
  

 

  

 دليل طالب الدراسات العليا

 معهد التقنية الحيوية

 للدراسات العليا والبحوث

 جامعة قناة السويس

  



 كلمة العميد

 أعزائي الطالب

حتى تتمكنوا  ونهابالمعلومات األساسية التي تحتاج مدادكمإالغرض من هذا الدليل هو 

ة متميزة نخبالعلم الغزير لخالل فترة قيدكم بالمعهد والنهل من ستفادة القصوى إلمن ا

أهداف محددة ومعايير  اله يةكاديمألفبرامج المعهد ا. من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد

 .مع احتياجات المجتمع ومتطلباتة تتالئم

في الدراسة هو والتفاعل الجاد نتظام ألأن ا أبنائى الطالب اهكمأود أن ألفت إنتبو 

تنمية المعارف والمهارات العلمية  وهى ةاالساسيمثلى للوصول إلى أهدافكم الوسيلة ال

فالحاجة  .لعمل بعد التخرجلإلبتكار واإلبداع وافاق جديدة تفتح لكم آوالعملية التي 

على أداء المهام بقدرة عالية  ينقادر يناألساسية من التعليم هي أن نمد المجتمع بخريج

 .متميزةتكنولوجية تقنية و

وأن هذه  عند بداية حرية اآلخرينتنتهى ولتعلموا أعزائي الطالب أن حرية الفرد 

ولضمان تمتع جميع الطالب  .الحرية ال تتعدى على الحرية واإللتزام المجتمعى

عراف ألوابحرياتهم داخل حرم المعهد يجب االلتزام باألخالق الحسنة والتقاليد 

 .الجو األسرى العلمي داخل المعهدوالبعد عن كل ما يمكن أن يعكر الجامعية 

أبنائي الطالب بأن أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم واألخصائيين  أذكركموأخيرا 

لذلك  ،منظومة متكاملة كلها عناصر تكوناإلداريين والعمال والمباني واألجهزة و

أوصيكم بحسن التعامل مع مفرداتها ومكوناتها المختلفة والمحافظة على نظافة وجمال 

ن هذا المعهد هو لكم وبكم فأنتم أساس العمل ونحن نعمل كفريق هدفنا إم. معهدك

  .أعلى قدر ممكن من مخرجات التعلم المستهدفةمصلحتكم وتحقيق 

ن هللا يحب إذا عمل أحدكم عمال هللا صلى هللا عليه وسلم "إرسول أوصانا فلنعمل كما 

 "أن يتقنه

 مع أطيب تمنياتي لكم بالتفوق،،،

 

 صفوت عبد المقصود أحمد /أ.د 

 عميد معهد التقنية الحيوية

 

 



  نبذة عن المعهد

بقرار رئيس  بجامعة قناة السويسلتقنية الحيوية للدراسات العليا والبحوث امعهد  ئنشأ

مركز بحوث التقنية الحيوية القائم منذ ل إمتدادا  وذلك م 2017 لسنة 1379 رقمالوزراء 

البحوث الجارية في مجاالت التقنية الحيوية المتعددة ، والذي ينسق ويربط م1999عام 

تتماشى لرؤية ورسالة المعهد من رؤية ورسالة الجامعة  وقد إنبسقت بكليات الجامعة.

 مع اهداف الجامعة فى مجال البحث العلمى.

 الرؤية

تحقيق الريادة العلمية والبحثية فى مجاالت التقنية الحيوية مع اإللتزام المهنى بخدمة 

المجتمع وتنمية البيئة وتقديم الخبرة فى مجاالت التقنية الحيوية سواء الصناعية أو 

 . الغذائية أو البيئية

 الرسالة

القيام بعملية التدريس والبحث العلمى وتطوير البرامج وتأهيل وتدريب 

المتخصصين فى مجال علوم التقنية الحيوية وإكسابهم المهارات الالزمة للعمل 

البحثى مع توفير البيئة التى تشجع على التفوق العلمى واإلبتكار من أجل األكاديمى و

 تقدم المجتمع المصرى عامة ومجتمع أقليم قناة السويس وسيناء خاصة

 أهداف المعهد

اإلسراع في نقل واستيعاب التقنية الحيوية المتقدمة مع االستخدام األمثل إلمكانيات  -1

التطبيقي، وذلك من خالل تجميع اإلمكانات المعهد في التعليم والبحث العلمي 

والكوادر البحثية من مختلف التخصصات المعنية بالتقنية الحيوية بالجامعة في كيان 

 شبكي متعدد التخصصات.

تخريج كوادر علمية مدربة وقادرة على إجراء أبحاث مبتكرة ومتقدمة في مجال  -2

ت ووواهر المجتمع التقنية الحيوية ضمن فرق بحثية متكاملة لدراسة مشكال

 المتشابكة.

دعم وتقوية برامج الدراسات العليا بكليات الجامعة والجامعات والمراكز البحثية  -3

دكتوراه(،  -ماجستير  -األخرى بمصر عن طريق منح درجات علمية ) دبلوم 

وإعداد وتدريب كوادر علمية وفنية قادرة على المشاركة في تنفيذ برامج 

بحثية للمعهد والمعاهد والكليات األخرى، داخل وخارج ومشروعات الخطة ال

 الجامعة.



إجراء أبحاث مبتكرة وهادفة في التقنية الحيوية في المجاالت العلمية المختلفة  -4

البيئية( والوصول بهذه األبحاث إلي المستوى  -الغذائية  -الزراعية  -)الطبية 

 العالمي.

لصناعة في المجاالت المرادفة من حيث حل دعم وتقوية وربط األبحاث العلمية با -5

وتطوير منتجات جديدة، وتوفير كوادر مدربة  -وتطوير وتحسين اإلنتاج  -المشاكل 

على أعلى مستوى، السيما أن جامعة قناة السويس هي أقرب المراكز العلمية لوادي 

نمية التكنولوجيا شرق قناة السويس الواقع ضمن أنشطة المشروع القومى العمالق لت

 محور قناة السويس.

اإلنفتاح العلمي وتبادل الخبرات مع المعاهد والمراكز البحثية والهيئات العلمية  -6

المحلية والعربية والعالمية والتي تقوم بنشاط مشابه في مجاالت التعليم والتدريب 

 والبحث العلمي وعقد المؤتمرات والندوات وتبادل األبحاث والدوريات العلمية.

تشجيع قيام صناعات تقنية جديدة إعتمادا على نتائج األبحاث في المجاالت  -7

 التطبيقية المختلفة وتقليل الفترة الزمنية بين الكشف والتطبيق.

الوصول بمستوى األبحاث التطبيقية وبالتعاون مع مراكز اإلنتاج إلي الحد الذي  -8

بتقديم نماذج قابلة للتطبيق يسمح بتمويل االحتياجات البحثية للمعهد ذاتيا ، وذلك 

 لنتائج األبحاث العلمية مدعمة بالدراسات االقتصادية.

زيادة الوعي العام والخاص بالتقنية الحيوية، مزاياها واألضرار والمحاذير التي  -9

ترتبط بها، وذلك بعقد الندوات والمؤتمرات العلمية والتثقيفية وإصدار مجلة علمية 

 شاد.متخصصة ونشرات توعية وإر

خلق وتقوية روح العمل الجماعي بين الفرق البحثية العاملة في مجال التقنية  -10

الحيوية بالجامعة، وبينها وبين مثيالتها بالمراكز البحثية األخرى المحلية والدولية، 

 وإعطاء نموذج يحتذي به في العمل الخالق والمنتج.

 القيم

 يمية واألخالقيةواأللتزام بالنزاهة األكاد ،األمانة العلمية. 

 والحفاو على الحرية األكاديمية وحقوق الملكية الفكرية ،المصداقية والشفافية. 

 تنمية روح العمل الجماعى الفعال. 

  بالعدالة والمساواة وتكافؤ الفرصاأللتزام. 

 



 األقسام العلمية بالمعهد 

 -يتكون المعهد من األقسام التالية :

 (IPB)قسم التقنية الحيوية الصناعية والصيدلية ويرمز له بالرمز  -1

 (FB)قسم التقنية الحيوية الغذائية ويرمز له بالرمز  -2

 (EB)قسم التقنية الحيوية البيئية ويرمز له بالرمز  -3

 البرامج التعليمية

 -الدرجات العلمية التى يمنحها المعهد :

التقنية  /المعلوماتية الحيوية / والصيدليةالتقنية الحيوية الصناعية درجة الدبلوم فى  -1

 .(التقنية الحيوية البيئية /ذائية الحيوية الغ

التقنية  ، التقنية الحيوية البيئية ،درجة الماجستير فى التقنية الحيوية الغذائية  -2

 . والصيدليةالحيوية الصناعية 

 ،التقنية الحيوية البيئية ،درجة دكتوراة فلسفة العلوم فى التقنية الحيوية الغذائية  -3

  . والصيدليةالتقنية الحيوية الصناعية 

 شروط القبول بالمعهد

استكمال جميع المستندات المطلوبة من إدارة الدراسات العليا وسداد الرسوم  -1

 .الدراسية المقررة

)إذا  الحصول على موافقة جهه العمل على دراسة الطالب فى الدرجة المتقدم لها -2

 .كان يعمل(

 .الحصول على موافقة مجلس القسم المختص -3

 .الحصول على موافقة مجلس المعهد -4

درجة  500درجة للماجستير و  450بحد أدنى  TOFELامتحان اللغة اإلنجليزية  -5

 .للدكتوراة

 أن يتعهد الطالب بأن يتفرغ للدراسة ثالثة أيام أسبوعيا على األقل. -6

توصية مجلس القسم المختص قبول الطالب غير  يجوز لمجلس المعهد بناءا على -7

المصريين الحاصلين على درجة البكالوريوس من أى كلية أو معهد علمى 

معترف به من المجلس األعلى للجامعات بشرط حصوله على تقدير عام جيد 

 .وتقدير جيد جدا فى مادة التخصص



البكالوريوس فى غير الطالب المتقدمين لدرجة الماجستير وحاصلون على درجة  -8

التخصص المطلوب يجوز قيدهم بعد ادائهم إمتحان فى المقررات التأهيلية التى 

 يطلبها القسم المختص وال تحتسب هذه الساعات ضمن متطلبات التخرج.

على الطالب الوافدين تقديم ما يثبت حصولهم على الحد األدنى لإلقامة داخل  -9

فى حالة الدبلوم وسنتان فى حالة  جمهورية مصر العربية وهو سنة دراسية

 الماجستير وثالث سنوات فى حالة الدكتوراة.

يجوز للحاصلين على دبلوم فى تخصص ما أن يتقدم للحصول على درجة  -10

الماجستير فى نفس التخصص ويجوز أن يعفى من دراسة بعض المقررات التى 

فق عليه مجلس سبق له دراستها فى الدبلوم ويحدد ذلك مجلس القسم المختص ويوا

 المعهد.

يجوز لمجلس القسم المختص أن يضيف شروطا أخرى يراها ضرورية للقبول  -11

للطالب الجدد وتحديد عدد الطالب المقبولين حسب اإلمكانيات المتاحة بالقسم 

 والمعهد .

 -شروط القيد :

 شروط القيد للدبلوم:

بكالوريوس من يشترط لقيد الطالب لدرجة الدبلوم أن يكون حاصال على درجة ال

احدى الكليات العملية بالجامعات المصرية أو مايعادلها وذلك فى التخصصات التى 

يحددها مجلس القسم المختص على أن يتناسب التخصص مع تخصص األقسام المراد 

 التسجيل بها للدبلوم.

 -شروط القيد لدرجة الماجستير :

لى درجة البكالوريوس من يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير أن يكون حاصال ع

احدى الكليات العملية بالجامعات المصرية أو ما يعادلها وذلك فى التخصصات التى 

يحددها مجلس القسم المختص وتتناسب مع الدراسة وبتقدير عام جيد على االقل 

 وتقدير جيد جدا فى مادة التخصص.

 -:وط القيد لدرجة دكتوراه الفلسفه شر

لدرجة دكتوراه الفلسفة أن يكون حاصال على درجة الماجستير يشترط لقيد الطالب 

فى التقنية الحيوية من أحد اقسام المعهد أو من أحد الكليات العملية بالجامعات 

المصرية أو أى درجة معادلة لها من جامعة آخرى معترف بها من المجلس األعلى 

 للجامعات.



 

 الدرجة الحصول علىمتطلبات 

 -الدبلوم : -1

 فى صورة مقررات دراسية.ساعة معتمدة على األقل  30متطلبات التخرج للدبلوم 

 -الماجستير : -2

ساعة  12ساعة متطلبات المعهد ) 18ساعة منها  60متطلبات التخرج للماجستير 

ساعات إجبارى +  6ساعة متطلبات تخصص ) 12ساعات إختيارى( و  6إجبارى + 

 30بينما تعادل رسالة الماجستير ب ية. ساساعات إختيارى( فى صورة مقررات در 6

ساعة معتمدة يقررها مجلس القسم المختص بناءا على طلب المشرف على الرسالة 

المبنى على التقرير السنوى إلنجاز الطالب وال يعتد بها إال بعد إجازة الرسالة من لجنة 

 .التحكيم مع نشر أبحاث من الرسالة فى مجالت متخصصة مرموقة

 -: الدكتوراة -3

ساعة متطلبات  18ساعة معتمدة على األقل منها  90متطلبات التخرج للدكتوراة 

 6ساعة متطلبات تخصص ) 12ساعات إختيارى( و  6ساعة إجبارى +  12معهد )

بينما تعادل ية. ساساعات إختيارى( فى صورة مقررات در 6ساعات إجبارى + 

سم المختص بناءا على طلب ساعة معتمدة يقررها مجلس الق 60رسالة الدكتوراة ب 

المشرف على الرسالة المبنى على التقرير السنوى إلنجاز الطالب وال يعتد بها إال بعد 

إجازة الرسالة من لجنة التحكيم مع نشر أبحاث من الرسالة فى مجالت متخصصة 

  .مرموقة

 نظام الدراسة :

اطار الفصل الدراسى نظام الدراسة المتبع بالمعهد هو نظام الساعات المعتمدة فى 

ويتم تحديد المقررات المطروحة للتسجيل فى كل فصل دراسي وفقا للخطة الدراسية 

 للقسم المعنى، ويجوز طرح المقرر فى الفصلين الدراسيين اذا اقتضت الضرورة.

 اإلنسحاب

أكثر و أيجوز للطالب بعد موافقة المرشد االكاديمى أن يضيف أو يحذف مقررا  - أ

بوع الرابع بما ال يخل بالعبء الدراسي المنصوص عليه فى حتى نهاية األس



لجنة الدراسات العليا  موافقة الالئحة الداخلية للمعهد وبعد( من 25المادة )

 إدارة المعهد. ومجلس

 

مقرر حتى نهاية األسبوع السادس من ى أيجوز أن ينسحب الطالب من دراسة  - ب

لجنة  موافقةبدء التسجيل للفصل الدراسى وذلك بموافقة المرشد االكاديمى 

ويسجل هذا المقرر فى سجل الطالب  –إدارة المعهد  الدراسات العليا ومجلس

االكاديمى بتقدير "منسحب" بشرط أن ال يكون الطالب قد تجاوز نسبة الغياب 

وتعرض حاالت االنسحاب االضطرارية بعد هذا الميعاد  .ابالمقررة قبل االنسح

يخل  االوإقرارها من مجلس المعهد على  على لجنة الدراسات العليا للنظر فيها

 ( من الالئحة .25االنسحاب بالعبء الدراسي للطالب وفقا للمادة )

يجوز للطالب تعديل مسار تخصصه بشرط استكمال متطلبات التخصص  - ت

دم احتساب الساعات المعتمدة التى اجتازها الطالب من قبل وال المرغوب فيه وع

تقع فى مجال متطلبات التخصص الجديد، وذلك بعد موافقة المرشد االكاديمى 

 ولجنة الدراسات العليا ومجلس المعهد على هذا التعديل.

 إيقاف القيد

ا على رأى لجنة الدراسات العليا ومجلس القسم  المختص يجوز لمجلس المعهد بناء 

دكتوراه  –ماجستير  –بالمعهد أن يوقف قيد الطالب المقيد بالدراسات العليا )دبلوم 

يقاف القيد عن شهرا  وبشرط أن يكون إ 24عها عن الفلسفة( لمدد ال تزيد في مجمو

سنوات مقبلة وليس عن سنوات سابقة، وأن يكون إيقاف القيد في المدة األساسية وليس 

 لك في الحاالت اآلتية :في فترات مد القيد وذ

األشهر الثالثة التجنيد: يتقدم الطالب بطلب إليقاف قيده طوال مدة تجنيده خالل  - أ

 من تاريخ تجنيده مع تقديم المستندات الدالة على ذلك. األولى

السفر للخارج في مهمة رسمية أو أجازة: يتقدم الطالب بطلب قبل سفره أو خالل  - ب

المستندات ويقدم الطالب لدى عودته المستندات الشهر األول من سفره مدعما  ب

 .الدالة على قيامه بالمهمة أو األجازة

المرض: يتقدم الطالب بطلب عند مرضه مدعما  بشهادة مرضية معتمدة من  - ت

 اإلدارة الطبية بالجامعة ومحددا  فيها مرضه على أن ال تقل مدة العالج عن شهر.

تتقدم بطلب وقف القيد للوضع أو لرعاية الوضع ورعاية الطفل: على الطالبة أن  - ث

 الطفل مدعما  بشهادة ميالده.

 حاالت أخرى يقبلها مجلس المعهد بعد اخذ رأى لجنة الدراسات العليا والبحوث. - ج



 

 األنقطاع والفصل

يجوز للطالب أن يطلب تأجيل دراسته لمدة ال تزيد عن فصليين دراسيين رئيسيين  -1

بالمعهد وأن تقدم طلبات التأجيل فى موعد أقصاه نهاية فقط خالل مدة دراسته 

األسبوع الرابع من الفصل الدراسى الرئيسى ويكون التأجيل نافذا بعد أخذ رأى لجنة 

 الدراسات العليا وموافقة مجلس المعهد.

اذا انقطع الطالب عن الدراسة دون تقديم طلب التأجيل تعرض حالته على لجنة  -2

ناقشة الحالة ويجوز أن يدعى المرشد العلمى للطالب مع مراعاة الدراسات العليا لم

 األحكام التالية:

اذا انقطع الطالب عن الدراسة بحد أقصى فصل دراسي واحد وألسباب قهرية  -أ

توافق عليها لجنة الدراسات العليا ومجلس المعهد يتاح للطالب فرصة أخرى 

سى الرئيسى التالى، وتحتسب للتسجيل ويستأنف الطالب دراسته فى الفصل الدرا

 مدة االنقطاع من فرص التأجيل المتاحة للطالب.

 .فى حالة عدم موافقة مجلس المعهد يلغى قيد الطالب من المعهد -ب

  األحكام التأديبية والمخالفات والعقوبات

 القيد لغاءإ

ا على رأى لجنة الدراسات العليا والبحوث ومجلس القسم  يجوز لمجلس المعهد بناء 

 -فى الحاالت األتية : المختص أن يوافق على إلغاء قيد الطالب

  إذا تقدم بطلب إلغاء القيد مع موافقة المشرفين على اإللغاء 

 . التخلف عن حضور األمتحان مرتين متتالين بدون عذر يقبله مجلس المعهد 

 عدم سداده المصروفات الدراسية أو الرسوم المقررة. 

  على الدرجة العلمية خالل المدة المحددة لقيدهإذا لم يتمكن من الحصول. 

 المشرفين إلى مجلس القسم فى  المقدمة من السادة بناءأ على التقارير السلبية

 .نهاية كل عام جامعى عن مدى تقدم الطالب فى بحوثه

  غيره من األمور التى تتعارض مع النظم واللوائح المنظمة للدراسة داخل

 .المعهد

 



 

 النجاح والرسوب والتظلم فى حاالت الرسوبتقديرات ونسب 

مضروبة فى عدد  50درجة وتكون درجة المقرر ) 50يخصص لكل ساعة معتمدة  

 ساعات المقرر المعتمدة( وتوزع الدراجات كالتالى:

في حالة المقررات التي تشتمل على دراسة نظرية ودراسة عملية تقسم الدرجة   -أ

تخصص إلمتحان نصف الفصل الدراسى  % من درجة المقرر10الكلية بنسبة 

% 5% إلمتحان العملى فى نهاية الفصل الدراسى و20% تخصص للشفوي و5و

 % لإلمتحان التحريرى النهائي.60ألعمال السنة والتعلم الذاتى و

% على األقل من الدرجة 50يشترط لنجاح الطالب فى أى مقرر حصوله على  -ب

قرر ويكون الحد األدنى للنجاح فى أى مقرر المخصصة لالمتحان التحريرى لهذا الم

 % من إجمالى الدرجة المخصصه له.60هو الحصول على 

 الدالالت الرقمية والرمزية للدرجات والتقديرات:

تقدر الدرجات والنقاط التى يحصل عليها الطالب فى كل مقرر دراسى على الوجه  -1

 التالى:

 التقدير الرمز النقاط النسبة المئوية

 ممتاز أ 5.00 – 3.50 100% -% 85

 جيد جدا ب 3.49 – 2.50 %85 ألقل من 75%

 جيد جـ 2.49 – 1.50 %75 ألقل من 65%

 مقبول د 1.49 – 1.00 %65ألقل من % 60

 راسب ر صفر %60 ألقل منصفر 

 راسب غ صفر -

 غير مكتمل غ م صفر -

 منسحب من صفر -

 محروم مح صفر -

 % أى مقبول.60المقرر هو الحد األدنى للنجاح فى  -2

 (. 1% أى مقبول )معدل تراكمى 60الحد األدنى للتخرج هو  -3



اذا رسب الطالب فى مقرر يتم إحتساب الرسوب مرة واحدة فقط فى معدله  -4

التراكمى حتى ولو تكرر الرسوب وتسجل عدد المرات التى أدى فيها امتحان هذا 

حصل عليها فى هذا المقرر المقرر فى سجله األكاديمى وتلغى الدرجات التى 

ويحسب له تقدير أعلى درجة مقبول اذا تجاوزت درجاته الحد األعلى لدرجة 

 المقبول عند نجاحه فى المقرر. 

المعدل الفصلى: هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط فى الفصل الدراسى  -5

 الواحد ويقرب الى رقمين عشريين فقط ويحسب كما يلى:

عدد ساعاته  فىجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر فصلى م المعدل الفصلى =

لهذه  حاصل جمع الساعات المعتمدةمقسومة على للمقررات التى تم دراستها  المعتمدة

 [1MZ]المقررات فى الفصل الدراسى

المعدل التراكمى: هو متوسط ما يحصل عليه الطالب من نقاط خالل الفصول  -6

 ويحسب كما يلى:الدراسية ويقرب الى رقمين عشريين فقط 

عدد ساعاته  فى فصلىمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر  المعدل التراكمى =

ة لهذه حاصل جمع الساعات المعتمدمقسومة على للمقررات التى تم دراستها  المعتمدة

 .[2MZ]المقررات التى تم دراستها

  تمنح التقديرات التى يحصل عليها الطالب عند تخرجه كما يلى: -7

 التقدير الرمز النقاط الدرجة

 ممتاز أ 5.00 – 3.50 100% -% 85

 جيد جدا ب 3.49 – 2.50 %85 ألقل من 75%

 جيد ج 2.49 – 1.50 %75 ألقل من 65%

 مقبول د 1.49 –1.00 %65ألقل من % 60

ويحتوى  يبين فى شهادة الطالب النقاط المكتسبة الى جانب التقدير العام للتخرج. -8

المدون فى الشهادة على رقمين عشريين وهو غير قابل متوسط نقاط الدرجات 

 للرفع.

يتم احتساب درجات المقررات التى تمت معادلتها ضمن المعدل الفصلى أو  -9

 التراكمى.

 االنذار األكاديمى:

)واحد(  1.00اذا حصل الطالب فى أى فصل دراسى على تقدير تراكمى أقل من  -ا

 ينذر االنذار األول.



المعدل المتدنى للطالب ينذر االنذار الثانى ويعتبر الطالب مراقبا اذا تكرر  -ب

أكاديميا وال يسمح له بالتسجيل فى الفصل الدراسى التالى اال فى الحد األدنى وهو 

 ساعة معتمدة. 9

 

  :إعادة االمتحان

فى حالة رسوب الطالب فى أى مقرر إجبارى فعليه إعادة دراسة ذات المقرر  -أ

والتقدم المتحانه فى الفصل الدراسى التالى أو ذات الفصل الدراسى من العام 

 التالى. 

 فى حالة رسوب الطالب فى مقرر اختيارى مرتين يجوز إستبداله بمقرر آخر. - ح

 

  االعتذار عن دخول االمتحان:

جلس المعهد قبول إعتذار الطالب عن دخول إمتحان ولمرتين فقط خالل يجوز لم -ا

ا بمبرر يقبله مجلس المعهد بعد  دراسته إذا تقدم بطلبه قبل بدء االمتحان مدعم 

اخذ رأى لجنة الدراسات العليا والبحوث والتحتسب للطالب ساعات هذا المقرر 

 المعتمدة فى المعدل الفصلى أو التراكمى. 

تؤجل نتيجة مقرر من المقررات لعدم اكتمال متطلباتها ألسباب  يجوز أن -ب

قهرية )عدم دخول الطالب االمتحان النهائي لمقرر لعذر مقبول( بعد عرضها 

على مجلس المعهد ولمدة ال تتجاوز فصل دراسي واحد ويعطى الطالب في هذه 

ر فى الحالة تقدير غير مكتمل )غ م( وإن لم يستكمل الطالب متطلبات المقر

الفترة التي يعقد بها االمتحان النهائي للمقررات غير المكتملة وهى االسبوع 

األول من الفصل الدراسى التالى مباشرة ويعتبر الطالب راسبا ويرصد له 

 التقدير راسب.

 

 

 

 

 



 ولغة الدراسة: المقررات الدراسية

مجلس المعهد فى اللغة االنجليزية هى لغة التدريس واالمتحان بالمعهد ما لم يقرر 

أحوال خاصة إستعمال لغة أخرى. لمجلس القسم الحق فى تعديل المقررات الدراسية 

أو إضافة مقررات جديدة بعد موافقة مجلس المعهد وذلك فى حدود الساعات المقررة 

 لكل برنامج.

 

 الرسوم الدراسية

خالل شهر يقوم طالب الدراسات العليا بتسديد الرسوم الدراسية المقررة عليه 

سبتمبر من كل عام ويلغى قيد الطالب تلقائيا في حالة عدم سداده الرسوم الدراسية 

المقررة خالل شهرين من بداية العام الدراسي دون الحاجة إلى إنذاره. والتسترد 

جلس المعهد على القيد أو الرسوم الدراسية فى حالة طلب إلغاء القيد بعد موافقة م

 للجامعةويتم تحصيل الرسوم الدراسية طبقا لالئحة المالية للساعات المعتمدة  التسجيل

 

 


