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 مقدمة .1
  قامت لجنة القطاع الهندسي باقتراح أول إطار مرجعي إلعداد لوائح الدراسات

، وتضةةةمل الططوط 2003العليا بكليات الهندسةةةة بن ال السةةةاعات المعتمد  عال 
العريضةةةة التي يجخ أط فا اي ابعتبار عند إعداد اللوائح المطور  بينما يكتر  
للكليات وضةةةةةف الت الةةةةةيل اليذمة للتن ي  والضةةةةةوابط التي ترافا ضةةةةةرورية 

 إلضااتها على اليئحة.

 السةةةةةماح ، األكاديميةللدرجات  وكانت أفل الميمح الرئيسةةةةةية التي يتضةةةةةمنها اإلطار المرجعي باإلضةةةةةااة
ات مهنية يمكل أل يلتحق بها طريجو الكليات العملية، وك ل  ماجسةةةتير الهندسةةةة )مقررات اقط دول بدبلوم

سها الشطلية المميذ  ولل  المهنيةالدرجات  رسالة(، وإل  لت ف ه غير جا بة بالقدر الكااي ولل تطلق لن 
ر مهل الدراسةةةةةات ، ولكل وجودفا كبديل يدعل تطويتشةةةةةق طريقها عرضةةةةةياً أو طولياً اي الوسةةةةةط المهني

 .الهندسية

  ون را للتطور الهائل اي العلول التطبيقية األةةةةةبح العديد مل البراما امكاديمية أو المهنية يضةةةةةل أك ر مل
عخ فندسية مف أطرى غير فندسية، وقد استلذل  عخ فندسية مف بعضها، أو شك عبة، سواء شك تطلص أو شك

 والدراسةةةةة والقواعد التي تحكل متطلبات ابلتحاقللدراسااااات البينية   ل  إدراج مواد داطل اإلطار موجهة
 .ابه

  كما  هر جلياً ضةةرور  تطوير الدرجات العلمية اي مرحلة الدراسةةات العليا لتكول أك ر اتسةةاقاً وتوااقاً مف
 نتشةاراك ا و جامعة مطرى الممارسةات العالمية و ل  بالن ر للتوجهات المتذايد  لتشةجيف تنقل الطيخ مل

 الدرجات الدولية المزدوجة والمشتركة. 

15

o  ابعتراف المتبادل تعديل تلةةةميل ولةةةياغة لوائح الدراسةةةات العليا لتتوااق مف ن ل الدراسةةةة العالمية، لتسةةةهيل
 وتسهيل انتقال الطيخ بيل الجامعات الملرية وغير الملرية.

o  الهدف منها توضةةةةةةيحاً على  بناءً و والعالميمف التطور المحلى  يتيءلبما الدراسةةةةةةات العليا تحديث مسةةةةةةارات 
 .المهنيو مكاديمياساريل للم

o  دبلول وماجستير ودكتوراه(توحيد أسماء براما الدراسات العليا للمستويات المطتل ة(. 

o  براما الدراسات العليا للمستويات المطتل ةالحد امدنى لمتطلبات تحديد. 

o مرونة دعماً لإضةةةةةةةةااة براما دراسةةةةةةةةات عليا جديد  تتوااق مف ما تقدم  الن ل العالمية إلتاحة ارص جديد  و
 لن ال.ا

o  البينيةإضااة قواعد وضوابط التسجيل والدراسة بالنسبة للدراسات. 

o )إضااة أطر وضوابط عامة للدراسات الحر  )دراسات بدول شهادات أكاديمية. 

o  تتولي كل جامعة تحديد رسةةول القيد والدراسةةة وابمتحانات بما يتناسةةخ مف ما يقول الطالخ بدراسةةت  اي حدود
 واللوائح التي تحددفا الدولة. ابسترشاديةالقواعد 

أ اإلقرار ال اتي مل المؤسةةةسةةةة ومل ال رد وال   يقول على الرقابة ال اتية يتبنى ابطار الحالي مبد : ملحوظة

عمل ذيارات عشةةةوائية للتأكد مل تن ي  اإلجراءات بللتطبيق مف قيال مؤسةةةسةةةات الرقابة المركذية 
لوائح المنلوص عليها ا تطبيقوالقواعد المنلوص عليها وان ا  بعض العقوبات اي حالة مطال ة 

 سةةةواء اي ف ا ابطار أو ما تل اقراره اي اللوائح الداطلية بشةةةرط عدل تعارضةةةها مف ف ا ابطار.
طلخ اعداد وارسةةةةال تقرير سةةةةنو  مل الجامعات التي تطرح ، يللتأكيد على مبدأ ابقرار ال اتيو

تطوير وأيضةةةةةةاً التأكيد على الدرجات المهنية بحالة التطبيق شةةةةةةاملة معوقات التن ي  ومقترحات ال
 ر.التي تل النص عليها اي ف ا ابطاابلتذال بكااة القواعد 
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 يعاجلها اإلطار املرجعيأهم املشكالت التي  .2

2/1:  

  لدراسةةةةةةات العليا )اي حال  عدل يلتحاق باالمؤفلة ل الدبلولدراسةةةةةةة الطلط بيل
معدل درجات يسةةةةةمح بالتسةةةةةجيل مباشةةةةةر ( مف درجة الدبلول  علىالحلةةةةةول 
التي تؤفل الطريا وتلقل  بتطلص إضااي مما قلل مل اإلقبال على امطير  بالرغل مل أفميتها المتقدمة 

 .للتعلل المستمر للطريجيل

 العديد مل  علىالة( ب يعتد بها كدرجة علمية مستقلة مما يضيف ال رلة مقررات الماجستير )ما قبل الرس
الحلول على ا  درج  علمية مقابلة لما  ايالمسجليل بدرجة الماجستير اي حالة عدل ابنتهاء مل الرسالة 

 درسوه.

 ة ابنتهاء مل درجة الماجسةةةتير اي مدى ذمني طويل وبما يتعارض مف الهدف الرئيسةةةي منها، وفو إضةةةاا
طبر  بح ية وعلمية حدي ة، ولكنها ب ل  تحاكي الهدف مل رسةةالة الدكتوراه باعتبارفا بح اً متكامل امركال 

بالنجاح أو  (Binary)ال نائي  تقييمها الحاليفو ل ل  سباخ امساسية اممل ويحتو  على إضااة علمية، و
 كما فو الحال بمع ل التجارخ العالمية. ل بالدرجات المقي   (Metricمتر  )الالرسوخ وليس 

  ضرور  راف المرونة اي التحر  مل درج  مطر  طالما لل يحلل طالخ علي ا  درج  علمي  باستطدال
 المقررات التي درسها.

  غياخ الن ل التوجيهية للطرق المستحد ة للحلول على درجة الدكتوراه اي ال لس ة م ل الطريقة التراكمية
 دد مل اموراق البح ية اي دوريات عالية التلنيف وإعداد رسالة تجميعية اي النهاية. بإعداد ونشر ع

2/2:  

  ات المنتهيةدرجمل الا ماعتبارفب ودرجة ماجستير الهندسة درجة الدبلولضعف اإلقبال على. 

  الدراسةةةةات العليا الهندسةةةةية المهنية يجخ أل ين ر لها وتوضةةةةف اي مكانة تتناسةةةةخ مف أفمية ربط الجامعة
 والمطرجات التطبيقية.باللناعة والبحث العلمي بالمجتمف واحتياجات  الحقيقية 

 .عذوف المتقدميل للدراسات العليا عل القيد بدرجات ماجستير الهندسة لكونها درجات نهائية 

  امك ر الدراسةةةةةةةات ابكاديمية بطلطها ب وأحياناغياخ الدرجات المهنية الحقيقية مل الجامعات لعدل جا بيتها
ً ج ب  مما يجعلها ت قد فويتها. التدريس،وامك ر تمرساً عليها مل قبل أعضاء فيئة  لطيخل ا

  درج  دكتوراه ال لسةة ة كجذء مل التدرج المهني  علىتوج  ممارسةةي المهل العملية اي الهندسةةة للحلةةول
 وفو ما يتعارض مف طبيعة طبراتهل السابقة وواقف عملهل ومهامهل.

 ليات والمعافد الطالةةة اي اللةةناعة للتدريس بالك الكبير  توج  ممارسةةي المهل العملية مل  و  الطبرات
 بملوغ درجة دكتوراه اي ال لس ة دول وجود طبره تدريسية أو أكاديمية حقيقية.
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  ات العليافلسفة اإلطـار املرجعي لتصميم برامج الدراس .3

 

 لتكول لها لور  واضحة ومحدد . اتبالجامع توحيد معايير إعداد البرامج الدراسية 

 سة األكثر شيوعا عالميا سية لتتوافق مع نظم الدرا ، حيث يذيد ارص الطريا تصميم وصياغة اللوائح الدرا
 الملر  اي أسواق العمل اإلقليمية والدولية، ولتسهيل تنقل الطيخ بيل الجامعات اي دول العالل.

  بتناول مشةةةةةةكيت واقعية اي أبحاث الماجسةةةةةةتير والدكتوراه  فنا ي وب يكت الربط مع الصااااااناعةالتركيز على
 بحث إلى موقف اللناعة والمهنة اي الدرجات المهنية.لامكاديمية ولكل أيضاً بنقل ا

  تماشةةةةةةيها مف الهدف مدى قياس ل اً حديدتوااق مف ابتجافات العالمية وتلتللدرجات المطتل ة  تطوير ألية التقييم
 .منها

 لتواير ألية للقياس المسةةةتمر بإضةةةااة مراحل بينية للوقوف  م بالبحث في درجات الدكتوراهنمذجة خطوات القيا
على مدى تقدل البحث وابطمئنال لكون  على الطريق السةةةليل بما يمنف إضةةةاعة الوقت اي مراحل ب طائل منها 

 وب تضمل الولول للهدف.

 واء للطروج مل المسةةار مف الحلةةول على ما لطالبي البحث اي المراحل المطتل ة سةة اساتحداث مساارات بديلة
 ي يد بما تل دراست  أو أيضاً بتحويل المسار طبقاً لتطور البحث.

 الدراسات العليا تطوير درجات أهمية .4

4/1: 

  لراف نسةةةةةةةبة المتطرجيل بدرجة علمية وتسةةةةةةةهيل ابنتقال بيل  اجسةةةةةةةتيرمالدبلول والتن يل العيقة بيل درجات
 ة للدراسة.يمالدرجتيل باعتماد المنهجية السل

   تقليل معدل اسةةةةةةةتن ا  طلبة الدكتوراه للمده المتاحة للبحث بدول الولةةةةةةةول للنتائا المرجو  والمتوقعة بالن ر
 تل ايها تقييل توج  تقدل البحث.للوقت المتاح و ل  باستحداث مرحليات وسيطة ي

 ح ف ه المنهجية التولةةةةةل بت اقيات درجات دكتوراه مذدوجة إلمكانية تقسةةةةةيل السةةةةةاعات البح ية إلى أجذاء يتت
 .ابت اقيةمتواذنة بيل أطراف 

4/2: 

 على شةةةةةراكة أو تعاول و يق بيل قسةةةةةل أكاديمي وأحد الجهات العملية  المطتل ة عهاانوأتقول الدرجات المهنية ب
اشترا  مشرف مل اللناعة  وي ضلال يشتر  مشرف مل اللناعة اي مرحلة الماجستير  ويجخالتطبيقية، 

اي مرحلة الدكتوراه، ويتل اطتيار المشةةرف الطارجي مل اللةةناعة بالتنسةةيق بيل المشةةرف امكاديمي الرئيسةةي 
 وموااقت  واعتماده. مجلس القسل/البرناما الطالخ، وبعد العرض على مل القسل و

  تعتمد بامسةةةةةاس على بحوث تطبيقية تطبيقيةالهندسةةةةةة فو رسةةةةةالة علمية  المهنية اي دكتوراهالمطرج درجة ،
مرتبطة ومتلةةةلة بالواقف، مف عمل المسةةةح ودراسةةةة الطل ية الن رية والتطبيقات الحدي ة الطالةةةة بموضةةةوع 
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وقابلة للتطبيق، وتكول الرسالة تو يقاً  مبتكر حلول عملية  إلىلتطبيقي، ولوب البحث ا
 جمف البيانات وتحليلها بطريقة علميةولكااة ططوات الولةةول للحل من  تحديد المشةةكلة 

 .ابضااة المهنية الجديد ل ة اببتكار و وينطبق عليهاقابلة للتكرار اي  روف أطرى 

 ب يللح موضوعاً للدكتوراه المهنية أ  عمل ل  ل ة العمل المهني  ،اي جميف امحوال
البحت كامعمال ابسةةةتشةةةارية التي يمكل أل تتل بمعذل عل الوسةةةط البح ي الجامعي أو 

ب يشكل عامل اببتكار وابطتراع ل ة لمطرجها او التي ب يمكل تعميل منهجيتها  التي
 ومطرجها على المشكيت العملية المشابهة.

  امكاديمية(، آلنها  درجة دكتوراه ال لسةةة ة عتها عليتطتلف اي طباي جميف امحوال، ادرجة الدكتوراه المهنية(
تعتمد على التطبيق وب تدطل اي الت اليل الن رية، على عكس دكتوراه ال لس ة )حتى مل مسمافا( اهي تعتمد 

لولةةةول إلى اسةةةتطيص نتائا علمية جديد . على الغوص اي الت الةةةيل الن رية العلمية للموضةةةوع لمحاولة ا
وقد تحتاج نتائا دكتوراه ال لسةة ة إلى أبحاث مكملة ليمكل تطبيق ما تل التولةةل إلي  مل ن ريات واسةةتنتاجات 
جديد . ويأتي دور طيخ الدراسات العليا اي الدرجات المهنية لمحاولة تطبيق ما تل استنتاج  مل ن ريات إلى 

 الولول إلى منتا جديد أو تطوير منتا موجود.الواقف العملي ليمكل 

 

  العلمية الدرجات تعريف .5

5/1:  

 اي التطلةةةةص والتطوير العلمية القدرات تنمية إلى الدراسةةةةة ف ه تهدف :العلوم الهندسااااية دبلوم .1
 دراسةةة مل طيل الحدي ة العلمية وامسةةاليخ التقنيات باسةةتطدال و ل  الطالخ، يطتاره ال   والمجال

  .المتقدمة امكاديمية المقررات مل عدد

 والت كير العلمي البح ية القدرات تنمية إلى الدراسةةةةةةة ف ه تهدف :الهندسااااااة في مماجسااااااتير العلو .2
 و ل  البح ية للكلية، الططة واقف مل الطالخ يطتاره ال   والموضةةةوع والمجال ال رع اي والتطوير
ستطدال سة طيل مل الحدي ة العلمية وامساليخ التقنيات با  المتقدمة امكاديميةالمقررات  مل عدد درا
 .متكاملة علمية رسالة طيل مل وتطبيقي أكاديمي بحث وإجراء

 على والقدر  المسةةةتقل ال كر تنمية إلى الدراسةةةة ف ه تهدف :العلوم الهندساااية في الفلسااافة دكتوراه .3
 الطالخ يطتاره ال   والموضةةوع والمجال ال رع اي للعلل الجديد إضةةااة  ل ومل اببتكار والتطوير،

التي  البح ية القدرات وتعميق دقيقا تطللا والبح ية المتطللة التقنية العلمية املول و ل  بإتباع
جديدا للعلل اي  يضةةةةيفيجخ أل  علمي بحث إجراء طريق عل الماجسةةةةتير مرحلة اي تنميتها تمت

 .مجال التطلص

5/2:  

 اروع العمل اي كااة مجابت اي المهنية الك اء  راف إلى الدراسة ف ه تهدف :المهني الهندسة دبلوم .4
 .بينية اي تطللات تكول أل، وي ضل عملية وتدريبات تطبيقية مقررات دراسة طيل مل الهندسة

 البحثن ريات اي موضوع بأساليخ ربط اإللمال  تهدف ف ه الدراسة إلى :المهني الهندسة ماجستير .5
وإعداد مشروع  المهنيعل طريق مجموعة مل المقررات تركذ على الجانخ  لها التطبيقيالجانخ  مف

 .تطبيقي
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تهدف ف ه الدراسةةةةةة إلى تنمية ال كر والقدرات على  :المهنية الهندساااااة دكتوراه .6
العلول، وعلى اببتكار والتطوير عل طريق مجموعة  اي التطبيقيإتقال الجانخ 
 للنواحي، مف إضةةةةةةةااة جديد  المهني التطبيقيتنمى الجانخ  التيمل المقررات 

طتار للدراسةةةةةةةة و ل  بإتباع اي العلول اي التطبيقية  المجال والموضةةةةةةةوع المك
 وتعميق دقيقا تطللا والبح ية المتطللة والتطبيقية والتقنية العلمية املول
 طريق عل المهنيالماجسةةةةةةةتير  مرحلة اي تنميتها التي تمت التقنية القدرات
 .ومهني تقني علمي بحث إجراء

 

 أسس تصميم الربامج الدراسية .6

 ومنها تحدد المعارف والمهارات المطلوبة، ويتدرج وضةةةةف يبدأ تصااااميم برامج الدراسااااة مت مواصاااافات الخريج ،
للمقررات اليذل دراسةةةةةةتها اي تطر مسةةةةةةتوى للدراسةةةةةةة وتتدرج بالمقررات التي يجخ دراسةةةةةةتها قبلها تلةةةةةةور 

(Prerequisite ل المقررات التي قبلهةا وفكة ا حتى أقةل مسةةةةةةةتوى ويعتمةد على مةا لةدى الطةالةخ مل معةارف  )
 .بالبرناماومهارات عند التحاق  

 التي يكتسبها الطالخ طيل الدراسة، وتوضح اكتساخ ف ه المهارات  تحتوي الالئحة الدراسية على قائمة المهارات
كسةةاخ الدارس للمهارات إ، وتوضةةح كي ية (Mapping of Skills to Courses) عل طريق المقررات المقترحة

 العامة بطرق التعلل الحدي ة وإدماجها داطل المقررات.

 ي الماد  العلمية أو نقص اي المعلومات المطلوبة ، وب يكول فنا  تكرار اتصااااااامم المناهج لتتكامض مع بعضاااااااها
لمنها، ويسةةةةةتتبف  ل  التذال الجميف بالمحتوى العلمي، مف إمكانية أل يكول للماد  العلمية لةةةةةبغة تعبر عل مقدمها 

 )القائل بتدريس المقرر أو جذء من ( دول الحيود عل امساسيات التي يجخ أل يتل تعلمها مل المنها.

 وتطتلف نسةةةةةةةخ م ردات التقييل التالية مل مقرر آلطر: امعمال التي الب يعتمد على طبيعة المقررتقييم أداء الط ،
يقول بها الطالخ طيل ال لةةةةةل الدراسةةةةةي، امبحاث التي يقول بها الطالخ للتنقيخ عل معلومات جديد ، ابمتحانات 

ش هي وابمتحال  المتتالية أ ناء ال لل الدراسي و ل  كل  طبقاً  ابمتحال النهائي للمقرر العمليبما ايها ابمتحال ال
 .لما تنص علي  بئحة كل برناما اي طلوص طرق ومكونات التقييل الطالة بكل مقرر

 ويحق ل  مناقشةة امسةتا  اي الدرجات والنقاط الممنوحة ل ، يجب أت تكوت نتائج التقييم المساتمر معلومة للطالب ،
إضةةااية لتحسةةيل التقييل، ويجخ أل يكول مل حق الطالخ ابطيع على أوراق اإلجابة وأل يسةةمح ل  بالقيال بأعمال 

 اي ابمتحانات الدورية، مف إعيل اإلجابة النمو جية لجميف ابمتحانات اور ابنتهاء مل عقدفا.

  اء مطتل ة مل العالل )ذجأمف المتطلبات المعمول بها اي يجب معايرة توصااااااايا البرنامجOutcome-Based 

Assessment.) 

 على أسةةاليخ التقويل المسةةتمر وإعداد ابمتحانات لقياس مدى  يلزم عقد ورش عمض لتدريب أعضاااء هيئة التدريس
 تحقق مطرجات التعلل.

 وتطبيقات الحاسخ اآللي تدما اي للخ المقررات لتنميتها بشكل متكامل. يةتنمية كثير مت المهارات الشخص 

 بلةةةةةةور  التعليل المطتلط ررات يمكل أيضةةةةةةاً أل يتل تلةةةةةةميل المق(Blended learning)  بعض وفو تضةةةةةةميل
 .التعلل عل بعدوليط مل التعليل المباشر كطالمقررات أو أجذاء منها 
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 املرجعي للدراسات العليا اإلطار .7
يجخ أل يكول فنا  فدف مل طرح أ  برناما  :مدة صالحية البرنامج الدراسي .1

ملةةحوبة بجدوى طرح  وتحدد مد  لةةيحية دراسةةي، ت كر اي بداية البرناما، 
ا ، و قا ل  أو إي عدي بل أل يتل ت ناما للطرح ق مد  اي البر جميف امحوال ب تذيد 

سنوات، وسيتل اإلشار  إليها اي القرار الوذار  إللذال الكليات  5الليحية عل 
ت جذئيا طيل اتر  بالتعديل قبل انتهاء مد  اللةةيحية. ويكول مل حق الكلية تعديل محتويات المقررا

الليحية وبشرط ال ت ل الماد  العلمية للمقرر متوااقة مف اسل المقرر وب تحيد عل فدف البرناما. 
(، Program Learning Outcomesويجخ أل يكول فنا  توضيح للمطرجات التعليمية للبرناما )
 وكي ية تحقيقها مل دراسة المقررات التي يشملها البرناما.

تتوااق اي  تبدأ بئحة كل برناما دراسةةي بعرض قائمة بموالةة ات دقيقة للطريا :خريجمواصاافات ال .2
، وتحديد طريقة إعدادفا والحلول التي سينتمى لها الطريا مجملها مف متطلبات المهنة وسوق العمل

طدميامكاديمي وعلى رأى المجتمف  ناعي وال ند مل بنود الموالةةةةةةة ات، اللةةةةةةة كل ب مال  حدد أ ، وي
 التي ستسافل اي تنمية ف ا البند. ويجخ أل يبدأ تلميل البرناما مل طيل ف ه الموال ات.المقررات 

محتويات عل مضمول ليجخ أل يعبر الولف المطتلر ل :وصا المقررات بكتالوج الالئحة .3
كلمةةة(، ويشةةةةةةةمةةل على رؤوس  100المقرر )وقةةد يكول مل المنةةاسةةةةةةةةخ أل يكول اي حةةدود 

ية إل كانت ضةةمل متطلبات المقرر، ويضةةاف ملبالتجارخ العالموضةةوعات، ويتل إضةةااة قائمة 
جف العلمية الممكل الرجوع إليها مطبوعة أو إلكترونية، كما اك ل  قائمة بأفل الملةةةةةةادر والمر

 يجخ أل يتل إضااة طريقة تقييل الطيخ الت ليلية.

ل يسةةةةتطدل النمو ج الموحد، لوضةةةةف تلةةةةور كام :وصااااا كامض للمقرر على النموذج الموحد .4
 للمقرر يشمل على:

Course Objectives, Detailed Contents, Experimental Work, Detailed Student 
Workload, Intended Learning Outcomes, Teaching and Learning Methods, 
Assessment Methods, Pre-Requisites, Co-Requisites, Resource Material. 

سةةاعة،  25ب يذيد عدد سةةاعات ابتلةةال امسةةبوعية عل  :اصساابوعيةعدد ساااعات اصتصاااض  .5
ويجخ أل تحسةةةخ جيدا بحيث يكول مجمل حمل الطالخ امسةةةبوعي )المباشةةةر بقاعات الدرس 

)و ل  اي حالة الت رغ الكامل  ساعة عمل 50وغير المباشر سواء بالكلية أو المنذل( اي حدود 
لعمل لكل مقرر مبنيا على مجهود الطالخ الكامل ، ويراعى أل يكول حساخ ساعات اللدراسة(

ب تذيد سةةةاعات المحاضةةةرات عل نلةةةف اجمالي عدد سةةةاعات ابتلةةةال  اي اهل كل مقرر.
 امسبوعية.

يتوقف أل يكول عدد المقررات اي ال لل الدراسي  :عدد المقررات في الفصض الدراسي الواحد .6
حد بيل  لدراسةةةةةةةةة مقررات 5مقررات و 3الوا لخ ل طا مدا على مدى ت رغ ال جميف اي ، ومعت

سةةةةةاعة  50امحوال يطضةةةةةف  ل  لمجمل حمل الطالخ امسةةةةةبوعي ال   ب يجخ أل يذيد عل 
 عمل.

بيل سةةةةةةةو ل  على  ،ربتل توذيف درجات أ  مقرر طبقا لطبيعة المقر :توزيع درجات المقرر .7
ويجوذ أل يعتبر أسةةةةةةةتا  المقرر نتيجة ، : ابمتحانات الدورية )عددفا ودرجة كل منهاالم ال

(، امعمال اإلضةةةااية أعلى مجموعة منها لكل طالخ بحيث ب تقل عل نلةةةف عدد ابمتحانات
العملية، الشةةة هية والتي يقول بها الطالخ، التقارير المقدمة عل أبحاث قال بإعدادفا، ابطتبارات 

 ابمتحال النهائي.
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معادلة جخ على الكلية إضةةةةةةةااة كي ية ي :تحديد التوافق مع النظم العالمية .8
اممريكي أو ن ال   ن ال الساعات المعتمد بما ينا ره ايالبرناما الدراسي 

النقةةاط المعتمةةد  اموربي، ليكول فنةةا  توااق مف الن ل العةةالميةةة تسةةةةةةةمح 
وتسةةةةاعد على ابعتراف والسةةةةاعات المعتمد  للمقررات بابنتقالية للطيخ 

 الهندسي الملر .الدولي بن ال التعليل 

 ل: يجخ أل تسةةةمح بئحة الكلية بانتقاتشاااجيع انتقاض الطالب بيت الجامعات .9
طل وطارج ملةةةةةةةر  عات دا جام ي مل طيلالطيخ بيل ال ية اتات اق طار عة امل  إ جام بيل ال

 .(Credit Transfer) إجراءتسمح ب والجامعة المضي ة

: يمكل لمجلس الكلية إجراء بعض التعدييت الط ي ة واعتمادفا التعديالت الطفيفة على الالئحة .10
 –بدول الرجوع إلى لجنة القطاع الهندسي م ل: إضااة مقررات إلى سلة المقررات ابطتيارية 

تعديل عدد ساعات  –تعديل نسخ تقييل المقرر  -% 50تعديل اي محتوى المقرر بما ب يتجاوذ 
 ساعات المعتمد  للمقرر.ابتلال بما ب يؤ ر على حساخ ال

تطرح الكلية البراما الدراسةةةةةةية، ويقول كل قسةةةةةةل مل امقسةةةةةةال العلمية : نظام تكويد المقررات .11
بالكلية بتدريس المقررات التي تقف اي تطلل  اي أ  برناما دراسي، وتراقخ إدار  الجود  

فيئة التدريس. أداء أعضةةةةةةاء فيئة التدريس وتطلف القسةةةةةةل المعنى على تقارير أداء أعضةةةةةةاء 
 المقررات ترتبط مباشر  بامقسال العلمية، وله ا اكود المقرر يحدد القسل المطتص بالتدريس.

 

سات العليا: .12 سة التأهيلية للدرا سات العليا اطتبار التقدل ايجوذ أل  الدرا اي حالة عدل اجتياذ المتقدل للدرا

ها يلتحق بو تحاق بالدراسةةةةةةات العليا بالكلية،تحدد ل  الكلية دراسةةةةةةة تأفيلية بغرض تحسةةةةةةيل ارلةةةةةةت  اي ابل
اة  كا جامعات اي  ل  المجلس امعلى لل عاد ما ي جامعات الملةةةةةةةرية أو  كالوريوس مل ال حالةةةةةةةلول على ب ال

 بالدراسات العليا بكليات الهندسة.ابلتحاق  ايالراغبيل و، الهندسية التطللات

 400ساعة معتمد  مل المستوى  24عدد مل المقررات بحد أقلى  يدرس الطالخ اي الدراسة التأفيلية 
ل   قا و  بل طب يده مل ق حد ما يتل ت بار القبول  /مجلس القسةةةةةةةل/البرناما ل جة اطت ناء على نتي البرناما ب

 .ليئحة الداطلية للكليةوا

  اي  3.0 نقاط ب يقل عليجتاذ الطالخ الدراسةةةات التأفيلية للدرجات امكاديمية بحلةةةول  على متوسةةةط
 2.7نقاط ب يقل عل سجل لها بالدراسة التأفيلية، وللدرجات المهنية بحلول  على متوسط مقررات المال

 .سجل لها بالدراسة التأفيليةمقررات الماي ال

 الدرجات األكاديمية:متطلبات الحصوض على  .13
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 مل المعافد أو الجامعات الملةةةةةرية أو ما الهندسةةةةةة  الحالةةةةةلول على بكالوريوس يجوذ أل يلتحق ب  الطيخ
 يعادل  المجلس امعلى للجامعات اي كااة التطللات. 

 مجلس يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسةةةةة لدرجة ماجسةةةةتير العلول الهندسةةةةية، واي حالة عدل اجتياذه يمكل ل
يتل قيده  3.00سةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل تحديد مقررات تأفيلية يدرالقسةةل/البرناما 

 للدراسة.
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  طبقا  500معتمد  مل المستوى ة ساع 12امساسي الهندسي يدرس الطالخ اي الدبلول
مجلس القسةةةةل/البرناما ويحق ل -ليئحة الداطلية للكلية ومل المقررات المتاح عرضةةةةها 

إ ا )مسةةتوى مرحلة البكالوريوس(  400تكليف الطالخ بدراسةةة سةةاعات مل المسةةتوى 
رأى حاجة الطالخ ل ل  طبقاً للتطلةص وب تحتسةخ ف ه السةاعات مل ضةمل سةاعات 

 الدبلول.

 مقرر درسةةة  الطالخ إب إ ا حلةةةل اي   أ ب تحتسةةةخ سةةةاعات  للحلةةةول على الدبلول
واي حالة الرغبة اي ابسةةةةةةةتمرار للدبلول  (،على امقل 2.3أو أك ر ) C+على تقدير 

 . 2.7الهندسي المتقدل يجخ أب يقل متوسط درجات عل 
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  يجوذ أل يلتحق بها الطيخ الحاللول على بكالوريوس الهندسة مل الجامعات الملرية أو ما يعادل  المجلس
 امعلى للجامعات اي كااة التطللات. 

 الدبلول الهندسي امساسيوفي  500بمستوى اجبارية ساعة معتمد   12المرحلة امولى يدرس الطالخ  اي. 

  يحق ل  ابلتحاق بالمرحلة التالية 3.00بتقدير متوسةةةةةةةط ب يقل عل  المرحلة امولى ايبعد نجاح الطالخ ،
 سةةاعة 12ويدرس الطالخ اي ف ه المرحلة  ويحدد ل  مشةةرف أسةةاسةةي بناء على تطلةةص البحث المقدل من ،

المجابت  المقررات اي، وتكول و ل  بالتنسةةةةةةيق مف المشةةةةةةرف 600-500المسةةةةةةتوى مل  اطتيارية معتمد 
وبناء على تطلص البحث المقدل  هنية والتطبيقية والعلمية للتطللات الدقيقة اي اروع الهندسة المتعدد الم
 من .

 ويمكل أل المقررات اي المجابت البح ية والعلمية للتطلةةةةةلةةةةةات الدقيقة اي اروع الهندسةةةةةة المتعدد  لتكو ،
 12الـةةةةةةةة ساعات معتمد  مل ضمل  6إلى  3عدد يكقيل ب مشروع تطبيقييشار  الطالخ اي ارق عمل إلعداد 

 المطتص مل يقول باإلشراف علي . البرناما/ويكلف مجلس القسل –ساعة 

  يحلل الطالخ على الدبلول الهندسي المتقدل اي ارع التطلص إ ا أتل بنجاح دراسة جميف المقررات )ب تقل
 ساعة معتمد ( بنجاح.  24عل 

  مقرر درسةةةةة  الطالخ إب إ ا حلةةةةةل اي  على تقدير  أ ب تحتسةةةةةخ سةةةةةاعاتC+ ( 2.3أو أك ر )على امقل 
للحلةةول على الدبلول الهندسةةي المتقدل، واي حالة الرغبة اي ابسةةتمرار لماجسةةتير العلول اي الهندسةةة ايجخ 

 .3.00توسط الدرجات عل مأب يقل 
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  يلتحق ب  الطيخ الحالةةةلول على بكالوريوس الهندسةةةة مل الجامعات الملةةةرية أو ما يعادل  المجلس امعلى
 .اجستير العلول اي الهندسةبمالراغبيل اي ابلتحاق وللجامعات اي كااة التطللات، 

  المناسبة للدراسة. كاديميةوام العلميةيعقد القسل امتحال قبول لتحديد أعداد المقبوليل والتأكد مل توار الطل ية 

  ل  امسةةاسةةي، الهندسةةي الدبلولتم ل  500سةةاعة معتمد  مل المسةةتوى  12امولى يدرس الطالخ اي المرحلة 
واي  الهندسةةةي المتقدل، دبلولوب ل  يسةةةتكمل متطلبات ال أطرىاطتيارية سةةةاعة  12 يدرس اي المرحلة ال انية

 12مكاديمي ويقدل اي لةةةةةور  رسةةةةةالة ماجسةةةةةتير وال   يواذ  ا لبحثالمرحلة امطير  يقول الطالخ بعمل ا
 .ساعات معتمد 

 يتل تحديد إطار التطلص  3.0بمعدل درجات ب يقل عل  الدبلول الهندسي امساسي مقررات بعد ابنتهاء مل
 .رئيسيالدقيق، ويتل أيضاً تحديد مشرف 

  وتتكول مل مقرريل الهندسي المتقدل دبلولبتحديد المقررات التي يجخ دراستها اي ال الرئيسييقول المشرف ،
ساعات( يمكل اطتيارفل  6باإلضااة إلى مقرريل تطريل ) البرناماساعات( مل إطار تطلص  6اطتيارييل )

 مل تطللات أطر .

  بمتوسةةةةط درجات ب يقل عل  دبلول الهندسةةةةي المتقدلامسةةةةاسةةةةي وال الهندسةةةةي الدبلول مقرراتبعد ابنتهاء مل
 2.7أو أك ر ) -Bتقدير يكول قد حلل اي أ  مل مقررات الدبلول امساسي أو المتقدل على بشرط أل  3.00

طبقاً للتطلةةةلةةةات المطلوبة اي  يلتطر يليتل تسةةةجيل موضةةةوع الرسةةةالة ويمكل إضةةةااة مشةةةرا، على امقل(
 .وبحد أدنى مشرف  اني البحث

  مقرر درس  الطالخ إب إ ا حلل اي  على تقدير  أ ب تحتسخ ساعاتC+ ( 2.3أو أك ر .)على امقل 

  أشةةهر وحد أقلةةى  6تكول مد  البحث محدد  مل تاريخ التسةةجيل حتى تاريخ التقدل بالنسةةطة النهائية بحد أدنى
 .المعنيمجلس القسل/البرناما أشهر أطرى اقط و ل  مسباخ يقبلها  6سنة ويسمح بمدفا لمد  
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  يكول الهدف مل الرسةةةةةةةةالة تدريخ الطالخ على البحث بداية مل اطتيار الموضةةةةةةةوع
 ودراسة امبحاث السابقة  ل إجراء الدراسة والولول إلى نتائا م يد .

  يشةةةةةةكلها القسةةةةةةل، وتحدد اي تقييمها النقاط التي  حكل مل طيل لجنة الرسةةةةةةالةيتل تقييل
 يحلل عليها البحث لتدطل ضمل متوسط الدرجات. 

 علي  إعاد  تقديل  ،2.7تلةةةةةةل على امقل إلى اي الرسةةةةةةالة  لطالخ ال   ب يحقق نقاطا
مر  أطرى ويعامل معاملة المقررات اي حسةةةةةاب  داطل متوسةةةةةط النقاط واي  الرسةةةةةالة

 رسول القيد. 

  الدبلول الهندسةةي امسةةاسةةييجوذ للطالخ وقف قيده لدراسةةة ماجسةةتير العلول الهندسةةية بعد ابنتهاء مل مرحلة 
شهاد  بالمقررات التي درسها أو بعد ابنتهاء مل  شهاد   الدبلولويحلل على  الهندسي المتقدل ويحلل على 

 الهندسي المتقدل. الدبلولبدرجة 

  سنوات مل الحلول عليها أل يعيد  3الهندسي المتقدل طيل مد  أقلافا  الدبلوليجوذ لمل حلل على درجة
الهندسي  الدبلول يدمادرجة ماجستير العلول الهندسية واي ف ه الحالة  التقدل بستكمال الدراسة للحلول على

، واي ف ه الحالة يقول مجلس لحلول على درجة ماجستير العلول الهندسية باستطدال ما سبق دراست لالمتقدل 
 .القسل/البرناما بتحديث قائمة المشرايل اي حالة سبق تحديدفل و ل  بناء على الوضف الجديد
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 .يلتحق بها الطالخ الحالل على درجة ماجستير العلول اي الهندسة مل الجامعات الملرية أو ما يعادلها 

  يمكل الهندسةةية، واي حالة عدل اجتياذه لدرجة دكتوراه ال لسةة ة اي العلول يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسةةة
 3.00تحديد مقررات تأفيلية يدرسةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل مجلس القسةةل/البرناما ل

 يتل قيده للدراسة.

  اطتبار القبول الطاص به ه الدرجة دكتوراه ال لسةةة ة اي العلول الهندسةةةية اي حالة عدل اجتياذ المتقدل للدراسةةةة
 ايجوذ أل تحدد ل  الكلية دراسة تأفيلية بغرض تحسيل ارلت  اي ابلتحاق بالدراسات العليا بالكلية 

 سةةةاعة معتمد  مل مسةةةتوى مقررات  24عدد مل المقررات بحد أقلةةةى  يدرس الطالخ اي الدراسةةةة التأفيلية
مجلس لما يتل تحديده مل قبل طبقا و ل  مجابت ال رعية ل  دراست  وال ايالراغخ  امساسيالمجال  اي 500

 .ليئحة الداطلية للكليةالبرناما بناء على نتيجة اطتبار القبول وا /القسل/البرناما 

  بداية بمرحلة المقررات امسةةةاسةةةية للدكتوراهببرناما الدكتوراه  ابلتحاقف ا ابمتحال  اييحق للطالخ الناجح 
المقرر إ ا حلةةةةةل على  ايويعتبر ناجحاً  700أو  600المسةةةةةتوى  ايمل معتمد ات سةةةةةاع 9مقررات تعادل 

 .(3.00يقل عل ) نقاط بمتوسط 

   مجلس القسل/البرناما بالنجاح اي المقررات امساسية للدكتوراه يقدل الطالخ المقترح البح ي المبدئي ويحدد ل
 مشرااً رئيسياً طبقاً لتطلص المقترح البح ي،

  يث مقرراتتتكول مل مل  ل يطتار الطالخ مقررات الدكتوراه المتقدمة بالتنسةةةةةةةيق مف المشةةةةةةةرف والتي  
موضةةةوع البحث ويمكل اطتيارفا مل أ  مقررات سةةةاعات( مل إطار  9) 700-600 مل المسةةةتوى ةاطتياري

المشةةةةةرف ضةةةةةرور  يرى أو أ  جامعة أطرى يرتبط البرناما بات اقية تعاول معها  امل مطروحة اي الجامعة
دراسةةةةت  لراف قدر  الباحث وتنمية قدرات  اي التعامل والتمكل مل موضةةةةوع البحث، ويتل دراسةةةةتها اي طيل 

 .ال لليل الدراسييل اليحقيل على النجاح اي المقررات امساسية
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  إضةةةااة مشةةةرف تطر طبقاً للتطلةةةلةةةات يسةةةجل الطالخ موضةةةوع بحث الدكتوراه مف
شةةةةهر مل تاريخ تقدم   12وب تذيد عل  أشةةةةهر 6تقل عل  بعد مرور مد  ب المطلوبة

بالمقترح البح ي وبشرط نجاح  اي المقررات امساسية والمتقدمة للدكتوراه والحلول 
  .3.00وبمتوسط نقاط ب يقل عل على امقل(  2.7أو أك ر ) -Bتقدير على 

 ت عل طل ية على جمف معلوماسةةةةةاعة(  12) تقول المرحلة امولي اي البحث امكاديمي
امدبيات الطالةةة بموضةةوع الدراسةةة، وجمف البيانات وتنتهي بعمل  راجعةالدراسةةة وم

طمسةةةةة  وال   يحكم  لجنة ابمتحال الشةةةةامل والتي تشةةةةكل مل عرض عال )سةةةةمينار(
بحيث تتنوع تطلةةلةةاتهل حول  مل القسةةل ويتل اطتيارفل مل ضةةمنهل المشةةرف الرئيسةةي أعضةةاء مل امسةةات  

، للطالخ على أل يكول أحدفل مل طارج الجامعة، ويكول أقدل امسةةةةةةةةات   اي اللجنة مقررا لهاالمجال العال 
 وتكول نتيجة ف ا العرض أحد البدائل التالية:
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 النتائا  إلىتحليل النتائا وعرضةةةةةةةها ولةةةةةةةوبً سةةةةةةةةاعة( يتل  12مل البحث امكاديمي ) المرحلة ال انية اي
احث نحو كي ية عرض وتوجي  يكول الهدف من  التوجي  النهائي للب والمقترحات وتنتهي أيضةةةةةا بسةةةةةمينار عال

البحث لضةةةةةةمال تع يل ال ائد  للمجتمف امكاديمي وإ هاراً إلضةةةةةةاات  العلمية، يقول بعده بعمل السةةةةةةمينار العال 
لنتائا المرحلة ال انية وال   يعرض اي  المنهجية النهائية وما تل جمع  مل بيانات وما تل القيال ب  مل تجارخ 

 النهائية لتحلييت البحث. ونتائجها وأيضاً النتائا شب 

  والحد امدنى للمرحلة ال انية شهر مل تاريخ التسجيل 12الحد امدنى للمرحلة امولي اي بحث الدكتوراه فو ،
دراسةةةةةةةة مقررات بعد ابنتهاء مل أشةةةةةةةهر، و ل  بما يجعل فنا  حد ادني مل  6للتحليل وعرض النتائا فو 

، وتكول لها حد شةةةةهر 24لعرض النتائا اي نهاية المرحلة ال انية فو  سةةةةميناحتى عمل  امسةةةةاسةةةةيةالدكتوراه 
 .شهر 36أقلي 

  أشةةةهر للعمل على ابنتهاء مل كتابة  3بعد إجاذ  مرحلة البحث بالسةةةمينار العال، يمنح الطالخ مد  ب تقل عل
النشةةةر الدولي لابحاث مل إجراءات  ابنتهاءالرسةةةالة شةةةاملة كااة مكونات الرسةةةالة العلمية امكاديمية وأيضةةةاً 

مجلس المنب قة مل البحث امكاديمي، وفي نشةةر بح يل على امقل اي دوريات دولية محكمة  ات تقييل يقبل ب  
وم هرسةةةةةة اي  محكمة علمية متطلةةةةةلةةةةةة مجلة اي امقل على على أل تكول واحد  منهماالقسةةةةةل/البرناما 

Scopus اي مجال  ةمرات( ومن ل بأحد الجمعيات الرئيسةةةةةةةي 10)اوق  ابنعقاداي مؤتمر دولي منت ل  أو
التطلص، وشرط القبول للنشر أساسي للتقدل بالرسالة النهائية للمناقشة، وتكول ف ه المرحلة النهائية للكتابة 

سةةاعة  54سةةاعة معتمد  ليكول إجمالي عدد السةةاعات المعتمد  امدنى لدرجة دكتوراه ال لسةة ة فو  12تعادل 
 معتمد .

  مجلس أشةةةةةةهر وتكول مل لةةةةةةيحية  3ويسةةةةةةمح بطلخ المد م  مل المدد أعيه بمد  واحد  اضةةةةةةااية قدرفا
سل/البرناما  سل/البرناما و ل  مسباخ يقبلها الق المعني وبشرط أب تذيد اجمالي المدد الممنوحة مل مجلس الق

 .ي شهراً، وما ذاد عل  ل  ايجخ الحلول على موااقة الجامعة عل 12القسل عل 
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  النهائية بأحد البدائل التالية:يكول تقييل الرسالة 
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 12

 

  

  الهندسةةةةةةةية بعد ابنتهاء مل أ  مل مجموعتي دكتوراه ال لسةةةةةةة ة اي العلول يجوذ للطالخ وقف قيده لدراسةةةةةةةة
 شهاد  بالمقررات التي درسها.مقررات الدكتوراه )امساسية أو المتقدمة( ويحلل على 

   يد اي طيل مد لدكتوراه أل يعيد الق تا مرحلتي مقررات ا يده بعد ابنتهاء مل إحدى أو كل يجوذ لمل وقف ق
شةةةةةةهر مل وقف القيد واب اضةةةةةةطر إلعاد  دراسةةةةةةة المقررات مر  أطرى، واي جميف امحوال  12أقلةةةةةةافا 
، وعلي  ا ي حالة تغير المشةةةةةةةرفبرأ  ضةةةةةةةوع الرسةةةةةةةالة وموبمقررات الدكتوراه المتقدمة  اطتياروبرتباط 

الرئيسي  يكول مل حق القسل او المشرفموضوع الرسالة أو تغير المشرف الرئيسي اي مرحلة إعاد  القيد ا
 طلخ دراسة مقررات متقدمة إضااية تناسخ الوضف الجديد. الجديد

  تتيح ف ه المنهجية التولةةةةل بت اقيات درجات دكتوراه مذدوجة إلمكانية تقسةةةةيل السةةةةاعات البح ية إلى أجذاء
 .ابت اقيةمتواذنة بيل أطراف 

 الدرجات المهنية: متطلبات الحصوض على .14

14/1: 12

   يجوذ أل يلتحق ب  الطيخ الحالةةةةةةةلول على البكالوريوس مل المعافد أو الجامعات الملةةةةةةةرية أو ما يعادل
 . المهنيالمجلس امعلى للجامعات اي كااة التطللات، الراغبيل اي ابلتحاق بالدبلول 

 اجتياذه يمكل  الهندسةةةةةةة، واي حالة عدللماجسةةةةةةتير المهني اي يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسةةةةةةة لدرجة ا
 3.00تحديد مقررات تأفيلية يدرسةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل مجلس القسةةل/البرناما ل

 يتل قيده للدراسة.

  طبقا ليئحة الداطلية للكلية  500معتمد  مل المسةةتوى ة سةةاع 12يدرس الطالخ اي الدبلول امسةةاسةةي المهني
تكليف الطالخ بدراسةةة سةةاعات مل المسةةتوى مجلس القسةةل/البرناما حق لوي -ومل المقررات المتاح عرضةةها 

 إ ا رأى حاجة الطالخ ل ل  طبقاً للتطلص وب تحتسخ ف ه الساعات مل ضمل ساعات الدبلول. 400

  مقرر درسةة  الطالخ إب إ ا حلةةل اي   أ ي تحتسةةخ سةةاعات االدبلول امسةةاسةةي المهني للحلةةول على درجة
واي حالة الرغبة اي ابسةةتمرار للدبلول الهندسةةي المتقدل ايجخ أب  (،على امقل 2.3أو أك ر ) +Cعلى تقدير

 . 2.7يقل متوسط درجات عل 
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  يلتحق بها الطيخ الحالةةلول على بكالوريوس الهندسةةة مل الجامعات الملةةرية أو ما يعادل  المجلس امعلى
 للجامعات اي كااة التطللات. 

  مجلس واي حالة عدل اجتياذه يمكل ل المتقدل،دبلول الهندسةةةةةةةي يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسةةةةةةةةة لدرجة
يتل قيده  3.00يدرسةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل تحديد مقررات تأفيلية القسةةل/البرناما 

 للدراسة.

 المهني. الدبلول امساسيوفي  500بمستوى اجبارية ساعة معتمد   12المرحلة امولى يدرس الطالخ  اي 

  اليةيحق ل  ابلتحاق بالمرحلة الت 2.70بتقدير متوسةةةةةةةط ب يقل عل  المرحلة امولى ايبعد نجاح الطالخ ،
 سةةاعة 12ويدرس الطالخ اي ف ه المرحلة  ويحدد ل  مشةةرف أسةةاسةةي بناء على تطلةةص البحث المقدل من ،

المجابت  المقررات اي، وتكول و ل  بالتنسةةةةةةيق مف المشةةةةةةرف 600-500المسةةةةةةتوى مل  اطتيارية معتمد 
على تطلص البحث المقدل  وبناء المهنية والتطبيقية والعلمية للتطللات الدقيقة اي اروع الهندسة المتعدد 

 من .
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 يشار  ، ويمكل أل المقررات اي للتطللات الدقيقة اي اروع الهندسة المتعدد  لتكو
سةةةةاعات معتمد  مل  6إلى  3عدد يكقيل ب مشةةةةروع تطبيقيالطالخ اي ارق عمل إلعداد 

المطتص مل يقول باإلشةةراف مجلس القسةةل/البرناما ويكلف  –سةةاعة  12الـةةةةةةةةة ضةةمل 
 علي .

  يحلةةل الطالخ على الدبلول الهندسةةي المتقدل اي ارع التطلةةص إ ا أتل بنجاح دراسةةة
 ساعة معتمد ( بنجاح.  24جميف المقررات )ب تقل عل 

  مقرر درسةة  الطالخ إب إ ا حلةةل اي  على تقدير أ ب تحتسةةخ سةةاعات C+  أو أك ر
اي حالة الرغبة على امقل(  2.7أك ر )أو  -Bللحلةةةول على الدبلول الهندسةةةي المتقدل، أو  على امقل( 2.3)

 الهندسة المهني.اي ابستمرار لماجستير 
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  يلتحق ب  الطيخ الحالةةةلول على بكالوريوس الهندسةةةة مل الجامعات الملةةةرية أو ما يعادل  المجلس امعلى
 المهنيللجامعات اي كااة التطللات، الراغبيل اي ابلتحاق بالماجستير 

 الهندسةةةةةةة، واي حالة عدل اجتياذه يمكللماجسةةةةةةتير المهني اي يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسةةةةةةة لدرجة ا 
 3.00تحديد مقررات تأفيلية يدرسةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل مجلس القسةةل/البرناما ل

 يتل قيده للدراسة.

 .يعقد القسل امتحال قبول لتحديد أعداد المقبوليل والتأكد مل توار الطل ية العملية والمهنية المناسبة للدراسة 

  بعد  امسةاسةي، الهندسةي الدبلولتم ل  500اعة معتمد  مل المسةتوى سة 12امولى يدرس الطالخ اي المرحلة
يتل تحديد إطار التطلةةةةص  3.0بمعدل درجات ب يقل عل  الدبلول الهندسةةةةي امسةةةةاسةةةةي مقررات ابنتهاء مل

 رئيسيالدقيق، ويتل أيضاً تحديد مشرف 

  وتتكول مل مقرريل سي المتقدلالهند بتحديد المقررات التي يجخ دراستها اي الدبلول الرئيسييقول المشرف ،
ساعات( يمكل اطتيارفل  6باإلضااة إلى مقرريل تطريل ) البرناماساعات( مل إطار تطلص  6اطتيارييل )

 مل تطللات أطر .

 المهني المتقدل  دبلولوب ل  يسةةةةتكمل متطلبات ال أطرىاطتيارية سةةةةاعة  12 اي المرحلة ال انية الطالخ يدرس
 .ةالهندساي 

  بمتوسةةةط  ةالهندسةةةالمهني المتقدل اي دبلول والالمهني اي أسةةةاسةةةيات الهندسةةةة  الدبلول مقرراتبعد ابنتهاء مل
امساسي أو المتقدل على  المهني بشرط أل يكول قد حلل اي أ  مل مقررات الدبلول 2.7درجات ب يقل عل 

سةةةةاعات  9بيقي وال   يواذ  المشةةةةروع التطيتل تسةةةةجيل موضةةةةوع ، على امقل( 2.3أو أك ر ) -+Cتقدير 
كول وبحد أدنى مشةةرف  اني، وي طبقاً للتطلةةلةةات المطلوبة اي البحث يلتطر يلإضةةااة مشةةرا معتمد  ويتل
 تدريخ الطالخ على استطدال امساليخ العلمية والتقنية الحدي ة. المشروع التطبيقيالهدف مل 

 6اريخ التقدل بالنسطة النهائية للتقرير بحد أدنى تكول مد  المشروع التطبيقي محدد  مل تاريخ التسجيل حتى ت 
مجلس القسل/البرناما أشهر أطرى اقط و ل  مسباخ يقبلها  6شهراً ويسمح بمدفا لمد   12أشهر وحد أقلى 

 .المعني

  مل 75م لها م ل المقررات الدراسةةةةية وتتكول درجة التقرير )بمنح درجة  المشةةةةروع التطبيقييكول تقييل %
، وب % مل إجمالي الدرجة(25الدرجة( والعرض العال النهائي ال   يقول ب  الباحث ومناقشةةةةةت  اي  )إجمالي 

 .تمنح الدرجة اي حالة عدل تقديل العرض المناقشة

  مقرر درس  الطالخ إب إ ا حلل اي  على تقدير  أ ب تحتسخ ساعاتC+ ( 2.3أو أك ر .)على امقل 
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  مل طيل لجنة يشكلها القسل، وتحدد اي تقييمها النقاط التي  المشروع التطبيقييتل تقييل
 يحلل عليها البحث لتدطل ضمل متوسط الدرجات. 

 علي   ،2.7تلةةةةةةل على امقل إلى اي المشةةةةةةروع التطبيقي  الطالخ ال   ب يحقق نقاط
مر  أطرى ويعامل معاملة المقررات اي حسةةةةاب  داطل متوسةةةةط المشةةةةروع إعاد  تقديل 
 رسول القيد. النقاط واي 

  بعد أل يتل بنجاح متطلبات  اي الهندسةةةة المهنييحلةةةل الطالخ على درجة الماجسةةةتير
 .2.7المراحل المطتل ة وبمتوسط ب يقل عل 

 المهني اي  الدبلولبعد ابنتهاء مل مرحلة  لماجسةةةةةةتير المهني اي الهندسةةةةةةةيجوذ للطالخ وقف قيده لدراسةةةةةةة ا
 المهني المتقدل اي الدبلولالمقررات التي درسةةها أو بعد ابنتهاء مل ويحلةةل على شةةهاد  ب ات الهندسةةةأسةةاسةةي
 .الدبلول ف ا ويحلل على شهاد  بدرجة ةالهندس

  سةةةنوات مل الحلةةةول  3طيل مد  أقلةةةافا  ةالهندسةةة المهني المتقدل اي الدبلوليجوذ لمل حلةةةل على درجة
واي ف ه الحالة  جسةةتير المهني اي الهندسةةةلماعليها أل يعيد التقدل بسةةتكمال الدراسةةة للحلةةول على درجة ا

باستطدال ما سبق  لماجستير المهني اي الهندسةبالحلول على درجة ا ةالهندسالمهني المتقدل اي  الدبلول يدما
 دراست .

14/4: 45

  الهندسة مل الجامعات الملرية أو ما يعادلها. المهني اي ماجستيراليلتحق بها الطالخ الحالل على درجة 

  مجلس الهندسة، واي حالة عدل اجتياذه يمكل للدرجة الدكتوراه المهنية اي يتل تن يل اطتبار قبول للقيد للدراسة
يتل قيده  3.00تحديد مقررات تأفيلية يدرسةةها المتقدل وبالنجاح ايها بمعدل متوسةةط ب يقل عل القسةةل/البرناما 

 للدراسة.

  اطتبار القبول الطاص به ه الدرجة ايجوذ المهنية اي الهندسةةةةة دكتوراه الاي حالة عدل اجتياذ المتقدل لدراسةةةةة
 أل تحدد ل  الكلية دراسة تأفيلية بغرض تحسيل ارلت  اي ابلتحاق بالدراسات العليا بالكلية 

 سةةةاعة معتمد  مل مسةةةتوى مقررات  18عدد مل المقررات بحد أقلةةةى  يدرس الطالخ اي الدراسةةةة التأفيلية
مجلس لما يتل تحديده مل قبل طبقا و ل  دراست  والمجابت ال رعية ل   ايالراغخ  امساسيالمجال  اي 500

 .ليئحة الداطلية للكليةالبرناما بناء على نتيجة اطتبار القبول وا /القسل/البرناما 

  الهندسةةة ودراسةةة مقررات تعادل المهنية اي دكتوراه الما ببرنا ابلتحاقف ا ابمتحال  اييحق للطالخ الناجح
 ايويعتبر ناجحاً  700أو  600مل المسةةةتوى اي مرحلة المقررات امسةةةاسةةةية للدكتوراه  معتمد ات سةةةاع 9

 B- (2.70)المقرر إ ا حلل على تقدير ب يقل عل 

   مجلس بالنجاح اي المقررات امسةةةةةةةةاسةةةةةةةية للدكتوراه يقدل الطالخ المقترح البحث العملي المبدئي ويحدد ل
طبقاً للتطللات مل اللناعة اي ف ه المرحلة إضااة مشرف تطر يجخ والرئيسي مشرف الالقسل/البرناما 

 سةةةةةةاعات( 9) ةاطتياريررات ، ومل  ل يطتار الطالخ مقررات الدكتوراه المتقدمة وفي مقالمطلوبة اي البحث
بالتنسيق مف المشرف والتي يمكل أل تكول مل أ  قسل أو تطلص أطر يرى المشرف ضرور  دراست  لراف 
قدر  الباحث وتنمية قدرات  اي التعامل والتمكل مل موضةةةةةةةوع البحث، ويتل دراسةةةةةةةتها اي طيل ال لةةةةةةةليل 

 الدراسييل اليحقيل على النجاح اي المقررات امساسية

 وب تذيد عل  أشهر 6بعد مرور مد  ب تقل عل للبحث العملي لدرجة الدكتوراه  جل الطالخ العنوال المبدئييس
شةةةةةةهر مل تاريخ تقدم  بالمقترح البح ي وبشةةةةةةرط نجاح  اي المقررات امسةةةةةةاسةةةةةةية والمتقدمة للدكتوراه  12

 .3.00وبمتوسط نقاط ب يقل عل على امقل(  2.7أو أك ر ) -Bتقدير والحلول على 

 مل طمسةةةةة أعضةةةةاء:  التوجيهية تتكول اللجنةو، مهني ينشةةةةأ بالقسةةةةل برنامالكل توجيهية تشةةةةكيل لجنة  يجخ
عضةةةةةوال أكاديميال مل داطل الجامعة، عضةةةةةو أكاديمي مل طارج الجامعة، وعضةةةةةويل مهنييل أحدفما على 

 حقيقية. مهنيةامقل ب ينتمي للجامعة، ويمكل لآلطر أل ينتمي للجامعة مف وجود ممارسة 

  مجلس القسل/البرناما يكول له ه اللجنة الحق اي متابعة تقدل البحث التطبيقي وإجاذ  المرحلة امولي ويطتص
 بعد استشار  ف ه اللجنة بإجاذ  المرحلة ال انية.او ما ينوخ عن  
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  ضااة مشرف تطر جخوي بحث العمليلل العنوال المبدئيتسجيل مف طبقاً مل الجامعة  إ
وب ل   )ليلبح اإلجمالي امدنى اي ف ه المرحلة  ي ة مشرايل( للتطللات المطلوبة

على جمف معلومات عل  ساعات( والتي تقول 9العملي )البحث  ملالمرحلة امولي تبدأ 
موضةةوع العملية المشةةابهة ل ومنافا الحلولومداطل امدبيات الطالةةة وطل ية الدراسةةة 

 ودراسة السوق الطالة بالحل ودراسة الجدوى المبدئية جمف البياناتأيضاً الدراسة و
 .للمنتا النهائي

  يتل تقييم  مل قبل اللجنة التوجيهية  بتقديل عرض )سةةةةمينار( عالالمرحلة امولى تنتهي
للبرناما المهني بابشةةترا  مف المشةةرايل اي حالة عدل وجودفل داطل تشةةكيل اللجنة التوجيهية، وتكول نتيجة 

 البدائل التالية: ف ا العرض أحد
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  اشةةةةةةترا   واحتمالبأحد المجابت العملية  اي الهندسةةةةةةة المهنية البح ية للدكتوراه وجود المشةةةةةةكلة إلىبالن ر
 تطريل اي حلها وجمف بياناتها ايجخ عمل تحديد واضح وشديد لمكول المدطيت الطالة بالباحث.

 النتائا والمقترحات  إلىتحليل النتائا وعرضها ولوبً ساعات( يتل  9مل البحث العملي ) المرحلة ال انية اي
 اني يكول الهدف من  التوجي  النهائي للباحث نحو كي ية عرض وتوجي  البحث  عال وتنتهي أيضةةةةةةا بسةةةةةةمينار

 لضمال تع يل ال ائد  للمجتمف المهني وإ هاراً إلضاات  العلمية. 

 ل كتابة الرسالة شاملة كااة وبعد عمل السمينار العال لنتائا المرحلة ال انية يقول الطالخ بالعمل على ابنتهاء م
مكونات الرسةةةةةةةالة العلمية امكاديمية وأيضةةةةةةةاً يطلخ من  ابنتهاء مل نشةةةةةةةر بح يل على امقل اي مجيت أو 

من مة مل قبل جمعيات علمية عريقة  ات لةةةةةةةلة و يقة بموضةةةةةةةوع البحث ومؤتمرات دولية مؤ ر  ومحكمة 
للتقدل بالرسالة النهائية، وتكول ف ه المرحلة النهائية  ويوااق عليها مجلس القسل، وشرط القبول للنشر أساسي

سةةاعات معتمد  ليكول إجمالي السةةاعات المعتمد  امدنى لدرجة الدكتوراه المهنية اي الهندسةةة  9للكتابة تعادل 
 ساعة معتمد . 45فو 

 شهراً  12و ف ةالهندسي المهنية ا لدكتوراهأو ال انية مل البحث العملي ل موليتيل المرحل  مل االحد امدنى م 
نار( يتقديل عرض )سةةةم إلىو ل  بما يجعل فنا  حد ادني مل بداية دراسةةةة مقررات الدكتوراه المتطلةةةلةةةة 

 9أشةةهر لكتابة الرسةةالة ) 6شةةهراً، وأطيراً يمنح الطالخ مد  ب تقل عل  30نتائا اي نهاية المرحلة ال انية فو 
ساعات( وتقديمها للتقييل والعرض النهائي، وتكول مد  البحث محدد  مل تاريخ تسجيل موضوع الرسالة حتى 

يل كل شهراً ويسمح بمدتيل اضاايتيل متتاليت 48شهراً وحد أقلى  30تاريخ التقدل بالنسطة النهائية بحد أدنى 
 المعني.مجلس القسل/البرناما شهراً أطريل و ل  مسباخ يقبلها  12منهما 
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 :يكول تقييل الرسالة النهائية بأحد البدائل التالية 
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  بعد ابنتهاء مل أ  مل مجموعتي مقررات  المهنية اي الهندسةةةةةةةةالدكتوراه يجوذ للطالخ وقف قيده لدراسةةةةةةةة
 الدكتوراه )امساسية أو المتقدمة( ويحلل على شهاد  بالمقررات التي درسها.

  وقف قيده بعد ابنتهاء مل إحدى أو كلتا مرحلتي مقررات الدكتوراه أل يعيد القيد ويجخ علي  أب يجوذ لمل
واي جميف امحوال ترتبط مقررات الدكتوراه المتقدمة بتغيير موضةةةةةوع  إعاد  دراسةةةةةة المقررات مر  أطرى،

الرسةةالة والمشةةرف وبتغيرفما يكول مل حق القسةةل او المشةةرف طلخ دراسةةة مقررات متقدمة إضةةااية تناسةةخ 
 الوضف الجديد.

 ى أجذاء تتيح ف ه المنهجية التولةةةةل بت اقيات درجات دكتوراه مذدوجة إلمكانية تقسةةةةيل السةةةةاعات البح ية إل
 .ابت اقيةمتواذنة بيل أطراف 

بالنسةةبة للطيخ الدارسةةيل لدرجات سماجسةةتير الهندسةةةس، سماجسةةتير اإلنجليزية: دراسااة الل ة  .15
 امتحالس يجخ تقديل ما ي يد اجتياذ ال لس ةس، ودكتوراه ال لس ةالهندسةس، سماجستير  اي العلول
 500ودرجة على امقل للماجسةةةتير  450 بمعدل اإلنجليذية اللغة اي الدولي TOEFL شةةةهاد 
 اإلنجليذية المعترف اللغة امتحانات مل ابمتحال ف ا يعادل ما أو)للدكتوراه  امقل على درجة
ً  بها يجوذ  (، و ل  قبل التسةةةجيل أو طيل عال مل تاريخ التسةةةجيل وإب يتل شةةةطخ القيد.عالميا

( لتحسةةةيل zero credit –للطالخ حضةةةور مقرر لغة بكلية اآلداخ )بدول الحلةةةول على نقاط 
 .اجتياذ اطتبار اللغة اي اللغة للمساعد  اي مستواه

، ويحدد الحد امدنى سةةةةةة بعدد ال لةةةةةول الدراسةةةةةية المسةةةةةموحيحدد مدد الدرا: الدراساااااة مدة .16
 انتهاء الحد امقلى، واقا للقواعد التالية: وامقلى لمد  الدراسة اي كل درجة وك ل  المد بعد

 الدرجة العلمية
احلد األقصى  مدة الدراسة

دة املد مل
 املشروطة

احلد 
 األدنى

احلد 
 القصى

 1 2 1 األساسى الهندسي الدبلوم

 1 4 2 المتقدمالهندسي  دبلومال

 2 6 4 المتقدم(و)متضمن الدبلوم األساسى  الهندسة في ماجستير العلوم

 2 10 6  الفلسفة دكتوراه

 1 2 1 الدبلوم المهني في أساسيات الهندسة

 1 4 2 الدبلوم المهني المتقدم في الهندسة

 2 6 4 (متضمن الدبلوم األساسى والمتقدم) الهندسةالمهني في  ماجستيرال

 2 10 6 في الهندسة  المهنية دكتوراهال

 

 الطالخ أحقية اي ويكن ر المطتصالقسل/البرناما  مجلسطلخ مد مد  الدراسة يقدل الطالخ طلبا إلى  حالة اي.  

 سبوعي توالل ساعات ب رضعليها أعيه في  المنلوصلمدد ا )بحد  امقلى حدذياد  ال ويتلساعة  25 ا
 .المعدل به ا للدراسة الكااي لطالخا ت رغ عدلالة ح اي أعيهمدد للأقلي ضعف المد ( 

امسةةةةاسةةةةي للملتحق بدرجة  الهندسةةةةة بعد ابنتهاء مل دبلول: على الرسااااائض العلمية اإلشااااراا .17
 ماجستير العلول يتل تحديد إطار التطلص الدقيق، ويتل أيضاً تحديد المشرف امساسي للطالخ.

  المتقدل التي يجخ دراستها لطالخ  الهندسة بتحديد مقررات دبلول لرئيسيالمشرف االطالخ وبالتشاور مف يقول
 ستير الهندسة.جوما ماجستير العلول
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 لجنة اإلشراف على طالخ  اي بعد تسجيل موضوع الرسالة، يمكل إضااة مشرف تطر
 ماجستير العلول طبقاً للتطللات المطلوبة اي البحث.

 المسةةةاعديل وامسةةةات   لاسةةةات   والدكتوراه الماجسةةةتير رسةةةائل على اإلشةةةراف يكول 
 الكلية. طارج مل المتطلةةلةةيل مل مسةةتوافل اي مل اإلشةةراف يشةةار  اي أل ويجوذ
 يكوليمكل أل  المشةةةةرايل تعدد حالة واي اي اإلشةةةةراف، المعاونة للمدرسةةةةيل ويمكل

يكول أك رفل أل  وأ اللجنة اي التدريس فيئة أعضةةةاء أقدل فو إما المشةةةرف الرئيسةةةي
 أعضاء يذيد أب على لمجلس القسل،تطللاً اي موضوع الرسالة ويتر  تحديد  ل  

، كما يجوذ ذياد  عدد المشرايل عل الدكتوراهً  حالةطمسة اي حالة الماجستير و اي  ي ة على اإلشراف فيئة
 .  ل  اي حالة الدراسات البينية و ل  لتعدد التطللات بها

 باللغتيل العربية وملطص الرسةةالة باإلعيل عل عنوال والبحوث، العليا الدراسةةات لشةةئول الكلية وكيل يقول 
 .واإلنجليذية وبوضف إعيل المناقشة أوالسمينار على موقف الكلية

 كتختك  الرسةةالة، نتائا عل ندو  وتقديل بنجاح الدراسةةة متطلبات مل ابنتهاء بعد: الحكم لجنة .18
 باللغة ملطص مف العربية باللغة أو) العربية باللغة ملطص مف (باللغة اإلنجليذية الرسةةةةةالة
 على للعرض الرسالة ليحية مدى عل بتقرير (اإلشراف فيئة/ ويتقدل المشرف ،اإلنجليذية

ول  اي ف ه المرحلة أل يقترح عنواناً محد اً للرسالة بناء على ما وللت مجلس القسل/البرناما 
إلي  مل نتائا والطيلةةةةة النهائية لها وبدول أل يؤ ر  ل  على ميعاد المناقشةةةةة بشةةةةرط موااقة 

 .ابلتباستغيير المطلوخ وإقرار عدل بأسباخ الوتقديل ما ي يد مجلس القسل/البرناما 

 تيل محكمتيل، واحد  علمي تيلورق بنشةةر الدارس يقول أل ال لسةة ة دكتوراه درجة علىعقد لجنة الحكل ل شةةترطي
 قبولها أو نشرفا ي يد ما قدلويك  Scopusوم هرسة اي  محكمة علمية متطللة مجلة اي امقل على منهما
 .ولها للنشروتكول اموراق العلمية جميعها مستطرجة مل رسالة الدكتوراه ويكقدل ما ي يد نشرفا أو قب، للنشر

 ورقتيل علميتيل محكمتيل  بنشةر الدارس يقول أل دكتوراه الهندسةة المهنية درجة عقد لجنة الحكل علىل يشةترط
اي مجلس تسجيل موضوع مجلس القسل/البرناما أحدفما اي مؤتمر الجمعية الدولية اي مجال البحث ويحددفا 

 أو نشةةةةرفا ي يد ما قدلويك  الدكتوراه رسةةةةالة مل مسةةةةتطرجةاموراق العلمية جميعها  وتكوللبحث وطبقاً ل  ا
 .للنشر قبولها

  يستعاض بتقديل براءات اطتراع عل النشر العلمي المطلوخ للحلول على درجة الدكتوراهيمكل أل.  

 والحكل  الرسةةةالة ل حص علمية لجنة المطتص،مجلس القسةةةل/البرناما  اقتراح على بناء الكلية، مجلس لشةةةك  ي
 واحد بلوت المساعديل وامسات   امسات   مل المشرايل أو) المشرف أحدفل يكول) أعضاء  ي ة مل عليها
 اي الجامعة حالة ماجسةةةةتير العلول ومل طارج اي الكلية طارج مل امقل على امعضةةةةاء أحد يكول أل بدب)

 طارج مل ال لسةة ة دكتوراه رسةةائل على الحكل لجنة أعضةةاء أحد يكول حالة دكتوراه ال لسةة ة(، وي ضةةل أل
، كما يجوذ ذياد  عدد أعضةةاء فيئة فو الممتحل الداطلي مل غير لجنة اإلشةةراف مقرر اللجنة ويكولر. ملةة

  .الحكل عل  ل  اي حالة الدراسات البينية و ل  لتعدد التطللات بها

 مف المشةةةةةرف بابت اق يتل الم لةةةةةلة ال ردية التقارير تلقى وبعد والحكل، ال حص لجنة إلى الرسةةةةةالة تحال 
 الموعد المناقشة قبل عل ويعللمد  تحددفا الكلية.  طيل علنية مناقشة الرسالة لمناقشة موعد تحديد الرئيسي
 وتتل الرسةةةةةالة احص عل ال ردية الم لةةةةةلة التقارير على وتطلف الكلية اي الحكل لجنة وتجتمف بمد  كااية
اي حالة موااقة التقارير ال ردية على المناقشةةةةة، أو يتل منح الطالخ مهلة لتعديل ما يتل النص  الطالخ مناقشةةةةة

 .علي  اي التقرير ال رد  لعضو أو أك ر مل لجنة الحكل كشرط للتأفيل للمناقشة

  مل% 75) الرسةةةالة درجة وتتكول الدراسةةةية المقررات م ل م لهابمنح درجة رسةةةالة الماجسةةةتير يكول تقييل 
 وب(، الدرجة إجمالي مل% 25) اي  ومناقشةةةةةت  الباحث ب  يقول ال   النهائي العال والعرض( الدرجة إجمالي
( 4حيث يعطى كل محكل درجة للبحث )مل لةةةة ر إلى  والمناقشةةةةة، العرض تقديل عدل حالة اي الدرجة تمنح

متوسةةةةةةةط درجات المحكميل ال يث، وب يعتبر البحث مقبوبً إب إ ا حلةةةةةةةةل على  فيوتكول درجة البحث 
 .2.7متوسط نقاط ب يقل عل 

 درجة الرسةالة  اللجنة ورأ  الرسةالة مسةتوى ب  والمناقشةة موضةحا الرسةالة عل جماعيا تقريرا اللجنة تقدلو(
 ل  وتعطى نقص مل تراه ما بسةةةتكمالالطالخ  إلى الرسةةةالة تعيد أل للجنة ويجوذ (الدرجة منح اي والرأ 
  (.3.00)او معدل  +Bعل واي ف ه الحالة ب يمكل أل تتططى الدرجة النهائية  أشهر ستة أقلى بحد ارلة

 الدرجة منح اي للن ر الجامعة إلى  ل الكلية مجلس إلى الجماعي والتقرير ال ردية التقارير تحال. 
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  :والمهني امكاديمي

19/1:   

 دبلول العلول الهندسية امساسي .1
Academic Diploma of Fundamentals of Engineering Sciences 

 دبلول الدراسات المتقدمة اي العلول الهندسية .2

Advanced Diploma in Engineering Sciences 

 ماجستير العلول اي الهندسة .3
Master of Science in Engineering (M.Sc.) 

 دكتوراه ال لس ة اي العلول الهندسية .4

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Engineering Sciences 

19/2:  

 اي أساسيات الهندسة الدبلول المهني .1

Professional Diploma in Fundamentals of Engineering 

 الدبلول المهني المتقدل اي الهندسة .2
Advanced Professional Diploma in Engineering 

 الماجستير المهني اي الهندسة .3
Professional Master  in Engineering (M.Eng.) 

 الدكتوراه المهنية اي الهندسة .4
Professional Doctorate in Engineering 

 :وتكول الشهاد  أو الدرجة الممنوحة مل الجامعة على النحو التالي 

  . . . . .     . .

  .........

         .

 األساسية للدرجات البينيةالقواعد  .8

  على شةةةةراكة أو على تعاول و يق بيل كاديمي والمهني أعيه، وتقول امداطل أحد اإلطاريل تقول الدراسةةةةات البينية
  .أقسال أكاديمية مطتل ة وأيضاً مف كليات أطرى

 والكليات المتعلقة بموضةةوع الرسةةالة، ويتل اطتيار بقاً لموضةةوع البحث يتل اطتيار المشةةرايل مل امقسةةال المطتل ة ط
بالتنسةةةيق بيل المشةةةرف الرئيسةةةي والطالخ، وبعد العرض  اي حالة ابحتياج الي  المشةةةرف الطارجي مل اللةةةناعة

 البرناما وموااقت  واعتماده.  من ومة ادار على 

  للدرجة المسجل لها الطالخ والهدف منهاطبقاً  ،أو مهنية الدكتوراه البينية فو رسالة علمية أكاديمية دراسةمطرج ،
تعتمد على نقاط بح ية بيل التطلةةةلةةةات المطتل ة وينتا عنها إضةةةااة لتطلةةةص جديد، مف عمل المسةةةح ودراسةةةة 

السةة ات جديد   إلىالطل ية الن رية للتطلةةلةةات المطتل ة والتطبيقات الحدي ة الطالةةة بموضةةوع البحث، ولةةوب 
 قابلة للتطبيق.ة وأطر مستحد ة وأيضاً حلول عملي

  سة جوانخ متنوعة مل المشكلة شترا  تطريل اي درا يمكل أل يكول العمل اي اريق بح ي متنوع التطللات وا
 البح ية وجمف بياناتها ايجخ عمل تحديد واضح وشديد لمكول المدطيت الطالة بالباحث بالمقارنة بامطريل.
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  يجخ النص اي لوائح الدراسةةةةةات العليا للكليات على طريقة إدار  براما الدراسةةةةةات
العليا البينية اي حال وجودفا و ل  بحتمال غياخ الدور التقليد  لاقسةةال أو توذيع  

 أو كليات.على عد  أقسال 

  يمكل ال يوكل محد امقسال المشتركة اي البرناما مهال إدارت  بشرط اشرا  مم لي امقسال امطرى المشتركة اي
 البرناما اي القرارات الرئيسية م ل القبول والتسجيل واعتماد النتائا والمنح.

  امقسةةةةال أو الكليات المشةةةةتركة اي  تشةةةةكيل لجنة بالكلية لكل برناما بيني، تتكول اللجنة مل أعضةةةةاء ملكما يمكل
، وتقول ف ه اللجنة بالتنسيق بيل امقسال والكليات المشتركة اي البرناما وأيضاً تن ل سير العملية الدراسية التدريس

ب ، وفي المنوط بها راف الموضةةةةةوعات المطتل ة للجنة الدراسةةةةةات العليا بالكلية للموااقة وابعتماد والراف لمجلس 
 .يضاً للتوجي  نحو اتطا  اليذلالكلية، وأ

  يقترح تشكيل مجلس إلدار  البراما البينية برئاسة وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وتضل اي تشكيلها منسقي
 البراما البينية.

  أو واي جميف امحوال اي يعتد اي القطاع الهندسةةي اب بالدرجات البينية اللةةادر  مل كليات الهندسةةة المعترف بها
المعادلة مل المجلس امعلى للجامعات، كما يمكل ابعتداد بالدرجات البينية الممنوحة على مسةةةةةةةتوى الجامعة اي 

 حالة كول الحالل عليها يحمل باملل درجة بكالوريوس فندسة معترف ب . 

  

  اإلجراءات وابشةةةتراطات الطالةةةة بالدرجة العلمية سةةةواء أكاديمية أو مهنية عدا تتبف الدراسةةةات العليا البينية ن س
 شرط اإلشراف ودور المشرف الرئيسي وك ل  شروط ابلتحاق ومنح الدرجة.

  :ايما يطص ابشراف ودور المشرف الرئيسي 

  يتل تحديد النقطة البح ية والتطلةةةلةةةات المطتل ة  ةالبينيعليا الاسةةةات درالامسةةةاسةةةية اي  المقرراتبعد ابنتهاء مل
 وأطريل طبقاً للتطللات المطتل ة المطلوبة. رئيسيالمطلوبة لإلشراف على البحث، ويتل أيضاً تحديد مشرف 

  مقررات اطتيارية مل كلها ، وتكول مرحلة ال انيةالتي يجخ دراستها اي ال المقرراتبتحديد  الرئيسييقول المشرف
 مطتل ة المطلوبة للرسالة.التطللات ال

  يتل تسةةةةجيل موضةةةةوع الرسةةةةالة ويمكل إضةةةةااة مسةةةةتشةةةةاريل  المقرراتبعد ابنتهاء مل(Advisors)  تطريل مل
وال   قد يكول منلباً على دعل استطدال وسيلة أو أدا  معينة  تطللات أطرى  انوية و ل  لتقديل الدعل المطلوخ

ولكل يضةةةةاف أسةةةةمائهل  (Supervisors) ا حينئ  مل لجنة اإلشةةةةرافوب يكونو مطلوبة إلجراء التجربة البح ية
ويمكل أل يضةةاف أسةةماءفل لاوراق البح ية الناتجة عل البط  وف النقاط التي تل تقديمهل  تحت بند المسةةتشةةاريل

 .للدعل ايها

 :ايما يطص شروط ابلتحاق ومنح الدرجة 

 ت الملرية أو ما يعادلها مل الحالليل على درجات علمية يكسمح بالقيد بالبرناما لطريجي كليات الهندسة بالجامعا
 معادلة مل المجلس امعلى للجامعات. 

  كما يكسةةةةةةةمح بقبول طريجي الجامعات الملةةةةةةةرية أو ما يعادلها مل الحالةةةةةةةليل على درجات علمية أطرى غير
ف ه الدرجات العلمية بكالوريوس الهندسةةةة على أل تكول  ات لةةةلة بمجال الدراسةةةة بالبرناما ويشةةةترط أل تكول 

 . ات الللة معادلة مل المجلس امعلى للجامعات

  مل المجلس معادلة سةةةةةةةمح ك ل  بقبول حاملي درجات البكالوريوس مل جامعات أجنبية متى كانت درجاتهل ويك
على أو بشةةةةةةةرط المعادلة الداطلية بالجامعة مف تقديل الطالخ إقراراً بعدل ممارسةةةةةةةة المهنة بناء  امعلى للجامعات

 مستندات التقدل والمعادلة الداطلية اللادر  مل الجامعة بغرض دراسة الدرجات الم كور  به ه اليئحة.

 وقواعد النجاح ... ولل يرد  كره اي الجذء الطاص  والسةةةةاعات المعتمد  كل ما يطص الدرجات وشةةةةروط ابلتحاق
 .ليةعاالم كور   المرجعيبالدراسات البينية ينطبق علي  مواد اإلطار 
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 مالحق تكميلية .9

9/1: 

Program Differences 

A PhD is designed for college graduates who 
are interested in doing original and applied 
research that tests theory and adds to the 
existing knowledge in their particular field or 
discipline. A PhD program can help you learn 
how to: 

A professional doctorate is designed for 
working professionals who have practical 
experience in their field and want to increase 
their knowledge, advance their careers, and 
translate their work experience into a higher 
position of credibility, leadership, and influence. 
A professional doctorate program can help 
learn how to: 

 Analyze theories and concepts within your 
field. 

 Evaluate the relevance of current and 
emerging theories and practices within your 
field. 

 Evaluate the relevance of seminal, current, 
and emerging theories within your field. 

 Formulate effective solutions to complex, 
real-world problems common to your field. 

 Assess identified gaps in the current 
research literature. 

 Apply current research to practical problems 
in your field. 

 Advance the body of knowledge in your field 
through original research. 

 Design rigorous research that expands the 
professional body of knowledge in your field. 

 Communicate effectively to an academic 
audience and general stakeholders. 

 

Degree Completion Differences 

A PhD dissertation requires you to conduct 
research into an approved area of study within 
your discipline. While this can be in an area that 
has not yet been explored, it often 
complements existing knowledge by adding 
new or missing research. Completing the 
dissertation takes multiple steps including: 

A professional doctoral study requires you to 
identify a real-world problem within your field 
and research it thoroughly with the intent of 
uncovering new understandings that can 
eventually lead to new solutions. Completing 
the study takes multiple steps, which may 
include: 

 Drafting a dissertation prospectus and 
orally defending proposal to a committee. 

 Creating a proposal that describes the 
problem to solve, the design of study, and 
the methodology to use. 

 Completing the research.  Orally defending proposal to the committee. 

 Writing the research dissertation, which 
includes your methods, findings, literature 
review, and conclusions. 

 Collecting data and writing findings. 

 Orally defending your completed 
dissertation to a committee. 

 Orally defending your findings to the 
committee. 
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9/2: 

 (  إدار  البرناما1الماد :) 

 (  ابلتحاق2الماد :) 

 (  الشروط العامة للتقدل للدرجة3الماد :) 

 (  المستندات المطلوبة للتقدل 4الماد :)للدراسة 

 (  ن ال الدراسة بدول درجة5الماد :)  

 (  الدراسة كمستمف6الماد :) 

 (  تعريف الدرجات7الماد :) العلمية 

 (  ن ال الدراسة والدرجات العلمية8الماد :) 

 (  مواعيد الدراسة والقيد9الماد :) 

 (  التسجيل اي أك ر مل درجة علمية أو التسجيل اي غير تطلص القسل 10الماد :) 

 الدراسة (: رسول11ماد  )ال 

 (  التقديرات 12الماد :) 

 (  طريقة حساخ متوسط النقاط13الماد :) Grade Point Average لمجموعة مل المقررات 

 (  اشتراطات طالة بتقديرات المقررات والدرجات المطتل ة14الماد :) 

 (  الساعات التي يتل تسجيلها كل الل دراسي15الماد :) 

 (  16الماد :) إجراءات تسجيل المقررات 

 (  الح ف واإلضااة اي المقررات17الماد :) 

 (  ابنسحاخ مل المقرر18الماد :) 

 (  التحسيل اي المقررات19الماد :) 

 (  الرسوخ اي المقررات20الماد :) 

 (  21الماد )(: الغياخ عل ابمتحال )بع ر أو بدول ع ر 

 (  المقالة 22الماد :) 

 (  إيقاف ال23الماد :) قيد أو التسجيل 

 (  النذافة امكاديمية 24الماد :) 

 (  التسجيل لموضوع بحث ماجستير العلول 25الماد :) 

 (  اإلشراف على رسائل ماجستير العلول26الماد :)  

 (  اتر  التسجيل لماجستير العلول اي الهندسة 27الماد :) 

 (  لجنة ال حص والحكل على رسالة الماجستير ومنح ال28الماد :)درجة  

 (  إلغاء29الماد :)  القيد والتسجيل 

 (  إعاد  القيد والتسجيل30الماد :) 

 (  31الماد :) الموال ات الشكلية المتبعة اي كتابة الرسائل العلمية 

 (  ات اقيات الت افل مف الجامعات امجنبية32الماد :) 


