾقةم6)مداسة ظؾػصل

م.صصولمدرادقةم4وسؾىمعدىمماظواحد

 عواصؼةمضؿـقةمسؾىممػيبداؼؿهمميفوتعؿربمعواصؼةمذبؾسماظؽؾقةمسؾىماظؿلفقلم

 .ادؿؿاراتماظؿلفقلميفطلماٌؼرراتماٌؼقدةمظؾطاظبم

 مظهمسؾىمتؼدؼرمجقدمجداحاظةمسدممحصوميفؼـذرماظطاظبم(B)ميفسؾىماألضلمم

طؾفمبدرادؿفامأومؼؼوممبدرادةمماظيتاٌؿودطماظعاممٌؼرراتماظدراداتماظعؾقام

ماٌطؾوبموؼؽونم مضبصلمسؾىماظؿؼدؼر محؿىم مأخرىمإضاصقة عؼرراتمدرادقة

ماظدراداتم ماإلذرافموعواصؼةمذبؾسماظؼلمموىـة مسؾىمرؾبمىـة ذظكمبـاًء

ورصعهمإظبمعؿودطمماظرتاطؿيماظؽؾقةمظؿقلنيماٌؿودطماظعؾقامواظؾقوثموذبؾس

مم(.B)جقدمجدام

 ماظؿأػقؾى مدطؿوراهممQualifying Examinationماالعؿقان مظدرجة اظشاعل

ماظػؾلػة
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 مجدا مجقد سؾيماألضلميفماٌؿودطمم(B)مؼشرتطمحصولماظطاظبمسؾيمتؼدؼر

ماالعؿقا مىـة متشؽقل مضؾل مبفا ماٌؽؾف ماظدرادقة ماٌؼررات مىؿقع نماظعام

 .اظؿأػقؾىماظشاعل

 م ماالعؿقان مىـة ماظشػفيتشؽقل ماظؼلممماظؿأػقؾى مذبؾس ماضرتاح مسؾي بـاءا

ماٌؿكصصني، معنماألدؿاذة مأسضاء معنمدؾعة ماٌكؿ موعواصؼةمذبؾسماظؽؾقة

ماٌشرف مبقـفم مظؾطاظبمم،اظرئقليمعن ماظدضقق ماظؿكص  معن مأداتذة وثالثة

ماظطاظبمواآلخرؼنمع نمخارجماظؽؾقةمعنمأحدػممعنمذاتماظؼلمماٌلفلمبه

ماإلذراف، مباظؿكص مشريمىـة معنماجملاالتماٌرتؾطة مأسضاء مباظؽؾقةموثالثة

مالخؿؾارمضدراتماظطاظبماظعؾؿقةميفمذبالمدبصصه،مواجملاالتماٌرتؾطةمبفا،

 وضدرتهمسؾيمععاىةماٌشاطلماظعؾؿقة.

 مىقتشؽ مظالمثاغقةمـةل ماظعؿقان مذبؾسماظؿأػقؾي ماضرتاح مسؾي مبـاءا ؿقرؼري

موعواظ ماٌكؿ  ماألدؽؾةماؼلم مظوضع مأسضاء مثالثة معن ماظؽؾقة مذبؾس صؼة

مخارجمماظرئقليماٌشرفمفا:وتصققق معن مأحدػؿا ماظؿكص  ميف وسضوؼن

 .،موصبوزماىؿعمبنيمسضوؼةمىـيتماعؿقانماظشػفيمواظؿقرؼرياظؽؾقة

 اظؿقرؼريمبؿؼدؼرمجقدمجدامسؾيمماظؿأػقؾىيفمحاظةماجؿقازماظطاظبماالعؿقانم

م ماالعؿقانماظؿأػقؾياألضلمتؼوم مأسضا)مىـة مباعؿقانماظطاظبمم(ءدؾعة ذبؿؿعة

مضبضرػاممComprehension Oral Examمذػفقا مباظؼلم مسؾـقة مجؾلة يف

اٌؿكصصونموتؼدممتؼرؼرامبرأؼفاميفمأػؾقةماظطاظبمٌؿابعةمحبـهمظؾقصولمسؾيم

ةمصؼاوإذامملمضبصلماظطاظبمسؾيمعوماظػؾلػةميفماظعؾومماظزراسقة،ماهدرجةمدطؿور

 تؼلمسنمثالثةمذفور.ماظؾفـةمباإلعباعمؼعادماعؿقاغهمعرةمأخريمبعدمعدةمال

 ٌدةمدؿةمأذفرموصبوزمعدمصالحقؿفامأومماظؿأػقؾىمتؿدمصالحقةمىـةماالعؿقانم

متشؽقؾف مذبؾسمماإسادة موؼواصقمسؾقفا مذبؾسماظؼلم مأخريمألدؾابمؼؼرػا عرة
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ىمحاظةمسدمماجؿقازماظشاعلماألولموصماظشػفياظؽؾقةمعنمتارؼخمسؼدماالعؿقانم

 اظطاظبماالعؿقانمظؾؿرةماظـاغقةمؼشطبمتلفقؾهمعنماظدراداتماظعؾقا.

 وإالمؼعادمماظؿأػقؾىؼؿؼدمماظطاظبمبرداظؿهمظؾؿـاضشةمضؾلمعرورمساممسؼدماالعؿقانم

ماعؿقاغهمعرةمأخري.

 االعؿقانماظؿأػقؾىماظشاعلمعنمذبؾسماظؼلممصؾفـةمميفؼؿممإضرارمغؿقفةماظطاظبم

مؾقامواظؾقوثمصؿفؾسماظؽؾقةم.اظدراداتماظع

 ماالعؿقانماظؿأػقؾىم ماظطاظبمبعدماجؿقازه مايؽممسؾىمرداظة ؼؿممتشؽقلمىـة

 اظشاعلمعؾاذرة.

 عدةماظدرادةممممممDuration of Enrolmentظـقلمدرجةمدطؿوراهماظػؾلػةميفمم

ماظعؾومماظزراسقة

 اظزراسقةمماظعؾومميفاظػؾلػةمماهالمصبوزمأنمتؼلمعدةماظدرادةمظـقلمدرجةمدطؿور

سنمثالثمدـواتم)ضؾلمتشؽقلمىـةمايؽممسؾىماظرداظة(موحبدمأضصىممخسم

م.دـوات

 مؼؾغىم مساعني مأضصاػا مظػرتة ماٌد مسؾى ماٌواصؼة مميؽن ماظضرورة محاالت وصى

بعدػامتلفقلماظطاظبمإذامملمؼؽنمأمتمدرادؿه،موذظكمبـاًءمسؾىمتؼرؼرماٌشرصنيم

م ماألعر موسرض مواظؽؾقة ماظؼلم مذبؾلي ماظعؾقاموعواصؼة ماظدرادات مذبؾس سؾى

مباىاععة.

 اظػؾلػةمخاللممخسمدـواتمعنمماهوإذامملمضبصلماظطاظبمسؾىمدرجهمدطؿور

م ماظطاظب مؼلؿؿر متلفقؾه مإضاصقةمميفتارؼخ معؼررات مدرادة مخالل معن درادؿه

عرمسؾىمدرادؿفامأطـرمماظيتظزؼادةمضدراتهماظعؾؿقةموهدؼـفامسوضامسنماٌؼرراتم

مإسال معـذ مدـوات ممخس ماظرداظةمعن مإسداد معن ماالغؿفاء موحؿى مغؿقفؿفا ن

ذبؾسماظؽؾقةمبـاءمسؾىماضرتاحمىـهممةوتشؽقلمىـهمايؽم،موذظكمبعدمعواصؼ

 صؼةمذبؾسماظؼلم.ااإلذرافموعو
م
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   Degree Awarding Requirementsذرجخ انيُح  يتغهجبد   
 م:ؾيؼاظعؾومماظزراسقةمعامميفاظػؾلػةمماهاظطاظبمظـقلمدرجةمدطؿورميفؼشرتطم

 أنمؼؿابعماظطاظبماظدرادةمواظؾقثمٌدةمالمتؼلمسنمثالثةمدـواتمعنمتارؼخم

ماظؿلفقل.

 أنمؼؼدمماظطاظبمذفادةمتػقدماجؿقازهماعؿقانماظؾغةماإلنؾقزؼةمInstitutional 

Toeflم مالم عنمأحدممغؼطةمضؾلماظلؿاحمبؿشؽقلمىـةمايؽمم500ؼؼلمسنمممبا

مطؿا ماٌعؿؿدةمعنمىاععة. مؼػقدمحصوظهمسؾىمذفادةمؼؼدمماماٌراطز ظطاظبمعا

م مايادب مظؾؿاجلؿريمICDL)ماآلظيضقادة مدرادؿه مسـد مبفا مؼؿؼدم ممل مإذا م) )

 .(معنمأحدماٌراطزماٌعؿؿدةمعنماىاععةاظؾقـي

 قةمبـاءمسؾىمؾعوضوعمعؾؿؽرماضرهمذبؾسماظؽميفثاموأنمؼؼومماظطاظبمبإجراءمحب

م.ماظعؾقامواظؾقوثاٌكؿ موىـةماظدراداتمماظعؾؿياضرتاحمذبؾسماظؼلمم

 بؿؼدؼرمساممجقدمجداممأنمصبؿازماظطاظبماٌؼرراتماظدرادقةماٌؽؾفمبدرادؿفا

(Bمسؾىماألضل). 

 اظؿأػقؾى.أنمصبؿازماظطاظبماالعؿقانم 

 االعؿقانماظؿأػقؾىماظشاعلمبعرضمغؿائجمحبوثهمميفأنمؼؼومماظطاظبمبعدمناحهم

مباظؼلم ماظؿدرؼس مػقؽة مخاصمألسضاء متشؽقميفمدقؿقـار مايؽممضؾل لمىـة

 واٌـاضشة.

 رداظةمميفمثهوأنمؼؿؼدمماظطاظبمبـؿائجمحب"Thesisمتؼؾؾفامىـةمايؽممبعدم "م

 .عـاضشؿهمصقفا

 م مضؾولمأن مبعد مايؽم معنمىـة مععؿؿدة ماظرداظة ماظطاظبمدتمغلخمعن ؼؼدم

 .وسؿلماظؿعدؼالتماظالزعةماظرداظةمعنمىـةمايؽم،

 ؼؼدمماظطاظبمأدطواغةمعدذبةمCDطاعؾةمباظشؽلماظـفائيماٌعؿؿدمعنمباظرداظةمم

 م.سؾيماظرداظةمهػظممبؽؿؾةماظؽؾقةمىـةمايؽمم
م
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م

م

 
 

م

م

 ذاريخ انًيالد االضى
 ذاريخ شغهها –انىظيفح 

 انًإهم / جهح انحصىل عهيه
 انرهيفىٌ

 يُسل/ يحًىل

ا.د/ يحًذ ئتراهيى  يحًذ   
 عهياٌ

5 /21  /
2491 

 
 

 2/8/1008اضرار يرفرغ يٍ 
 في انعهىو انسراعيحدكرىراج  

 "أيراض انُثاخ انفطريح "
 يٍ جايعح انسقازيق2489عاو 

1304993 055 
02081092124 

melian@zu.edu.eg 

أ.د/ راضي عثذ انرحًٍ 
 7/7/8491 ريضاٌ

 8/1/8001اعرار يرفشؽ يٍ 
 دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح

,يٍ 8418ػاو   "خ يثٛذاخ اٜفا" 

 خايؼح انضلاصٚك

8343988 000 
08004818488 

 
rramadan@zu.edu.eg 

يحًذ يحًذ حغٍ /   د.أ

 يٕعٗ لُذٚم
88/88/

8497 

 8/1/8001اعرار يرفشؽ يٍ 
 دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح

ػاو  "أكاسٔط  - حٕٛاٌ صساػٙ" 

 ايؼح انماْشجيٍ  خ 8418

0008308188 
08884489044 

 
drmohamedkandeel@yaho

o.com 

عٛذ انشٛخ اتشاْٛى . د.ا

 ػهٗ َٕٚظ
83/80/

8408 

 08/01/8083أعرار يرفشؽ 
: دكرٕساج فٗ انؼهٕو انضساػٛح 
" أيشاض انُثاخ انفٛشٔعٛح,

 -يٍ األكادًٚٛح انضساػٛح  8418ػاو
 يٕعكٕ

8388348/000 
08008003444 

 
sayounis@hotmail.com 

/  1/  3 ػهٙ يحًذ ػهٙ كشٚى/ د.أ
8497 

 9/1/8007اعرار يرفشؽ يٍ 
 انذكرٕساِ  فٗ انؼهٕو انضساػٛح

 "أيشاض انُثاخ انفطشٚح " 
 –يٍ خايؼح كالسن  8410ػاو 

 انٕالٚاخ انًرحذج األيشٚكٛح

8398980 000 
0889010489 

 
Ali . Koriem yahoo  @com 

انغٛذ انغٛذ حغٍ / د.أ

 إتشاْٛى
88  /8  /

8409 

سئٛظ لغى االَراج انُثاذٗ يٍ 

84/80/8088 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

 "ٔساثح ٔذشتٛح انًحاصٛم"يحاصٛم 
 –يٍ االذحاد انغٕفٛرٙ  8411ػاو

 خاسكٕف تدًٕٓسٚح أٔكشاَٛا

8819081 000 
08887094939 

 
Drelsaid2007@yahoo.com 

م

م

 أعضبء هٍئخ انتذرٌس ثبنشعجخ انزراعٍخ
 

mailto:melian@zu.edu.eg
mailto:melian@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:sayounis@hotmail.com
mailto:sayounis@hotmail.com
mailto:Drelsaid2007@yahoo.com
mailto:Drelsaid2007@yahoo.com
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ػثذ انحًٛذ / د.أ

 8494/  1/  80 حغٍٛ احًذ  يُٓا
 80/1/8004اعرار يرفشؽ يٍ 

دكرٕساِ  فٗ انؼهٕو انضساػٛح ٔلاٚح 

يٍ                8411ػاو " يثٛذاخ اٜفاخ" َثاخ 

 خايؼح األصْش

0884084410 
08048888484 

 
amehana@zu.edu.eg 

دسٔٚش يحًذ /   د.أ

 3/1/8497 اتشاْٛى
 8/1/8001اعرار يرفشؽ يٍ 

 دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح
يٍ خايؼح  8410ػاو " تغاذٍٛ صُّٚ" 

 انًُصٕسج

0008889780 
08000888940 

 
47@yahoo.com-darwish-Dr 

أ.د/ عهً عثذ 
 80/8/8404 انحًيذ حطاٌ

 30/80/8000اعرار يٍ 
 دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح  يحاصٛم

يٍ أكادًٚٛح  8448ػاو "ذشتٛح َثاخ " 

 انًدش -انؼهٕو انًدشٚح 

0008300009 
08884800033 

 
59@yahoo.comProfhass 

ياخذ ػثذ /   د.أ

 89/3/8409 انًحغٍ صكٗ

اعرار صساػح األَغدح يٍ 

88/8/8008 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٍٛ 

 "صساػّ أعدّ ُْٔذعّ ٔساثٛح"خضش
 اَدهرشا -يٍ خايؼح سٚشَح  8448ػاو

088471440 
08000008401 

 
mzaki@zu.edu.eg 

أ.د/ فرحً انطعيذ 
 80/4/8498 اتراهيى انطُطيم

 83/4/8008اعرار يرفشؽ يٍ 
دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح حششاخ 

 "ذشتٛح َحم انؼغم " الرصادٚح 
 –يٍ األكادًٚٛح انضساػٛح  8410ػاو

 اإلذحاد انغٕفٛرٗ –يٕعكٕ 

3398449  090 
0881813998 

 
felsanteel@zu.edu.eg 

ػهٗ ػثذ /   د.أ

 انؼظٛى عشحاٌ
80/3/8491 

 

 8/1/8001اعرار يرفشؽ يٍ 
 دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح يحاصٛم

يٍ  8440ػاو  "انًحاصٛم إَراج " 

 خايؼح انضلاصٚك

8398318 000 
08894101000 

 
asarhan@zu.edu.eg 

أ.د/ يها يحًذ عثذ 
 81/0/8407 اهلل

 81/4/8009اعرار يٍ 
 دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح  يحاصٛم

ٍ  8414 ػاو "إَراج يحاصٛم " ي

 خايؼح انضلاصٚك

8340438  000 
08000808930 

 
Dr   

mahamabdalla@yahoo.com 

عؼٛذ ػثذ / د0أ

انخانك يُٓا أحًذ 

 فشاج
0/7/8491 

 8/1/8001أعرار يرفشؽ يٍ 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٍٛ 

 يٍ خايؼح انماْشج 8413فاكّٓ ػاو 

8199144  000 
08889937140 

 
saeedmehana@yahoo.com 

م

mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:Dr-darwish-47@yahoo.com
mailto:Dr-darwish-47@yahoo.com
mailto:Profhass59@yahoo.com
mailto:Profhass59@yahoo.com
mailto:mzaki@zu.edu.eg
mailto:mzaki@zu.edu.eg
mailto:felsanteel@zu.edu.eg
mailto:felsanteel@zu.edu.eg
mailto:asarhan@zu.edu.eg
mailto:asarhan@zu.edu.eg
mailto:saeedmehana@yahoo.com
mailto:saeedmehana@yahoo.com
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أ.د/ انطيذ تيىيً 
 88/9/8400 اب اهللج

 8/1/8080اعرار يرفشؽ يٍ 
دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح يحاصٛم        

يٍ 8444ػاو  "إَراج انًحاصٛم " 

 خايؼح لُاج انغٕٚظ

8383834   000 
08880008404 

 
drbayoumi 1950@ yahoo. Com 

ػثذ انًحغٍ / د.أ

 81/88/8400 ػثذ انشافٗ ْالل

 84/1/8001اعرار يٍ 
ٍ دكر ٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٛ

ذشتٛح َثاذاخ انضُٚح " صُّٚ      

يٍ خايؼح 8443ٔانطثٛح ػاو 

 انضلاصٚك

0008388480 
08883790004 

 
mohsenhelal@yahoo.com 

أ.د/ أييٍ هاشى 
 80/4/8408 تطيىًَ

 08/01/8088اعرار يرفشؽ يٍ 
 اِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح يحاصٛمدكرٕس

يٍ   8414ػاو  "إَراج يحاصٛم" 

 خايؼح انضلاصٚك

8301888 000 
08888804484 

 
Ahbassiouny  @zu.edu.eg 

أحًذ ػهٗ /   د.أ

 88/0/8441 ػهٗ ػهٗ سيٛح
 81/7/8080اعرار يٍ 

يثٛذاخ " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ خايؼح  8444ػاو   "اٜفاخ 

 ٚكانضلاص

3788478   000 
08040480430 

 
Ahmedromeh2006@yahoo.com 

أ.د/ عصاو حطيٍ 
 80/4/8408 احًذ اتى انصانحيٍ

 1/8/1111اعرار يرفشؽ يٍ 

 ٍ دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٛ

" إَراج فغٕٛنٕخٙ َثاخ  خضش

,يٍ خايؼح 1991ػاو انخضش"

 انضلاصٚك

3449344   000 
08884878078 

 
@zu.edu.egaabosalheen  

د/ َثيم عثذ اهلل 
 87/80/8449 أحًذ اتراهيى

 88/7/8001اعرار يغاػذ يٍ 
حٕٛاٌ " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ  خايؼح  8000ػاو " صساػٙ 

 انضلاصٚك

3008734   000 

08880404400 

 
Nabilomar332@yahoo.com 

يحًٕد يحًذ /   د.أ

 8/4/8498 خهٛم ػهٗ

 8/1/8008اعرار يرفشؽ يٍ 
 ٍ دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٛ

ذُغٛك انحذائك َٔثاذاخ " صُّٚ 

يٍ  خايؼح ٔالٚح  8410ػاو " انضُٚح

 ايشٚكا-فٕسز كاسٔنُٛاٖ

0008390030 
08008303431 

 
 

 
mkhalil @zu.edu.eg 

أ.د/ حهًً يحًذ 
 8/0/8494 عهً وهذاٌ

 8/1/8004اعرار يرفشؽ يٍ 
ٍ " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح  تغاذٛ

  "فغٕٛنٕخٙ ٔصساػح األَغدح -خضش 
 -اَدهرشا -, خايؼح دَذٖ 8413

8393010 000 
08888939098 

 
helmywahdan@zu.edu.eg 

م

mailto:mohsenhelal@yahoo.com
mailto:mohsenhelal@yahoo.com
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:helmywahdan@zu.edu.eg
mailto:helmywahdan@zu.edu.eg
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حًضج يحًذ /   د

 انغٛذ انششلأٖ
09/8/8404 

 84/88/8008أعرار يغاػذ يٍ 
حششاخ " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

 , خايؼح انضلاصٚك8447ػاو  "الرصادٚح 

0008300011 
08008100149 

 
 
mzash@hotmail.comha 

د/ َرييٍ اضًاعيم 
 أحًذ انُجار

 
 
 

 

8/1/8404 
 84/04/8007اعرار يغاػذ يٍ 

دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ  8444 ػاو "تغاذٍٛ فاكٓح "

 خايؼح اإلعكُذسٚح

034071103 
08881888179 

 
Nielnagar  @hotmail.com 

يحًٕد يحًذ /   د

 88/8/8449 انحًادٖ أتاظح

 88/04/8007ار يغاػذ يٍ اعر
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح تغاذٍٛ 

 "فغٕٛنٕخٙ ٔذغزٚح خضش" خضش
 يٍ خايؼح انًُصٕسج8444ػاو 

8399430  000 
08044088804 

 
Dr mahmoud elhamady@yahoo.com 

ٔفاء ػادل ػثذ / د

 88/0/8401 انحافظ فكشٖ
 89/9/8088اعرار يغاػذ يٍ 

تغاذٍٛ "ساػٛح دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انض

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8440ػاو  "خضش

88404494 08 
08888807800 

 
drwafaafekry@hotmail.com 

 
ُٗ/ د ٗ      ػثذ انغ ًؼط ػثذ ان

 يُصٕس خهٛم
 

9/80/8404 

 84/4/8440يذسط يٍ 
 دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح يحاصٛم

يٍ خايؼح  8440ػاو  "راج يحاصٛم إَ" 

 انضلاصٚك

0003811141 
08818013448 

 
Amankhalil @ 17yahoo.com 

د/ أضايح أحًذ 

 80/88/8401 اتراهيى خهيم
 80/4/8088اعرار يغاػذ يٍ

تغاذٍٛ "  دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

,يٍ خايؼح لُاج 8440,ػاو  "فاكٓح

 انغٕٚظ

5225032540 
53550453200 

 
@yahoo.comzagzog_1000 

 َدٕٖ أحًذ/ د
 88/03/8440 أتٕ انخٛش

 80/8/8447يذسط يٍ 
 "يحاصٛم " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

 انغٕٚظيٍ خايؼح لُاج  8447ػاو

0008390000 
08813340383 

 
naboelkheerl@yahoo.com 

 أد/ عثذ انقادر
يحًذ  عثذ انقادر
 ضالو

 
88/8/8449 

 30/88/8447يذسط يٍ 
تغاذٍٛ "دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح  

 يٍ  خايؼح انًُصٕسج 8447ػاو " فاكّٓ

0908880147 
08888804484 

 
@zu.edu.eg asalaam 

م

م

م

mailto:hamzash@hotmail.com
mailto:hamzash@hotmail.com
mailto:drwafaafekry@hotmail.com
mailto:drwafaafekry@hotmail.com
mailto:zagzog_1000@yahoo.com
mailto:zagzog_1000@yahoo.com
mailto:naboelkheerl@yahoo.com
mailto:naboelkheerl@yahoo.com
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
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ػثًاٌ ػهٕٛ / د

 3/80/8444 سضٕاٌ ػثًاٌ
 87/08/8000يذسط  يٍ 

دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح أيشاض 

ػاو " أيشاض َثاخ خضئّٛ " انُثاخ

 فشَغا -يٍ خايؼح كهٛشيٌٕ فٛش8009ٌٔ

0008394433 
08888947038 

 
 
 

Osman.radwan@gmail.com 

د/ أحًذ أتى انفرىح 
 80/0/8400 يحًذ حًىدج

 8/1/8080أعرار يرفشؽ يٍ 
 دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح  يحاصٛم

, اندايؼح 8009ػاو  "انًحاصٛم اَراج" 

 أٔكشاَٛا -انمٕيٛح نهؼهٕو انضساػٛح 

0008878811 
0888870077 

 
yahoodrahmed3322 @. 

أيٛشج يغؼذ  /أ

 10/8/1985 ذٕفٛك يداْذ

 يذسط يغاػذ
شؼثح صساػٛح   -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 – يٍ خايؼح انضلاصٚك 2007ػاو  
 ماجستير جامعة طنطا

0506862256 
01069251792 

 
2 @ yahoo. com222 -dr _ amira 

أ/ يحًذ انُاجً 
 8/9/8417 يحًذ يحًذ عهً

 8088/ 80/4يؼٛذ يٍ 
شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8004ػاو 

08810138394 

 
 

aag288 @yahoo  .com 

يحًٕد ساضٗ / أ

ػثذ انشحًٍ 

 سيضاٌ
7/8/8414 

 يذسط يغاػذ
ثح صساػٛح شؼ -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8080ػاو 
 ياجطرير جايعح انسقازيق

 

0008343988 
08048843148 

 
@yahoo.comRadicom227  

أ/ رجة فرحً يحًذ 
 80/88/8417 عثذ انغًُ َذا

 30/0/8088يؼٛذ يٍ 
شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 ٍ خايؼح انضلاصٚكي 8088ػاو 
08000741149 

 
Rag abNada @ zu. Edu.eg 

م

م

م

ػثذ انؼضٚض / د.أ

 88/4/8499 نطفٙ ششف
 83/4/8009اعرار يرفشؽ يٍ 

, خايؼح 8410  "كًٛٛاء حٕٛٚح" دكرٕساِ 

 انضلاصٚك

0008348437 
08884388017 

 
@zu.edu.eg asharaf 

أ.د/ يحًذ جىدج 
 84/4/8400 يحًذ خهيم

 8/1/8088اعرار يرفشؽ يٍ 
, 8410  "خذيح انرشتح ٔانًٛاِ" دكرٕساِ

 خايؼح انضلاصٚك

0833880131 
08889084000 

 
rsmagouda@yahoo.com 

م

mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:49@yahoo.com
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rramadan@zu.edu.eg
mailto:rsmagouda@yahoo.com
mailto:rsmagouda@yahoo.com
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م

ٕد يحًذ يحً/   د.أ

 81/88/8494 صثح حاٚظ
 8/1/8080أعرار يرفشؽ يٍ 

خصٕتح انرشتح ٔذغزٚح "دكرٕساِ 

 , خايؼح انضلاصٚك8414 ,"انُثاخ

0007480340 
0841748144 

 
mahmoudsobh@yahoo.com-Dr 

أ.د/ يحًذ حايذ 

 8/8/8408 عثذ انطالو عاير
 8/1/8088ر يرفشؽ يٍ اعرا

"  يمُُاخ يائٛح" دكرٕساِ أساضٗ 
 , خايؼح انًُٕفٛح8410

0900970477 
08048941880 

 
 
dr mhamer11@ yahoo.com 

يحًذ ْاَٗ / د.أ

 80/4/8403 أحًذ عهًٛاٌ غانٗ
 84/80/8009 اعرار يٍ

طثٛؼح أساضٗ " دكرٕساِ فٙ األساضٙ 

, خايؼح لُاج 8448  "ٔػاللاخ يائٛح

 غٕٚظان

0008308787 
0837883840 

08009000078 

 
 
 

1953@hotmail.com-Hani 

أ.د/ شىقي يحًذ 
 89/80/8404 يرىنً أحًذ

 84/7/8000اعرار يٍ 
كًٛٛاء "دكرٕساِ فٗ األساضٙ 

 , خايؼح انضلاصٚك8449" األساضٙ

0008389303 
08888414141 

 
wallysh@yahoo.commet 

فاطًح أحًذ /د.أ

 87/4/8404 ػهٗ ػثًاٌ
 84/7/8000اعرار يٍ 

خصٕتح انرشتح "دكرٕساِ فٙ األساضٙ 

, خايؼح 8449ػاو  "ٔذغزٚح انُثاخ

 انضلاصٚك

0551308812 
02114182981 

 

  
osman_fatma22@yahoo.com 

ذي أَىر أ.د/ يج
 4/7/8404 يحًذ خًيص

 30/8/8007اعرار يٍ 
 88/04/8088سئٛظ انمغى يٍ 

كًٛٛاء " فٙ األساضٙ  دكرٕساِ

, خايؼح 8449ػاو  "األساضٙ,

 انضلاصٚك

0338331747 
08008948319 

 
magdikhamis@yahoo.com 

يحًذ حثٛة /   د.أ

 80/8/8494 غٗأحًذ انًُ
 8/1/8004أعرار يرفشؽ  يٍ 
خصٕتح انرشتح " دكرٕساِ فٗ األساضٙ 

, خايؼح 8449ػاو   "ٔذغزٚح انُثاخ

 انضلاصٚك

0008100974 
08040941703 

 
ElemancyMohamed@yahoo.com 

أ.د/ عصاو حطًُ 

 8/1/8403 انحُفً اتراهيى
 30/88/8080أعرار يٍ 

انًٛكُح  "دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ يؼٓذ انش٘ 8414ػاو " انضساػٛح

 يٕعكٕ -ٔانٓٛذسٔنٛكا 

0008804471 
08004314404 

 
Dr.essamhony@yahoo.com 

م
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فرحٗ يحًذ / د.أ

أحًذ عهٛى ػثذ 

 انشحًٍ
81/8/8494 

 8/1/8004اعرار يرفشؽ  يٍ 
كًٛٛاء " ٛح دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػ

يٍ 8440ػاو   "األ}اضٗ ٔذغزٚح انُثاخ

 خايؼح لُاج انغٕٚظ

0003998884 
08004488184 

 
FathyS@yahoo.com 

أ.د/ يحًذ اتراهيى 
 84/88/8404 حطٍ ورد

 84/9/8003اعرار يغاػذ يٍ 
ّ " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح  ُْذع

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8449ػاو " صساػٛح

0008397914 
08888417918 

 
Wardt99@yahoo.com 

ٛى / د ٗ ػثذ انحك ػثذ انُغ

 88/9/8448 ػثذ انغُٗ
 80/0/8009اعرار يغاػذ يٍ 

كًٛٛاء "دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

 يٍ أنًاَٛا 8441ػاو  "حٕٛٚح صساػّٛ

0830148849 
08008089080 
08808887044 

 
 

rGhany@yahoo.comD 

د/ جيهاٌ عثذ انعسيس 
 08/88/8441 انطيذ انعًيري

 38/0/8088أعرار يغاػذ  يٍ 
كًٛٛاء " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

 يٍ خايؼح انماْشج8008ػاو  "حٕٛٚح 

0880014398 
08080434030 

 
aemarygehan@yahoo.com 

أحًذ انششتُٛٗ / د

 8/8/8409 يحًٕد أحًذ ٕٚعف
 80/88/8449يٍ   يذسط

ُْذعح "دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ 8449س٘ ٔصشف ػاو  "صساػٛح 

 خايؼح انضلاصٚك

08880744791 
0899714080 

 
 
 

com.ooyah@elsherbenyyousssff 

 د/ َاصر عذنً
 80/7/8407 َصر اهلل

 88/3/8440يذسط يٍ 
ّ " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح  ُْذع

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8440ػاو  "صساػٛح 

0004444131 
08889944003 

 
nnasralla@zu.edu.eg 

أششف يحًذ / د

 0/4/8444 خٕدج طّ ػٕٚظ
 84/80/8009يذسط  يٍ 

دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح أساضٗ       

ػاو  "خصٕتح انرشتح ٔذغزٚح انُثاخ" 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8009

0833887887 
08880041339 

 
ashrafewis@hotmail.com 

د/ كًال عثذ انقادر 
 80/4/8448 يحًىد عهً

 88/1/8004يذسط يٍ 
  دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح أساضٗ

 "إداسج انش٘ ٔانؼُاصش انًغزٚح"
 يٍ خايؼح فهٕسٚذا, أيشٚكا 8007ػاو 

 

 
kaly@zu.edu.eg 

 د/ رفعد احًذ
 50/35/3630 ئتراهيى صاتر

 89/88/8088يذسط يٍ 
 "انؼهٕو انكًٛٛاء انفٛضٚائٛح"دكرٕساِ فٙ 

 يٍ خايؼح انًُٕفٛح 8007ػاو 

08889447838 
0008483009 

 
Chem_refaat63@yahoo.com 
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ػالء ػٕٚظ / أ

 81/0/8414 يحًٕد أتٕ عٛف
 80/4/8088يؼٛذ يٍ 

ػٛح شؼثح صسا -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8001ػاو 
08003708879 

 
alaaabosaif@zu.edu.eg 

أ/ يحًذ أيًٍ 
 88/8/8417 يصطفً عطيح

 80/4/8088يؼٛذ يٍ 
شؼثح صساػٛح   -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8004ػاو 
08003310844 

 
Mayman@zu.edu.eg 

ْالل يغؼٕد ػثذ / أ

 89/80/8417 انشعٕل ػهٗ
 80/4/8088يؼٛذ يٍ 

شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8080ػاو 

02009245431 
 

 
 

   egmasoud@zu.edu.-Helal 
 

 

أ.د/ يراد عهً 
 7/8/8497 َشأخ خهيم

 8/1/8007اعرار يرفشؽ يٍ 
الرصاد " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ أكادًٚٛح  8410ػاو  "صساػٙ 

 سٔياَٛا -انذساعاخ االلرصادٚح 

08008000070 
088448911 

 
Khalil.morad@yahoo.com 

إتشاْٛى ٕٚعف /د.أ

 1/1/8491 اعًاػٛم
 89/1/8001اعرار يرفشؽ يٍ 

الرصاد " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

 ٙ يٍ 8413ػاو  "الرصاد كهٗ –صساػ

 خايؼح انًُصٕسج

0008380890 
08884737300 

 
 
iyouseef@zu.edu.eg 

أ.د/ أحًذ يحًىد 
 4/88/8449 يىضف أتى انروش

 8/1/8007اعرار يرفشؽ يٍ 
دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح الرصاد 

ػاو  "الرصادٚاخ إَراج صساػٙ" صساػٙ 

 يٍ خايؼح انًُصٕسج8419

0008304484 
08000404840 

 

 
a.aboelroos@hatmail.com 

أ.د/ فكري ضعذ 

انذضىقً عهً 
 شهثً

81/4/8408 
 08/01/8083اعرار يرفشؽ يٍ 

, 8448  "الرصاد صساػٙ " دكرٕساِ فٗ 

 خايؼح انًُصٕسج

0008373888 
0008384089 

08888077811 
 

shalaby@hotmail.comFekry 
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أحًذ لذسٖ /د.أ

 83/7/8440 يخراس يحًذ
 88/0/8007اعرار يٍ 

الرصاد "  دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

ٙ صس  8444ػاو   "انغٛاعح انضساػٛح  -اػ
 يٍ خايؼح لُاج انغٕٚظ

0008308831 
08008418113 

 
@zu.edu.egaqbahloul 

د/ عثذ انىهاب 
 0/7/8498 اتراهيى عهً عاير

 8/1/8008اعرار يرفشؽ  يٍ 
االلرصاد " اِ فٙ انؼهٕو انضساػٛحدكرٕس

 "الرصادٚاخ اإلَراج انضساػٙ  -انضساػٙ 
 , خايؼح انضلاصٚك8443

0003740370 
08044004498 

 
@zu.edu.egaamer 

شًٛاء يصطفٗ / أ

انغٛذ حغٍ       

 أتٕ عُح
88/88/8413 

 يذسط يغاػذ
شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح

 يُدايؼح انضلاصٚك8000ػاو 
ماجستير جامعة قناة 

 السويس

0493900804 
08891038909 

 
dr_shimaa83@yahoo.com 

أ/ يحًذ يحًىد 
 4/4/8417 رجة انحذيًُ

 30/0/8088يؼٛذ يٍ 
شؼثح صساػّٛ  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 خايؼح انضلاصٚكيٍ 8080ػاو 

0903307188 
08048089404 

 
elhedeny_7039  @ymail.com 

أيُٛح احًذ عؼذ / و

 8/4/8414 انؼضاصٖ
 87/0/8083يؼٛذج  يٍ 

شؼثح  –تكانٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ خايؼح 8088الرصاد صساػٙ ػاو 

 انضلاصٚك

08887314848 
0003900001 

 
omnyaelazazy@Zu.edu.eg 

عًش إتشاْٛى / و

 4/7/8448 يحًذ شهثٙ
 87/0/8083يؼٛذج  يٍ 

شؼثح  –تكانٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ خايؼح 8088اخرًاع سٚفٙ,  ػاو 

 انضلاصٚك

0008843848 
08814104188 

 
 

 

 

ػثذ انُثٗ ػثذ / د.أ

 انغُٗ فشج ػضاصٖ
84/0/8491 

 8/1/8001عرار يرفشؽ  يٍ ا
ػهٕو األغزٚح "دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8417ػاو   "أنثاٌ 

0008840748 
08888478880 

 
 

aazazy@zu.edu.eg 

أ.د/ يحًذ أحًذ 
 يحًذ ضهيًاٌ

 
84/8/8408 

 8/1/8088اعرار يرفشؽ يٍ 
صُاػاخ " فٗ انؼهٕو انضساػٛح  دكرٕساِ

يٍ انًؼٓذ انؼانٙ نؼهٕو  8417ػاو  "غزائٛح 

 تهغاسٚا -األغزٚح 

0008800084 
08884080398 

 
 
 

Drsoliman29@yahoo.com 

أ.د/ حازو حايذ 
 08/03/8408 عثذ انرؤوف فايذ

 08/01/8088أعرار يرفشؽ يٍ 
ػهٕو األغزٚح " ٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح دكر

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8411ػاو    "أنثاٌ –

8330110 
08817319808 

 
1952@yahoo.comFayed  
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أ.د/ عثذ انجىاد 
يحًذ يحًذ 

 انشىاف
4/8/8400 

 8/1/8080اعرار يرفشؽ يٍ 
ذكُٕنٕخٛا "  دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

 يٍ خايؼح انًُصٕسج 8440ػاو  "أغزٚح

0008898819 
08883811889 

 
profelshawaf@yahoo.com 

أ.د/ عطيح يحًذ 
 عطيح انًخسَجً

 
87/80/8407 

 84/4/8004اعرار يٍ 
 سئٛظ انمغى
ح ػهٕو األغزٚ" دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ خايؼح  8414ػاو  " صُاػاخ غزائٛح  –

 انضلاصٚك

0008840441 
08004841149 

 
attiamakhzangy@yahoo.com 

د/ ضًيرج يصطفً 
 84/4/8400 عهً يرشذ

 8/1/8080أعرار يرفشؽ يٍ 
كًٛٛاء " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح  

 –يٍ انًؼٓذ انضساػٙ  8414ػاو  "األنثاٌ  

 سٔياَٛا -تٕخاسعد 

0008304431 

 
SAMIRAMORSHED@zu.edu.eg 

طاسق يحًذ / د

 83/9/8447 أحًذ يكٗ
 88/4/8007اعرار يغاػذ يٍ 

انصُاػاخ " دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

 ح انضلاصٚكيٍ خايؼ8444ػاو   "انغزائٛح

0008314800 
08000840184 

 
Mekkytarek@yahoo.com 

إتشاْٛى أحًذ / أ

 81/4/8414 تكشٖ عٛذ أحًذ
 80/4/8088يؼٛذ يٍ 

شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 يٍ خايؼح انضلاصٚك 8001ػاو 

0008818373 
08887880074 

 
hema01286@yahoo.com 

ػٕاطف نطفٗ / أ

 88/8/8414 يحًذ انغٛذ
 30/0/8088يؼٛذج  يٍ 

شؼثح صساػٛح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

 يٍ  خايؼح انضلاصٚك 8080ػاو 

0003139379 
08041040947 

 
lotfey@yahoo.com-fAwate 

م
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أ.د/ يحًذ َاجً 
 87/88/8400 ضيذ أحًذ انجعفري

 8/1/8088اعرار يرفشؽ يٍ 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح إَراج حٕٛاَٙ 

يٍ  8417ػاو "فغٕٛنٕخٙ انحٕٛاٌ"

 انًًهكح انًرحذج -خايؼح ٔٚهض

0008370933 
08004813180 

 
mnelgaafary@yahoo.com 

عؼاد عؼذ انذٍٚ / د

 81/8/8409 يحًٕد أحًذ

 88/8/8447أعرار  يٍ 
دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح إَراج 

" سػاٚح َٔظى إَراج انذٔاخٍ " حٕٛاَٙ
 –يٍ اندايؼح انضساػٛح 8417ػاو

 انًدش -خٕدٔنٕ 

08003073304 

 
@yahoo.comdrsoadsaad 

ٛى/ د.أ ٗ  إتشْا            يصطف

 9/80/8494 ذٕفٛك حغٍٛ

 8/1/8080أعرار يرفشؽ  يٍ 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح  إَراج 

 "سػاٚح َٔظى إَراج انذٔاخٍ " انحٕٛاٌ 
 –يٍ األكادًٚٛح انضساػٛح  8411ػاو  

 اإلذحاد انغٕفٛرٗ –ٛٛف ك

 
 

0008383809 
08003308774 

 

mostaw@zu.edu.eg 

أ.د/ يصطفً 
 88/4/8408 اتراهيى عثذ انرحيى

 08/01/8083أعرار يرفشؽ يٍ 
 دكرٕساِ فٙ انؼهٕو انضساػٛح

 "ذغزٚح  انحٕٛاٌ ٔذكُٕنٕخٛا األػالف " 
ح أٔكشاَٛا انمٕيٛح يٍ خايؼ8411ػاو 

 أٔكشاَٛا -كٛٛف –نهؼهٕو انضساػٛح 

0008308983 
08871093337 

 
mostafarahim@yahoo.com 

أ.د/ دوند يحًذ 
عثذ انعسيس 
 انكرداوي

9/7/8494 
 8/1/8004اعرار يرفشؽ يٍ 

ذغزٚح " دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

يٍ خايؼح ػٍٛ  8418ػاو" ٕٛاٌانح

 شًظ

0889874918 
08819004701 

 
elkerdawy@hotmail.com-Dr.dawlat 

أ.د/ عهً عثذ 
 81/8/8403 انعظيى رشىاٌ

 08/01/8083أعرار يرفشؽ  يٍ 
دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح إَراج حٕٛاَٙ 

يٍ يؼٓذ  8440ػاو  "ح دٔاخٍ سػاٚ" 

 انًدش -ذشتٛح ٔذغزٚح انحٕٛاٌ 

0889917471 
08000094943 

 
rashwanali@hotmail.com 

أ.د/ حطٍ اتراهيى 
 84/80/8400 عهً أحًذ

 81/88/8000اعرار يٍ 
 08/01/8083سئٛظ انمغى يٍ 
ضساػٛح إَراج حٕٛاَٙ دكرٕساِ فٙ انؼهٕو ان

يُدايؼح 8440ػاو  "سػاٚح انحٕٛاٌ "

 انضلاصٚك

0003990014 
08884184188 

 
Hassanibrahim1055@yahoo.com 

أ.د/ حطٍ يحًىد 
 80/8/8404 انطيذ انكيالوي

 81/4/8000اعرار يٍ 
إَراج حٕٛاَٙ دكرٕساِ فٗ انؼهٕو انضساػٛح 

ٍ  8449ػاو "  فغٕٛنٕخٙ انحٕٛاٌ"   ي

 خايؼح انضلاصٚك

0008304440 
08001944881 

 
drhassan_2105@yahoo.com 

م
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mailto:drsoadsaad@yahoo.com
mailto:mostaw@zu.edu.eg
mailto:mostaw@zu.edu.eg
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mailto:drhassan_2105@yahoo.com
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يحًٕد عؼذ / أ

 80/9/8410 يحًذ ػثذ اهلل
 80/4/8088يؼٛذ يٍ 

شؼثح   -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح

 يٍ انضلاصٚك 8080ح ػاو صساػٛ

0908789394 
08048991109 

 
mosman@zu.edu.eg 

سيضاٌ يحًذ / أ

أتٕ انحذٚذ أحًذ 

 ػثًاٌ
80/4/8414 

 80/4/8088يؼٛذ يٍ 
شؼثح  -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

يٍ خايؼح 8001صساػٛح ػاو 

 انضلاصٚك

08879818003 
0813007701 

 
msarhan@zu.edu.eg 

أحًذ يحًذ ػثذ / أ

 80/4/8411 انْٕاب خًؼح
 80/4/8088يؼٛذ يٍ 

شؼثح   -تكانٕسٕٚط كفاٚح إَراخٛح 

يٍ  خايؼح  8004صساػٛح ػاو 

 انضلاصٚك

0004418889 
08899388080 
08890070448 

 
AhmedshGoma@yahoo.com 

َٕسا حًذ٘ / ا

 خٕدج يحًذ٘

 
8/0/8440 

 87/0/8083 يؼٛذج يٍ
  –تكانٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انضساػٛح 

لغى اإلَراج انحٕٛاَٙ ,                        

 يٍ خايؼح انضلاصٚك8088ػاو  

0004040088 
08044090899 

 
Nourhamdy297@yahoo.com 

 

mailto:mosman@zu.edu.eg
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