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 اهداء 

جامعة   نشأتها    باإلسكندريةفاروس  ان  البحث بارتبطت    2006منذ 

للسادة  العلمي   الدعم  واعطاء االولوية لالهتمام وتشجيع وتقديم كل 

والطالب والباحثين بكلياتها   المعاونة  والهيئةاعضاء هيئه التدريس  

قواعد   المختلفة فى  والمصنفة  العالمية  المجالت  فى  االبحاث  لنشر 

مرتبة    البيانات المعترف بها عالميا وتسعى الجامعة دوما للوصول الى

  ة متميزة بين الجامعات الحكومية واالهلية والخاصة ليس فقط المصري 

اهداف ورؤية ورسالة  بوذلك    ولكن ايضا العربية واالفريقية والعالمية

  الجديدة والمبتكرة   ةشجيع البحوث العلميتخالل  . وذلك منواضحة

والمتداخلة  والتطبيقية   البينية  والتخصصات  المجتمع  تخدم  المشاكل التى  و  المختلفةوالتي  في حل  تساعد 

وهذا الدليل يأتي مع   سواء صناعية او انتاجية. المختلفةالبحثية والمجتمعية وزياده االنتاج للقطاعات 

االدلة لقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وذلك في االستمرار واالرتقاء بالجامعة ودورها مجموعة من  

ليس فقط في مجال التعليم الجامعي بل في مجال البحث العلمي والدراسات العليا والبحوث التطبيقية وخدمة  

اتقدم    .المجتمع ان  اود  المناسبة  من  آيات  بخالصوبهذه  لكل  والتقدير  الدليل   الشكر  هذا  اعداد  في  أسهم 

رئيس   نائب  يوسف  ابراهيم  مختار  الدكتور/  االستاذ  بالشكر  واخص  العليا    الجامعةواصداره  للدراسات 

 .والبحوث

 

 وختاما ندعو هللا ان يوفقنا جميعا الى ما فيه خير الجامعة والتوفيق انه نعم المولى ونعم النصير. 
 
  

 الدين محمود محي األستاذ الدكتور/ 

 رئيس الجامعة
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 مقدمة 

انه لمن دواعي سروري ان أقدم لزمالئي اعضاء هيئه التدريس والهيئه  

جامعة   بكليات  والباحثين  العليا  الدراسات  وطالب  فاروس المعاونه 

العليا    للطالب  اإلرشاديدليل  ال  باإلسكندرية الدراسات  جامعة بلبرامج 

قطاع الدراسات  . ويحتوى هذا الدليل على نبذة عن  باإلسكندريةفاروس  

المتاحة برامج الدراسات العليا  و    رسالة القطاعو  رؤية    و  ا والبحوثالعلي

االسنان    والصيدلة    كلياتب واالدارية    والهندسة    وطب  المالية  العلوم 

فى   وردت  التى  المواد  واهم  والتسجيل  القيد  بمتطلبات  الطالب  لتعريف 

الشروط  و    نظام الدراسةلوائح الدراسات العليا للكليات للبرامج المختلفة و  

والتسجيل للقبول  الدراســــةو   العامة  على و  قواعــــد  الحصول  قواعد 

الماجستير على  و  درجة  الحصول  الواجب  و  دبلوم  القواعد  المقررات 

والدبلوم. ويمكن تعريف الطالب   درجة الماجستيردراستها للحصول على  

 كلية بالبرامج المختلفة للكليات وهى: برامج 

 

والسموم  فيماجستير  )وهى  برامج    4وعددها    الصيدلة االدوية  التحليلية  و    علم  الكيميــاء  فى  مـاجستير 

كلية طب برامج  (.دبلوم صيدلة المستشفياتو  مـاجستير فى الصيدالنيات والتقنية الصيدلية  و    والصيدليـــة

برنامج ماجستير    -  األسنانبرنامج الماجستير في االستعاضة و زراعة  برامج وهى: )  5وعددها    االسنان

  (. الدبلوم اإلكلينيكيو  برنامج ماجستير عالج الجذور  -  برنامج ماجستير العالج التحفظي  -  طب أسنان األطفال

تخصص الهندسة  برامج فى    3و     مجال هندسة البتروكيماوياتبرامج فى    3وعددها  كلية الهندسة  برامج  

 -  ماجستير الهندسة في البتروكيماويات  في البرامج التالية: اتأوال: مجال هندسة البتروكيماوي)   المعمارية

ثانيا: تخصص الهندسة المعمارية في  .  دبلوم البتروكيماويات  -  ماجستير العلوم الهندسية في البتروكيماويات

ماجستير العلوم الهندسية في تخصص   - ماجستير في الهندسة تخصص الهندسة المعمارية: البرامج التالية

المعمارية المعمارية  -  الهندسة  الهندسة  تخصص  في  العليا  الدراسات  برامج  دبلوم  المالية (.  العلوم  كلية 

درجة الماجستير المهنية في إدارة     -  دبلوم الدراسات العليا في التسويق وهما:)  برنامجين وعددها    واالدارية

 . (-MBA  E األعمال للمديرين التنفيذيين 

 

هذا الدليل الهدف المرجو من اصداره داعيا المولى عز وجل ان يوفقنا جميعا الى ما وختاما ارجو ان يحقق  

 فيه خير الجامعة والباحثين. 

 وهللا من وراء القصد وهو الموفق والمستعان 

 

 االستاذ الدكتور/ مختار ابراهيم يوسف  

 للدراسات العليا والبحوث باإلسكندريةنائب رئيس جامعة فاروس 
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 جامعة فاروس باالسكندرية فى سطور

  ٢٥٢ تعد جامعة فاروس أول جامعة مصرية خاصة باإلسكندرية تم إنشاؤها بالقرار الجمهورى رقم   

وهى جامعة معتمدة ومعادلة شهاداتها من المجلس    ٢٠٠٩لسنة    ٣٠٢والقرار الجمهورى رقم    ٢٠٠٦لسنة  

كلية متخصصة و معتمدة. تم إنشاء الجامعة تبعا ألحدث المعايير   ١٢والجامعة بها    .للجامعات المصريةاألعلى  

الجامعات   بإتحاد  الجامعة  وتتواجد  المتقدمة.  التعليمية  المعامل  من  مستوى  بأعلى  تجهيزها  وتم  العالمية 

الف الجامعات  وكالة  و عضو  االورومتوسطية  الجامعات  اتحاد  عضو  و  جامعه  العربية  وقامت  رنكوفونية. 

فاروس بتوقيع مجموعة من أتفاقيات تعاون مع جامعات أوروبية وأمريكية متقدمة لألستفادة من أساليب  

نظام  أفضل  تقديم  و  العالمية  الجوده  نظم  تطبيق  المختلفة و  العلوم  فى  المستمر  والتطوير  الحديثة  التعليم 

ثات للخارج ألعضاء هيئة التدريس و الطالب لتحقيق أكبر منفعة  تعليمي للطالب. وتتميز الجامعة بأنها تقدم بع

 من الجامعات الخارجية لألستفادة من تجارب الجامعات األخرى تحقيقا لمزيد من التطوير.

بتحقيق  تهتم  و  متنوعة  و  مميزة  تعليمية  خدمة  تقدم  للتنمية  أ والجامعة  المتحدة  األمم  هداف 

. وللجامعة معايير اكاديمية متميزة ولذلك فهي تحظي بمكانة مرموقة 2030واستراتيجية مصر   المستدامة

بين الجامعات مما يجعل طلب االلتحاق بها في ازدياد، وتسعى الجامعة دوما على االبتكار والتجديد المستمر  

س و االساتذة و العلماء و الطالب. وللجامعة دورا متميزاً فى الزيادة وريادة االعمال لدى أعضاء هيئة تدري

 في البحث العلمي و التعليم المتميز والتواجد بالمجتمعات االكاديمية. 

للمحاضرات    قاعات  من  المادية  اإلمكانات  بأحدث  كلياتها  تجهيز  على  فاروس  جامعة  وحرصت 

االلكترونية. كما قامت بتزويدها بأحدث األجهزة الالزمة    والمعامل والعيادات والورش والمكتبات والمكتبة

توفير   على  الجامعة  تحرص  كما  التعليمية.  العملية  فى  المنشود  االرتقاء  إلى  الوصول  علي  تساعد  والتي 

الخدمات الطالبية بالجامعة مثل موقع الجامعة االلكتروني الذي يحتوي على العديد من المعلومات الهامة التي  

ى جميع طالب الجامعة معرفتها والرجوع إليها باستمرار. كما يوجد بالجامعة قاعات لالطالع ومركز  ينبغي عل

النسخ وخدمة بنكية وعيادة طبية ومالعب رياضيه لكرة القدم والسلة واليد والتنس، والمسرح الطالبي الذي 

 .يسع خمسمائة مدعواً والذي يحتضن المناسبات والحفالت الطالبية

أن تكون مؤسسة علمية رائدة تسعى نحو تحقيق فاروس باالسكندرية  حيث تطمح جامعة    رؤية وللجامعة  

أهداف التنمية المستدامة من خالل بناء مجتمع معرفى وشراكات محلية ودولية وتوظيف التطور التكنولوجي  

 .المستمر في تنمية قدرات منتسبيها التعليمية والبحثية والمهنية

بدورها فى تنمية المجتمع من خالل توفير بيئة  فاروس باالسكندرية  جامعة  تسعى  حيث    وللجامعة رسالة 

مستقرة ومحفزة للتعليم والبحث العلمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة بفرص عادلة للطالب تمكنهم من تحقيق  

ي والدولي فى  التنمية المستدامة فى مختلف مجاالت الحياة، وتعظيم الشراكة مع المجتمع المحلى واإلقليم 

إطار منظومة مرنة تسمح بالتطوير المستمر والحفاظ على القيم واألخالقيات المجتمعية مع مواكبة التطور  

  العلمى والتكنولوجى. 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/
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 قطاع الدراسات العليا و البحوثنبذة عن 

الخدمة واالرشاد  قطاع الدراسات العليا و البحوث هو احد القطاعات الرئيسية بالجامعة التي تعمل علي تقديم  

 .لدعم طالب الدراسات العليا و انشطة البحوث بالجامعة

الدكتور/ نائب رئيس الجامعة لشئون  العليا و البحوث تحت رئاسة السيد االستاذ  و يعمل قطاع الدراسات 

التدريس  هيئة  السادة اعضاء  و  الكليات  السادة عمداء ووكالء  بالتعاون مع   ، البحوث  و  العليا  الدراسات 

لتسهيل امداد طالب الدراسات العليا بخدمة تعليمية متميزة و توفير بيئة بحثية يمكن من خاللها انجاز بحوث  

 .قوية و مبتكرة تؤهل لتقدم مهني و تعليمي

يكون     ومن خالل رؤية و رسالة الجامعة يعمل قطاع الدراسات العليا و البحوث على توفير بيئة تعليمية عالية

اسات العليا ليصبحوا قادرين علي المساهمة في الحياة االقتصادية و االجتماعية و الثقافية محورها طالب الدر

في الجامعات و المجتمعات المحلية. ويكون لديهم القدرة علي المساهمة في نطاق واسع و االلتزام و التواصل  

ة علي المستوي االقليمي  لتطوير الجانب الشخصي والمهني باالضافة الي عمل بحوث عالية الجودة ذات اهمي

 .و المهني و تكون متميزة محليا و دوليا

ماجستير  – كما أن قطاع الدراسات العليا و البحوث هو المسئول عن كل امور طالب الدراسات العليا )دبلوم  

 دكتوراه( من بداية القيد او التسجيل حتى منح الدرجة العلمية ، وكذلك متابعة وتنفيذ عملية منح الجوائز   –

  .العلمية الجامعية من داخل او خارج الجامعة

 

 بجامعة فاروس باالسكندرية  قطاع الدراسات العليا و البحوثورسالة رؤية 

 الرؤية 

ان تصبح جامع  والبحوث  العليا  الدراسات  قطاع  باالسكندري   ةيتطلع  على   ةمتميز  ةبحثي  ةمؤسس  ةفاروس 

والتكنولوجيا ودعم االبتكار وانشاء    ةالمستويين المحلي والدولي وتساهم في نقل وتسويق البحوث العلمي

 ة. المستدام ةوالتنمي ةمجتمع قائم على اقتصاد المعرف 

 

 رسالةال

للبحث العلمي    ةوداعم  ةمحفز  ةالى خلق بيئ   ةفارس باالسكندري   ةسعى قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامع

بحثي  كوادر  حديث  ة متميز  ةالعداد  برامج  انشاء  الدولي   ةمن خالل  االتجاهات  مع  تتمشى  العليا    ة للدراسات 

 ة علمية وتنمي   ةوالوصول الى مركز متقدم في مجاالت البحث العلمي والتصنيف الدولي للجامعات لتحقيق رياد

 .االنسان ةترتقي بالمجتمع وحياه ورفاهي  ةمستدام 
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 برامج الدراسات العليا لكليات  جامعة فاروس باالسكندرية

 

 الصيدلة كلية -1

 االسنان   طب كلية -2

 الهندسة كلية -3

 االدارية و المالية العلوم  كلية -4

  والترجمة اللغات كلية -5
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 كلية الصيدلة  -1
 

 برامج الدراسات العليا لكلية الصيدلة 

 

 اوالً: الدرجات التى تمنح
 

 تمنح كلية الصيدلة بجامعة فاروس باالسكندرية الدرجات االتية: 

 ماجستير فى علم االدوية والسموم  •

 مـاجستير فى الكيميــاء التحليلية والصيدليـــة  •

 مـاجستير فى الصيدالنيات والتقنية الصيدلية   •

 دبلوم صيدلة المستشفيات  •

 

 ثانياً: نظام الدراسة
ساعة معتمدة   16تقوم الدراسة على نظام الساعات المعتمدة. ويتم تسجيل الطالب لعدد من الساعات ال تزيد عن  

ساعات   6بكل فصل دراسي )الخريف والربيع(. ويسمح للطالب بالتسجيل في عدد من الساعات ال تزيد عن  

 . معتمدة في فصل الصيف. وال تتضمن ساعات تسجيل الرسالة في هذه الساعات 

 

 ثالثاً: الشروط العامة للقبول والتسجيل 

 

 فى الالئحةكما ورد ( 5المادة )

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية من إحدى الجامعات المعترف بها من   1.5

 بالبرنامج. المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا إذا استوفى شروط القبول  

يحصل الطالب على موافقة مجلس القسم المختص في حالة استيفائه لشروط القسم العلمي )إن وجدت(  2.5

 ثم موافقة مجلس الكلية. 

 يستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا كشرط للقبول وهى كما يلي :  3.5

 استمارة االلتحاق.  1.3.5

 البكالوريوس والشهادات األخرى التي حصل عليها الطالب إن وجدت.شهادة  2.3.5

سجل دراسي بالمقررات وتقديراتها التي قام الطالب بدراستها خالل سنوات دراسته بمرحلة  3.3.5

 البكالوريوس أوالدراسات العليا.

 شهادة ميالد أو مستخرج رسمي منها أو صورة فوتوغرافية منها موثقة.  4.3.5
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أو   -أو اإلعفاء منها  -سبة للذكور ويتضمن شهادة إنهاء الخدمة العسكريةموقفه من التجنيد بالن 5.3.5

 اإلعفاء المؤقت بشرط أن يكون ساري المفعول لمدة عام على األقل من تاريخ بدء الدراسة.

موافقة جهة العمل بالسماح للطالب بالدراسة والتفرغ يومين في األسبوع وتجدد الموافقة سنويا   6.3.5

 طوال سنوات التسجيل. 

إقرار من الطالب بأنه غير مسجل في أي برامج للدراسات العليا سواء في نفس الكلية أو أي   7.3.5

 كلية أخرى في الجامعات والمعاهد العليا بجمهورية مصر العربية. 

إقرار من الطالب بأنه لم يسبق له االلتحاق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم إليها، فإذا كان قد  8.3.5

 اب االنقطاع عن الدراسة قبل الحصول على الدرجة.سبق له ذلك فيوضح أسب

 صور فوتوغرافية حديثة للطالب. (4)عدد  9.3.5

 الحافظة الدالة على سداد الرسوم الدراسية.  10.3.5

 يلتزم الطالب بالنقاط التالية أثناء التسجيل:     4.5

والمسجلة  يحصل الطالب على موافقة المرشد األكاديمي على المقررات المناسبة التي اختارها   1.4.5

 في النموذج الخاص بتسجيل المقررات ثم يقوم رئيس القسم العلمي باعتماد ذلك.

بحضورالمحاضرات  2.4.5 له  يسمح  لكي  المصروفات  ويسدد  المقررات  الطالب  يسجل  أن  يجب 

 والدروس العملية وحساب المقررات الدراسية له. 

المع 2.4.5  المواعيد  الدراسية خالل  الرسوم  الطالب  أن يسدد  مالية عند يجب  لنة ويتم فرض غرامات 

نهاية   بعد  بالتسجيل  للطالب  للطلبة. وال يسمح  لجدول معلن  التسجيل والسداد طبقا  في  التأخر 

الفصل  الثاني من  األسبوع  نهاية  أو  والربيع  الخريف  الدراسيين  الفصلين  الثالث من  األسبوع 

 الدراسي الصيفي.

 

 رابعاً: قواعــــد الدراســــة 

 

 الالئحة:بكما ورد (: 7مادة )

يحدد مجلس الجامعة بناءعلى اقتراح مجالس الكليات الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية  1.7

 كل عام. 

يحق للطالب حذف أو إضافة أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي )الخريف  2.7

فصل الصيف بعد موافقة المرشد األكاديمي وتوقيعه على  أو الربيع( أو قبل نهاية األسبوع الثاني من  

نموذج الحذف / اإلضافة واعتماده من رئيس القسم. وال يتم ظهور المقرر الذي تم حذفه في سجله 

 الدراسي. 

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلى الخريف  3.7

ية األسبوع السادس من الفصل الصيفي. ويقوم بتعبئة نموذج االنسحاب واعتماده  أو الربيع أو قبل نها
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من المرشد األكاديمي ثم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس القسم وفى هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات  

( في سجله الدراسي ويتم تطبيق الالئحة المالية للجامعة في  Wهذا المقرر ويرصد له تقدير منسحب )

 ذا الشأن.ه

من مجموع الساعات التدريسية    %25ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه   4.7

من مجموع الساعات التدريسية ثم إنذار %  15للمقرر. مع ضرورة إتباع قواعد أن يتم إنذاره عند تغيبه  

يتم  %  25من مجموع الساعات التدريسية وعند بلوغ نسبة غيابه  %  20ثان عند وصول نسبة غيابه  

الدراسي   سجله  في  له  ويرصد  الفصل  نهاية  امتحان  دخول  من  بالحرمان    ( DN)إخطاره 

في حسا  Denied)محروم/) ويدخل  النقاط  عدد صفرمن  التقدير  هذا  التقدير  ويكافئ  نقاط  متوسط  ب 

 . CGPAالتراكمي

إذا تعذرعلى الطالب إتمامه لمتطلبات مقررأو دخول االمتحان النهائي ألسباب قهرية يقبلها مجلس  5.7

بشرط أن يكون    Incomplete  (I)القسم ويقرها مجلس الكلية فيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل  

وعلى الطالب أداء االمتحان خالل األسبوعين  % على األقل من متطلبات المقرر.  75قد حضر وأدى  

غائب بدون عذر    NE))األولين من بدء الفصل الدراسي التالي وإال فان الطالب يحصل على تقدير  

 .CGPAويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي 

ال   (E)أو غائب بعذر    W))أو منسحب    ((Iكتملالمقررات التي يحصل فيها الطالب على تقديرغيرم  6.7

أن   حيث  دراسية  كساعات  له  المتوسط    I,W,Eتحسب  حساب  في  تدخل  وال  مؤقتة  تقديرات  تعتبر 

 .CGPAالتراكمي للدرجات 

يحق للطالب إعادة التسجيل لمرة واحدة في أي مقررسبق له النجاح فيه بغرض تحسين تقديره في هذا  7.7

 ى التقديراألعلى.  المقرر. ويحصل الطالب عل 

 . (B)يحق للطالب الراسب في مقررأن يعيده بحد أقصى مرتين على أن ال يزيد تقديره في المقرر عن   8.7

 يرصد في سجل الطالب الدراسي جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاوالته. 9.7

يجوز للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج الكلية ضمن برنامجه الدراسي وذلك بعد موافقة   10.7

المتوسط  المقررات في حساب  . وتدخل هذه  المختص  القسم  اقتراح مجلس  بناء على  الكلية  مجلس 

 CGPA.التراكمي للدرجات 

دراسة المقرر إذا كان إجباريا.  فأعلى وإال يجب عليه إعادة    (C)يجب على الطالب الحصول على تقدير   11.7

أو أكثر    (C)وفى حالة المقرراالختياري يحق للطالب دراسة مقرر بديل وفى حالة اجتيازه له بتقدير  

 .(B)يتم أخذ التقديراألعلى بحد أقصى 

الحد األقصى لفترة التسجيل لدرجة الماجستير هو خمس سنوات ويجوز لمجلس الجامعة الموافقة  12.7

على المد لمدة عام على األكثر بناء على قرار مجلس الكلية وتوصية المشرف الرئيسي على  

 الرسالة. 
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 : CGPAواجمالى المتوسط التراكمي للدرجات  GPAطريقة حساب المتوسط التراكمي للدرجات  13.7

 )عدد الساعات المعتمدة للمقرر(.X)نقاط المقرر(=قاط تقدير المقرر ن

= GPA 
 مجموع نقاط  تقدير المقررات التي أكملها الطالب في الفصل الدراسي

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها في الفصل الدراسي 

  

= CGPA 
المقررات التي أكملها الطالب مجموع نقاط  تقدير جميع   

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية

 

يسمح للطالب باالنسحاب من المقررالدراسي بعد التسجيل فيه عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية   14.7

في سجله الدراسي    Military Withdrawal(MW)ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية  

 وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية  المقررات .

الدراسي   15.7 السجل  للطالب في  تقديرالرسالة  الخاص    In Progress(  IP) يرصد  البحث  تقدمه في  أثناء 

بتقدير   للرسالة  الطالب  مناقشة  نتيجة  يتم رصد  الصيدلة  لكلية  الداخلية  لالئحة  وطبقا   (S)بالرسالة. 

مرضى  (US)أو    Satisfactory)/)مرضى اجمالى Unsatisfactory) /)غير  حساب  في  تدخل   وال 

 .CGPAالمتوسط التراكمي للدرجات 

 

 ً  قواعد الحصول على درجة الماجستير: خامسا

 :الالئحةبكما ورد  (14مادة )

 باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل يشترط ما يلي لحصول الطالب على درجة الماجستير: 

أو ما    (C)+أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية بتقديرعام جيد على األقل   1.14

يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها في فرع التخصص من المجلس األعلى للجامعات  

 أو من الجامعات األجنبية المعادلة.

في حالة أن يكون الطالب حاصال على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة   2.14

على األقل أو اجتياز  (+C)ة دبلوم تخصصي بتقديرالماجستير فيجب على الطالب الحصول على درج

وال تحسب له هذه المقررات ضمن    (+C)مقررات تكميلية يحددها القسم المختص بتقدير ال يقل عن   

 ساعات البرنامج. 

ساعة    30تحدد الكلية عدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على درجة الماجستير على أن تكون   3.14

ساعات معتمدة للرسالة بحيث ال يقل عدد الساعات اإلجمالية    8سية باإلضافة إلى  معتمدة للمقررات الدرا

 ساعة معتمدة.  38للحصول على الدرجة عن 
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يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقرر عن تقدير  4.14

(C)    ويجب أال يقل اجمالى متوسطه التراكميCGPA  عن تقدير(C+)    و إال وجب عليه التسجيل في

. وعند استيفاء  CGPAمقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين اجمالى المتوسط التراكمي  

الطالب النجاح في المقررات الدراسية، يتقدم بطلب لتسجيل موضوع الرسالة. ويجوز أن يتقدم الطالب 

رات الدراسية )مقررات المستوى األول(  بطلب تسجيل موضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد من المقر

     (+B).ال يقل عن  CGPAبنجاح بتقدير 

يقوم الطالب بعرض خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على   5.14

 مجلس القسم وموافقة مجلس القسم عليها.

المعهدى( قبل    TOEFLة )مثل  يجب أن يجتاز الطالب مستوى معين للغة األجنبية يحدده مجلس الكلي 6.14

 مناقشة الرسالة. 

يقوم السادة المشرفون على الطالب بتقديم تقرير صالحية الرسالة إلى مجلس القسم ويوصى مجلس  7.14

 القسم بتشكيل لجنة الحكم الذي يتم اعتماده من مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. 

كم بمنحه الدرجة يرفع مجلس الكلية قراره  بعد اجتياز الطالب مناقشة رسالته العلمية وتوصية لجنة الح 8.14

بناء على توصية مجلس القسم بمنح درجة الماجستيرللطالب ويعتمد القرار من مجلس الجامعة ويجوز  

 رصد التقدير أو المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الماجستير بناء علي توصية من مجلس القسم.

 هوعامان منذ تسجيل الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة.   الحد األدنى لفترة التسجيل لدرجة الماجستير 9.14

 (: الرسالة العلمية15مادة )

 يجب أن تتميز رسالة الماجستير بالجدية واألصالة.  

يحتسب بدء تسجيل الطالب للرسالة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول تسجيل موضوع  

 الرساله وكذلك اعتماد مجلس الجامعة.

 

 قواعد الحصول على دبلوم صيدلة المستشفيات
 

 (: كما ورد بالالئحة  22مادة )
 

يشترط في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل  

 ما يلي: 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الصيدلة من إحدى الجامعات المعتمدة والمعترف بها من   1.22

 الجامعات األجنبية المعادلة.المجلس األعلى للجامعات المصرية أو من 

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة   2.22

البكالوريوس في غير التخصص بعد اجتيازه عددا من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس  

األساسية وأال يتجاوز عدد المقررات القسم المختص. ويشترط أال تكون متطلبا سابقا للمقررات 

التكميلية عن أربعة مقررات. وفى حالة زيادتها عن أربعة مقررات يقضى الطالب سنة تأهيلية للنجاح  
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في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الدبلوم. ويجب أال يقل تقدير أي من هذه المقررات عن  

 رنامج.   وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات الب C تقدير

ساعة معتمدة   2ساعة معتمدة منها   24لكي يحصل الطالب على الدبلوم التخصصي يجب أن يدرس  3.22

 ساعة معتمدة مشروع بحث. 2تدريب بالمستشفيات وحلقة نقاش و 

 يتم رصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوم.  4.22

 ( : 23مادة )

ات ولدرجة الماجستير التي تمنحها األقسام بعد موافقة مجلس للكلية الحق في فتح تخصصات جديدة للدبلوم

  الكلية ثم مجلس الجامعة والجهات المختصة )مجلس الجامعات الخاصة واألهلية( من وزارة التعليم العالي.

 (:  24مادة )

ممثلي الكليات  في حالة البرامج المشتركة بين الكليات المختلفة بجامعة فاروس يتم تشكيل لجنة اإلشراف من 

المشتركة في البرنامج وتقوم هذه اللجنة مقام القسم العلمي المختص. ويقوم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس  

الجامعة بتعيين رئيس لهذه اللجنة من بين أعضائها بناء على توصية السيد األستاذ الدكتور/  نائب رئيس  

 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

 

 الواجب دراستها للحصول على درجة  الماجستير في العلوم الصيدلية:   المقررات
ساعة معتمدة من المقررات والنجاح    30( على الطالب المسجل للحصول على درجة الماجستير القيام بدراسة  ١

 ساعات معتمدة لمقررات اختيارية.  ٤ساعة معتمدة لمقررات إجبارية و  26فيها و تتضمن 

 المقررات على مستويين دراسيين. يتكون كل مستوى دراسي من فصلين دراسيين: ( توزع 2

ساعة معتمدة مقررات عامة ) إجبارية( موزعة على فصلين    ١٤يدرس الطالب في المستوى األول   ▪

 ساعات معتمدة. ٧دراسيين لكل فصل  

فصلين دراسيين  ساعة معتمدة مقررات تخصصية موزعة على    16يدرس الطالب في المستوى الثاني   ▪

 ساعات مقررات إجبارية وساعتين مقررات اختيارية.  6لكل فصل    

 ساعات معتمدة إلجراء بحث إلعداد رسالة الماجستير.  ٨( تخصص 3

 

 المقررات الواجب دراستها للحصول على دبلوم صيدلة المستشفيات 

من المقررات للحصول على دبلوم   ساعة معتمدة 24علي الطالب المسجل للحصول علي الدبلوم القيام بدراسة 

 صيدلة المستشفيات والنجاح فيها وتتضمن: 

 ساعة معتمدة مقررات إجبارية.  20 ▪

 ساعة معتمدة تدريب بالمستشفيات وحلقة نقاش.  2 ▪

 ساعة معتمدة مشروع بحث. 2 ▪
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المقررات الدراسية التي تقدمها األقسام العلمية بالكلية لبرنامج الماجستير ودبلوم  

 صيدلة المستشفيات

 

The following are the courses offered by the respective departments 

in the Master's Degree, and Diploma in Hospital Pharmacy: 

 

1- Required Courses مقررات إجبارية  :أوال 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit 

Hours 
 إسم المقرر 

1 PP 601 
Research Methods & Experimental 

Design 
 طرق البحث و تصميم التجارب  2

 

2 PC 601 Physical Chemistry 2  كيمياء فيزيائية 

3 PC 602 Pharmaceutical Nanotechnology 2  تقنية النانو الصيدلية 

4 PC 603 Analytical & Instrumental Methods 2  طرق تحليلية و ألية 
 

5 PM 601 Bioinformatics 1  المعلوماتية الحيوية 
 

6 PL 601 Molecular Biology & Genetics 2  األحياء الجزيئية و الوراثة 

7 PL 602 Molecular Basis of Drug Actions 2 األسس الجزيئية لتأثير العقاقير 

8 PL603 Statistics & Biostatistics                                                             1  اإلحصاء و اإلحصاء الحيوي 

9 PL704 Advanced Pharmacology I 3 علم األدوية المتقدم-I 

10 PL705 Advanced Pharmacology II 3 علم األدوية المتقدم- II 

11 PL706 Advanced Pharmacotherapeutics 3 العالجيات الدوائية المتقدمة 

12 PL707 Applied Experimental Pharmacology 3 علم األدوية التطبيقي التجريبي 

13 PL 800 Thesis Research 8  بحث رسالة الماجستير 
 

14 PL D10 
Pharmacoepidemiology & Clinical 

Research Design 
1 

الدراسات الدوائية وتصميم  

 اإلكلينيكية  البحوث 

15 PL D11 Clinical Pharmacy Practice 2  ممارسة الصيدلة اإلكلينيكية 

16 PL D12 Biomedical & Hospital Statistics 2 
 اإلحصاء الطبى الحيوى  

 وإحصاء المستشفيات 
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17 PC 704 
Advanced Analytical Quality Assurance 

of Drugs 
3 

مقرر متقدم في تأكيد جودة تحليل 

 الدواء

18 PC 705 
Advanced Pharmaceutical Organic 

Chemistry 
 كيمياء عضوية صيدلية متقدمة 3

19 PC 706 Advanced Pharmaceutical Analysis 3  التحليل الصيدلى المتقدم 

20 PC 707 Advanced Medicinal Chemistry 3  متقدمة كيمياء طبية  

21 PC 800 Thesis Research 8  بحث رسالة الماجستير 

 

 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit 

Hours 
 إسم المقرر 

22 PP D01 
Hospital Pharmacy Administration & 

Management 
 إدارة و تنظيم صيدلة مستشفيات  2

23 PP D02 Hospital Pharmacy Practice I 3  ممارسة صيدلة المستشفيات I- 

24 PP D03 Hospital Training  & Seminar 2  تدريب المستشفيات وحلقة نقاش 

25 PP D04 Hospital Pharmacy Practice II 3  ممارسة صيدلة المستشفيات II- 

26 PP D05 
Optimum Drug Selection  

& Dosing 
 االختيار األمثل للدواء والجرعات 3

27 PP D06 Health Economics & Drug Policy 2  اقتصاديات الصحة والسياسة الدوائية 

28 PM D07 Hospital Infection Control 1  مراقبة عدوى المستشفيات 

29 PP D08 Hospital Quality Management 1  إدارة جودة المستشفيات 

30 PP D09 
Research Project  

& Scientific Writing  
 مشروع  بحث والكتابة العلمية 2

 

 

 

2- Elective Courses  ثانيا: مقررات اختيارية 

 

No. 
Course 

Code 
Course Title 

Credit 

Hours 
 إسم المقرر

1 PL L08 Therapeutics in Special Populations 2  عالجيات في الفئات الخاصة من الناس 

2 PL L09 Pathophysiology of Human Disease 
2 

علم وظائف األعضاء المرضى 

 ألمراض اإلنسان 

3 PL L10 

 

Pharmacogenomics  

& Pharmacogenetics 
2 

 علم الوراثة الدوائي 
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4 PL L11 Immuno-Pharmacology 2  علم أدوية المناعة 

5 PL L12 Cancer Biology                                                                   2  علم األحياء الخاص بالسرطان 

6 PL L13 Analysis of Body Fluids  2   تحليل سوائل الجسم 

7 PL L14 Advanced Clinical Biochemistry 2  الكيمياء الحيوية اإلكلينيكية المتقدمة 

8 PL L15 Neurochemistry 2  الكيمياء العصبية 

9 PL L16 Biosciences of Stem Cells 2  العلوم الحيوية للخاليا الجذعية 

10 PC L08 Formulation Chemistry 2 كيمياء صواغات الدواء 

11 PC L09 Drug Synthesis 2  تخليق األدوية 

• Required courses generated by any Department could be mutually accepted as 

elective courses in other Departments. 

• Courses may be offered in the summer semester to meet the needs of the graduate 

students. 

 

 

 مقررات برنامج درجة الماجستير في العلوم الصيدلية 
 

 ساعة معتمدة  ١٤ - )متطلبات الكلية لدرجة الماجستير( أوال: المقررات العامة 

 

 مقررات عامة.    ساعات معتمدة ٧المستوى األول )الفصل الدراسي األول(   •

 

•  First Level (First Semester) 

 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 Physical Chemistry PC 601 1 2 كيمياء فيزيائية 

 Pharmaceutical Nanotechnology PC 602 2 2 تقنية النانو الصيدلية 

 Molecular Biology & Genetics PL 601 3 2 األحياء الجزيئية و الوراثة 

 Bioinformatics PM 601 4 1 المعلوماتية الحيوية 

 

 



18 
 

 ساعات معتمدة مقررات عامة.  ٧المستوى األول )الفصل الدراسي الثاني(   •

•  First Level (Second Semester) 

 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 Analytical & Instrumental 2 طرق تحليلية و آلية 

Methods 

PC 603 1 

األسس الجزيئية لتأثير 

 العقاقير 

2 Molecular Basis of Drug Action PL 602 2 

طرق البحث و تصميم  

 التجارب 

2 Research Methods & 

Experimental Design 

PP 601 3 

اإلحصاء و اإلحصاء  

 الحيوي 

1 Statistics & Biostatistics PL 603 4 

 

 

 

 ساعة معتمدة    16  –ثانيا: المقررات التخصصية )متطلبات خاصة باألقسام العلمية(  

 

I.  قسم األدوية 

I. Department of Pharmacology (PL) 

 

 ساعات معتمدة. 8 المستوي الثاني )الفصل الدراسي األول(: •

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية.  ٢ساعات معتمدة مقررات إجبارية تخصصية و  6

Second Level (First Semester) 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 I 3 Advanced Pharmacology I PL 704 1-المتقدم األدويةعلم 

 II- 3 Advanced Pharmacology II PL  705 2 المتقدم علم األدوية

 Elective  Course  3 2 مقرر اختياري 
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 ساعات معتمدة. 8المستوي الثاني )الفصل الدراسي الثاني(:  •

 معتمدة مقررات اختيارية.ساعة   ٢ساعات معتمدة مقررات إجبارية تخصصية و  6

• Second Level (Second Semester) 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

العالجيات الدوائية  

 المتقدمة
3 Advanced Pharmacotherapeutics PL 706 1 

علم األدوية التطبيقي  

 التجريبي 
3 

Applied Experimental 

Pharmacology 
PL 707 2 

 Elective Course  3 2 مقرر اختياري 

 

 بحث رسالة الماجستير    •
Thesis Research   

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 Thesis Research PL 800 1 8 بحث رسالة الماجستير 

 

II. قسم الكيمياء الصيدلية 

II. Department of Pharmaceutical Chemistry (PC) 

 

 ساعات معتمدة. 8المستوي الثاني )الفصل الدراسي األول(:  •

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية.  ٢ساعات معتمدة مقررات إجبارية تخصصية و  6

• Second Level (First Semester) 

 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

تأكيد  مقرر متقدم في  

 جودة تحليل الدواء 
3 

Advanced Analytical Quality 

Assurance of Drugs 
PC 704 1 

كيمياء عضوية صيدلية  

 متقدمة 
3 

Advanced Organic 

Pharmaceutical Chemistry 
PC 705 2 

 Elective  Course  3 2 مقرر اختياري 
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 ساعات معتمدة. 8المستوي الثاني )الفصل الدراسي الثانى(:  •

 ساعة معتمدة مقررات اختيارية.  ٢إجبارية تخصصية و ساعات معتمدة مقررات  6

Second Level (Second Semester) 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 3 التحليل الصيدلى المتقدم 
Advanced Pharmaceutical 

Analysis 
PC 706 1 

 Advanced Medicinal Chemistry PC 707 2 3 المتقدمة   الكيمياء الطبية

 Elective Course  3 2 مقرر اختياري 

 

 بحث رسالة الماجستير   •

Thesis Research                                                                                                                                            

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 Thesis Research PC 800 1 8 بحث رسالة الماجستير 

 

 

 

 

 مقررات برنامج دبلوم صيدلة المستشفيات 

of Diploma in Hospital Pharmacy Courses 
 

 ساعات معتمدة: ١٢الفصل الدراسى األول  •

  ساعة معتمدة تدريب بالمستشفيات. ٢ساعات معتمدة مقررات إجبارية تخصصية  و   ١٠ •
 

First Semester: 
 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 2 إدارة وتنظيم  صيدلة مستشفيات 
Hospital Pharmacy Administration & 

Management 
PP D01 1 
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 ساعات معتمدة: ١٢الفصل الدراسى الثانى  •

 .ساعة معتمدة مشروع بحث ٢ساعات معتمدة مقررات إجبارية تخصصية  و  ١٠ •
 

 Second Semester: 
 

 إسم المقرر
Credit 

Hours 
Course Title 

Course 

Code 
No. 

 II 3 Hospital Pharmacy Practice II  PP D04 1  -المستشفيات   صيدلة ممارسة

 االختيار األمثل للدواء

 والجرعات   
3 

Optimum Drug Selection 

 & Dosing 
PP D05 2 

 اقتصاديات الصحة 

 والسياسة الدوائية  
2 Health Economics & Drug Policy  PP D06 3 

 Hospital Infection Control  PM D07 4 1 مراقبة عدوى المستشفيات 

 Hospital Quality Management PP D08 5 1 إدارة جودة  المستشفيات 

 2 مشروع  بحث والكتابة العلمية  
Research Project & 

Scientific Writing  
PP D09 6 

 

 

 

 

 

 I 3 Hospital Pharmacy Practice I PP D02 2  -صيدلة المستشفيات   ممارسة

 Hospital Training  & Seminar PP D03 3 2 تدريب بالمستشفيات وحلقة نقاش 

 وتصميم البحوث  الدراسات الدوائية

 اإلكلينيكية 
1 

Pharmacoepidemiology & Clinical 

Research Design 
PL D10 4 

 Clinical Pharmacy Practice PL D11 5 2 ممارسة الصيدلة اإلكلينيكية 

 اإلحصاء الطبى الحيوى  

 وإحصاء المستشفيات 
2 Biomedical & Hospital Statistics PL D12 6 
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 كلية طب االسنان
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 كلية طب االسنان -2
 

 تمنحاوالً: الدرجات التى 
 

 الدرجات االتية: بجامعة فاروس باالسكندرية تمنح كلية طب األسنان 

 .برنامج الماجستير في االستعاضة و زراعة األسنان •

 برنامج ماجستير طب أسنان األطفال.  •

 ماجستير العالج التحفظي.برنامج  •

 برنامج ماجستير عالج الجذور. •

 .الدبلوم اإلكلينيكي •

 

 ثانياً: نظام الدراسة

 

 الالئحة: كما ورد ب( : 2مادة )

  16تقوم الدراسة على نظام الساعات المعتمدة . ويتم تسجيل الطالب لعدد من الساعات ال تزيد عن  

ساعة معتمدة بكل فصل دراسي )الخريف والربيع(. ويسمح للطالب بالتسجيل في عدد من الساعات ال  

 ت تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات. ساعات معتمدة في فصل الصيف.وال تحتسب  ساعا  6تزيد عن  

 

 ثالثاً: الشروط العامة للقبول والتسجيل 

 

 : الالئحةكما ورد ب(: 5مادة )

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى  -1

القبول   العليا إذا استوفى شروط  ببرامج الدراسات  بالبرنامج. ويشترط قضاء فترة  للجامعات للدراسة 

 االمتياز.

البرنامج في حالة   -2 القبول في  المختص على  القسم  الطالب أن يحصل على موافقة مجلس  يتعين على 

 استيفائه لشروط القسم العلمي )إن وجدت( ثم موافقة مجلس الكلية.

 للقبول وهى كما يلي : يستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا كشرط  -3

 استمارة االلتحاق.  -3-1

 شهادة البكالوريوس أو ما يعادله -3-2
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بمرحلة    -3-3 دراسته  سنوات  خالل  بدراستها  الطالب  قام  التي  وتقديراتها  بالمقررات  دراسي  سجل 

 البكالوريوس أوالدراسات العليا.

 نها موثقة. شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها أو صورة فوتوغرافية م -3-4

 صورة الرقم القومي.  -3-5

أو    -أو اإلعفاء منها    -الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور ويتضمن شهادة إنهاء الخدمة العسكرية  -3-6

 اإلعفاء المؤقت بشرط أن يكون ساري المفعول لمدة عام على األقل من تاريخ بدء الدراسة.

ة والتفرغ يومين في األسبوع وتجدد الموافقة سنويا موافقة جهة العمل بالسماح للطالب بالدراس  -3-7

 طوال سنوات التسجيل. 

إقرار من الطالب بأنه غير مسجل في أي برامج للدراسات العليا سواء في نفس الكلية أو أي كلية    -3-8

 أخرى في الجامعات والمعاهد العليا بجمهورية مصر العربية. 

لتحاق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم إليها، فإذا كان قد سبق  إقرار من الطالب بأنه لم يسبق له اال  -3-9

 له ذلك فيوضح أسباب االنقطاع عن الدراسة قبل الحصول على الدرجة. 

 صور فوتوغرافية حديثة للطالب.  4عدد   -3-10

 الحافظة الدالة على سداد الرسوم الدراسية. -3-11

 

 رابعاً: قواعــــد الدراســــة 

 

 : الالئحةكما ورد ب(: 7مادة )

يحدد مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجالس الكليات الحد األدنى لعدد الطالب لفتح مقررات دراسية   .1

 كل عام. 

يحق للطالب حذف أو إضافة أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثالث من بداية الفصل الدراسي )الخريف أو   .2

الثاني من فصل الصيف بعد موافقة المرشد األكاديمي وتوقيعه على نموذج الربيع( أو قبل نهاية األسبوع  

 الحذف / اإلضافة واعتماده من رئيس القسم.وال يتم ظهور المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي.

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلى الخريف  .3

و قبل نهاية األسبوع السادس من الفصل الصيفي. ويقوم بتعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من  أو الربيع أ

المرشد األكاديمي ثم السيد األستاذ الدكتور/ رئيس القسم وفى هذه الحالة ال تحسب للطالب ساعات هذا  

امعة في هذا  ( في سجله الدراسي ويتم تطبيق الالئحة المالية للجWالمقرر ويرصد له تقدير منسحب )

 الشأن.
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% من مجموع الساعات التدريسية  25ال يسمح للطالب بدخول االمتحان النهائي إذا تجاوزت نسبة غيابه   .4

% من مجموع الساعات التدريسية ثم إنذار  15للمقرر. مع ضرورة إتباع قواعد أن يتم إنذاره عند تغيبه  

يتم 25ة وعند بلوغ نسبة غيابه  % من مجموع الساعات التدريسي20ثان عند وصول نسبة غيابه    %

  Denied))  (DNإخطاره بالحرمان من دخول امتحان نهاية الفصل ويرصد له في سجله الدراسي  محروم  )

 .CGPAويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي 

إتمامه لمتطلبات مقرر ألسباب قه .5 الكلية  إذا تعذر على الطالب  القسم ويقرها مجلس  يقبلها مجلس  رية 

% على  75بشرط أن يكون قد حضر وأدى    Incomplete(  Iفيحصل الطالب على تقدير غير مكتمل )

األقل من متطلبات المقرر. وعلى الطالب أداء االمتحان خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي 

غائب بدون عذر ويكافئ هذا التقدير عدد صفر من   NE)التالي وإال فان الطالب يحصل على تقدير )

 . CGPAالنقاط ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي 

إذا تعذر على الطالب دخول االمتحان النهائي لمقرر ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس   .6

رر فانه يحصل على تقدير % على األقل من متطلبات المق75الكلية شريطة أن يكون قد حضر وأدى  

وعليه أداء االمتحان خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي التالي  (E) “ Excuse ”غائب بعذر  

ويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب    (NE)وإال حصل على تقدير غائب بدون عذر  

 .  CGPAمتوسط نقاط التقدير التراكمي 

ال    (E)أو غائب بعذر    W))أو منسحب    ((Iل  يحصل فيها الطالب على تقدير غير مكتمالمقررات التي   .7

يعتبر تقدير مؤقت( وال تدخل في حساب المتوسط التراكمي    E&Iتحسب له كساعات دراسية )حيث أن  

 . CGPAللدرجات 

يحق للطالب إعادة التسجيل لمرة واحدة في أي مقرر سبق له النجاح فيه بغرض تحسين تقديره في هذا  .8

 المقرر. ويحصل الطالب على التقدير األعلى.  

يحق للطالب الراسب في مقرر أن يعيده بحد أقصى فصلين ويتم إلغاء قيده إذا لم يوفق على أن ال يزيد   .9

 (. Bتقديره في المقرر عن )

 ي سجل الطالب الدراسي جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاوالته.يرصد ف .10

لالئحة   .11 تبعاً  الدراسي  برنامجه  الكلية ضمن  خارج  من  دراسية  مقررات  في  التسجيل  للطالب  يجوز 

 الداخلية للكلية.

ذا كان إجباريا.  ( فأعلى وإال يجب عليه إعادة دراسة المقرر إCيجب على الطالب الحصول على تقدير ) .12

أو أكثر يتم    (C)وفى حالة المقرر االختياري يحق للطالب دراسة مقرر بديل وفى حالة اجتيازه له بتقدير  

 (.Bأخذ التقدير األعلى بحد أقصى )
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الحد األقصى لفترة التسجيل لدرجة الماجستير هو خمس سنوات ويجوز لمجلس الجامعة الموافقة على   .13

 ر بناء على قرار مجلس الكلية وتوصية المشرف الرئيسي على الرسالة. المد لمدة عام على األكث

 :CGPAوإجمالي المتوسط التراكمي للدرجات GPAطريقة حساب المتوسط التراكمي للدرجات  .14

 

 نقاط تقدير المقرر = نقاط المقرر * عدد الساعات المعتمدة للمقرر . -أ

 

 ( + ...............II( + )نقاط تقدير المقرر    I)نقاط تقدير المقرر          - ب
GPA= 

مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التي أكملها في الفصل الدراسي                                   
 

 مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التي أكملها الطالب                         - ج
CGPA   = 

لكل المقررات الدراسية                                       مجموع الساعات المعتمدة                                            
 

 ال يسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إال بعد النجاح في المتطلبات السابقة لهذا المقرر. .15

يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل فيه عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية  .16

في سجله الدراسي وال   Military Withdrawal(MW)ويرصد له تقدير منسحب ألداء الخدمة العسكرية  

 تحسب هذه الفترة ضمن مدة صالحية  المقررات .

الدراسي   .17 السجل  في  الطالب  الرسالة  تقدير  الخاص    IN Progress(  IP)يرصد  البحث  في  تقدمه  أثناء 

 بالرسالة. يتم رصد نتيجة مناقشة الطالب للرسالة :

غير مرضى  Satisfactory (S)بتقدير مرضى   اجمالى   Unsatisfactory (US)أو  في حساب  تدخل  وال 

 . CGPAالمتوسط التراكمي للدرجات 
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 برنامج الماجستير في االستعاضة و زراعة األسنان -1

MASTER DEGREE IN PROSTHODONTICS AND 

DENTAL IMPLANTOLOGY 

 

 قواعد الحصول على درجة الماجستير

 

 ( : كما ورد بالالئحة: 15مادة )

 يشترط ما يلي لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير: (  5)مادة باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في طب و جراحة الفم واألسنان في فرع التخصص بتقدير    1- 15

لعليا المعترف بها في فرع  أو ما يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات / المعاهد ا (C)+عام جيد على األقل 

 التخصص من المجلس األعلى للجامعات أو من الجامعات األجنبية المعادلة

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة   2- 15

التكميل الدراسية  المقررات  من  عدد  اجتيازه  بعد  التخصص  فرع  غير  في  مستوى  البكالوريوس  في  ية 

البكالوريوس أو أعلى و التي يراها القسم المختص ضرورية. وأال يتجاوز عدد الساعات المعتمدة للمقررات  

التكميلية عن ثمانية ساعات. وفى حالة زيادتها عن ذلك يقضى الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات 

وال تحسب له    Cمن هذه المقررات عن تقدير    كشرط لتسجيل مقررات الماجستير ويجب أال يقل تقدير أي

 هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج. 

في حالة أن يكون الطالب حاصال على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة    3- 15

  على األقل أو اجتياز مقررات (+C)الماجستير فيجب على الطالب الحصول على درجة دبلوم تخصصي بتقدير 

 وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.   (+C)تكميلية يحددها القسم المختص بتقدير ال يقل عن   

ساعة    42تحدد الكلية عدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على درجة الماجستير على أن تكون    4- 15

ساعات معتمدة للرسالة على األقل بحيث يكون عدد الساعات    8معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى  

 ساعة معتمدة.  50اإلجمالية  

يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقرر عن تقدير    5- 15

(C)  ويجب أال يقل اجمالى متوسطه التراكميCGPA  عن تقدير(C+)   وإال وجب عليه التسجيل في مقررات

ستيفاء الطالب النجاح  . وعند ا CGPAإضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين اجمالى المتوسط التراكمي  
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تسجيل  بطلب  الطالب  يتقدم  أن  ويجوز   . الرسالة  لتسجيل موضوع  بطلب  يتقدم  الدراسية،  المقررات  في 

ال يقل    CGPA% على األقل( بنجاح بتقدير  50موضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد من المقررات الدراسية) 

اقل من  CGPAكان اجمالي متوسطه التراكمي  إذا اجتاز الطالب المقررات الدراسية للماجستير و.و(+B)عن 

 او ال يرغب في تسجيل الرسالة، يحصل الطالب علي درجة الدبلوم التخصصي.  (+c)جيد 

يقوم الطالب بعرض خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على    6- 15

 مجلس القسم وموافقة مجلس القسم عليها.

المعهدى( قبل تسجيل    TOEFLجتاز مستوى معين للغة األجنبية يحدده مجلس الكلية )مثل  يجب أن ي  - 7- 15

 الرسالة.

يقوم السادة المشرفون على الطالب بتقديم تقرير صالحية الرسالة إلى مجلس القسم ويوصى مجلس    -8- 15

 القسم بتشكيل لجنة الحكم الذي يتم اعتماده من مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. 

بعد اجتياز الطالب مناقشة رسالته العلمية وتوصية لجنة الحكم بمنحه الدرجة يرفع مجلس الكلية قراره    9- 15

 بناء على توصية مجلس القسم بمنح درجة الماجستير للطالب ويعتمد القرار من مجلس الجامعة. 

 ة الخاصة بالدرجة. الحد األدنى للحصول على درجة الماجستير هو عامان منذ تسجيل الطالب للدراس 10- 15

 

 (: الرسالة العلمية: 16مادة )

 يجب أن تتناسب رسالة الماجستير مع الخطة الدراسية والبحثية للقسم. .1

يكون تسجيل الطالب للرسالة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول تسجيل الطالب للدرجة بعد  .2 

 اعتماد مجلس الجامعة. 
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 الماجستير في االستعاضة و زراعة األسنانمقررات برنامج 

Curriculum 
         

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. Cre. Hrs Pre-req 

1 FPR 600 Fixed Prosthodontics (preclinical) 1 2   2  

2 RPR 600 
Prosthodontic Laboratory 

Procedures 
1 2   2  

3 RDM 631 Dental biomaterials 1 2   2  

4 ANT 631 Head and neck anatomy 1 2   2  

5 RPR 672 
Preclinical Removable complete and 

partial Prosthodontics 
1 4   3  

6 LR 611 Literature review   2  1  

7 CD 601 Infection Control 1   2 2  

8 ELC 701 Elective 2    2  

9 FPR 672 Fixed Prosthodontics (fundamentals) 1 3   2 CD 601 

10 PR 600 Clinical Prosthodontics 1   4 3 CD 601 

11 PR 622 
Dental Implant I &Pre-prosthetic 

treatments 
1   3 2 CD 601 

12 PR 632 Gnathology and Occlusion 1  2  2  

13 RPR 781 Rehabilitation of total Edentulism 1   3 2 RPR 672 

14 RPR 791 Removable Partial Denture 1   3 2 RPR 672 

15 PR 741 Dental Implants II 1   3 2 
RPR 672, 

PR 622 

16 FPR 781 Fixed Prosthodontics I 1   3 2 PR 622  

17 PR 751 
Fixed –Removable  

prosthodontics 
1   3 2 PR 622  

18 RPR 7102 
Advanced and Maxillofacial 

Prosthodontics 
1   2 2 RPR 672 

19 FPR 792 Fixed prosthodontics II 1   3 2 RPR 672 

20 PR 762 Case-Based Seminars   2  1 
RPR 672, 

PR 622 

21 BRM 702 Biostatistics and Research Methods 1 15 2  2 PR 622  

Sum 20 30 8 29 42  

Thesis     8  

Total Hours     50  
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Evaluation (percentage): 

Code Title 

Final 

Exam 

Mid 

Exam 

Continuous 

assessment 

W
ritten

/2
5
 

P
ra

ctica
l/2

0
 

O
ra

l/5
 

W
ritten

/1
0
 

P
ra

ctica
l/1

0
 

R
eq

u
ir

em
en

ts/2
0
 

A
tten

d
a

n
ce/5

 

A
ssig

n
m

en
t/5

 

CD 601 Infection Control 50 20 30 

PR 632 Gnathology and Occlusion 50 20 30 

FPR 672 Fixed Prosthodontics (fundamentals) 50 20 30 

FPR 781 Fixed Prosthodontics I 50 20 30 

FPR 792 Fixed prosthodontics II 50 20 30 

RPR 672 
Preclinical Removable complete and partial 

Prosthodontics 
50 20 30 

RPR 791 Removable Partial Denture 50 20 30 

RPR 781 Rehabilitation of total Edentulism 50 20 30 

PR 751 Fixed –Removable prosthodontics 50 20 30 

RPR 7102 Advanced and Maxillofacial Prosthodontics 50 20 30 

RDM 631 Dental biomaterials 50 20 30 

PR 622 Dental Implant I & Pre-prosthetic treatments 50 20 30 

PR 741 Dental Implants II 50 20 30 

LR 611 Literature review __ __ 100 

BRM 702 Biostatistics and Research Methods 50 20 30 

PR 762 Case-Based Seminars __ __ 100 

ANT 631 Head and neck anatomy 50 20 30 

ELC 701 Elective 50 20 30 

 Thesis    
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Study Plan 

  Preparatory Semester          

              

  
Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 

Cre. 

Hrs 
Pre-req 

  

  
1 FPR 600 

Fixed Prosthodontics 

(Phantom) 
1 2     2   

  

  
2 

RPR 

600 

Prosthodontic 

Laboratory Procedures 
1 2     2   

  

  
3 

RDM 

631 
Dental biomaterials 1 2     2   

  

  
4 

ANT 

631 
Head and neck anatomy 1 2     2   

  

  Total Hours 4 8 0 0 8     

             

  Registration for semester one after passing in all courses of the preparatory semester   

             

  

Semester 

1          

               

  
Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 

Cre. 

Hrs 
Pre-req 

  

  

1 
RPR 

672 

Preclinical Removable 

complete and partial 

Prosthodontics 

1 4     3   

  

  
2 LR 611  Literature review      2   1   

  

  3 CD 601 Infection Control 1     2 2     

  
4 

ELC 

701 
Elective  2       2   

  

  Total Hours 4 4 2 2 8     

             

             

  Total Preparatory+Semester 1 8 12 2 2 16 
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Semester 

2          

               

  
Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 

Cre. 

Hrs 
Pre-req 

  

  
1 FPR 672 

Fixed Prosthodontics 

(fundamentals) 
1 3     2 CD 601 

  

  
2 PR 600 Clinical Prosthodontics 1     4 3 CD 601 

  

  

3 PR 622 
Dental Implant I &Pre-

prosthetic treatments 
1     3 2 CD 601 

  

  
4 PR 632 

Gnathology and 

Occlusion 
1   2   2   

  

  Total Hours 4 3 2 7 9     

             

             

  Total Preparatory+Semesters 1&2 12 15 4 9 25 
   

                      

  

Semester 

3          

               

  
Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 

Cre. 

Hrs 
Pre-req 

  

  
1 

RPR 

781 

Rehabilitation of total 

Edentulism 
1     3 2 RPR 672 

  

  
2 

RPR 

791 

Removable Partial 

Denture 
1     3 2 RPR 672 

  

  
3 PR 741 Dental Implants II 1     3 2 

RPR 672, PR 

622   

  
4 FPR 781 Fixed Prosthodontics I 1     3 2 PR 622  

  

  
5 PR 751 

Fixed –Removable  

prosthodontics 
1     3 2 PR 622  

  

  Total Hours 5 0 0 15 10     
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  Total Preparatory+ Semesters 1&2&3 17 15 4 24 35 
   

                      

              

  

Semester 

4          

               

  
Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 

Cre. 

Hrs 
Pre-req 

  

  

1 
RPR 

7102 

Advanced and 

Maxillofacial 

Prosthodontics 

1     2 2 RPR 672 

  

  
2 FPR 792 Fixed prosthodontics II 1     3 2 RPR 672 

  

  
3 PR 762 Case-Based Seminars     2   1 

RPR 672,  

PR 622   

  
4 

BRM 

702 

Biostatistics and 

Research Methods 
1   2   2 PR 622  

  

  Total Hours 3 0 4 5 7     

             

             

  Total Preparatory+ Semesters 1&2&3&4 20 15 8 29 42 
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 برنامج ماجستير طب أسنان األطفال  -2

Master Degree in Pediatric Dentistry 

 

 الماجستيرقواعد الحصول على درجة 

 
 ( : كما ورد بالالئحة: 13مادة )

 يشترط ما يلي لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير: (  5)مادة باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل  

 86 تحدد الكلية عدد الساعات المعتمدة الالزمة للحصول على درجة الماجستير على أن تكون     1- 13

إلى   باإلضافة  الدراسية  للمقررات  معتمدة  عدد   22ساعة  يكون  بحيث  للرسالة  معتمدة  ساعات 

 ساعة معتمدة.   108الساعات اإلجمالية 

ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقررعن  يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح     2- 13

وإال وجب عليه التسجيل     (+C)عن تقدير   CGPAويجب أال يقل إجمالي متوسطه التراكمي  (C)تقدير  

. وعند CGPAفي مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين إجمالي المتوسط التراكمي  

يتقدم   الدراسية،  المقررات  في  النجاح  الطالب  العام  إستيفاء  بعد  الرسالة  لتسجيل موضوع  بطلب 

 األول من تسجيل درجة الماجستير. 

يقوم الطالب بعرض خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه    3- 13 

 على مجلس القسم وموافقة مجلس القسم عليها وكذلك موافقة مجلس الكلية.

الطالب بتقديم تقرير صالحية الرسالة إلى مجلس القسم ويوصى مجلس  يقوم السادة المشرفون على    4- 13

القسم بتشكيل لجنة الحكم الذي يتم إعتماده من مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. و يسمح للطالب 

 بمناقشة الرسالة بعد مرور عام كامل اعتبارا من موافقة مجلس الكلية على تسجيل مشروع الرسالة. 

وإجتيازه جميع المقررات الدراسية  Logbookدرجة الماجستير إال بعد تسليم ال  ال يمنح الطالب  5- 13

بنجاح ومناقشة رسالته العلمية و توصية لجنة الحكم علي الرسالة بمنحه الدرجة يرفع مجلس الكلية 

مجلس  من  القرار  ويعتمد  للطالب  الماجستير  درجة  بمنح  القسم  مجلس  توصية  على  بناًءا  قراره 

 الجامعة.

 ( : الرسالة العلمية: 14مادة )

 .يجب أن تتناسب رسالة الماجستير مع الخطة الدراسية والبحثية للقسم.1

. يكون تسجيل الطالب للرسالة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول تسجيل الطالب 2 

ولى. ال يجوز لموضوع البحث بعد إعتماد مجلس الجامعة بشرط نجاح الطالب في مقررات السنة اال

للطالب مناقشة الرسالة إال بعد مرور عام كامل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل مشروع  

 الرسالة وبحد أقصى المدة المقررة لدراسة الماجستير. 
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 مقررات برنامج ماجستير طب أسنان األطفال

Master Degree in Pediatric Dentistry 
 

Curriculum 

  

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. Cre.Hrs 

1.  OPTH 600 Oral Pathology- core 1 2   2 

2.  OB 612 
Oral Biology and Embryology- 

core 
1 2   2 

3.  ANT 631 Head & Neck Anatomy- core 1 2   2 

4.  OMB 612 
Oral Microbiology and 

Immunology- core 
1  2  2 

5.  RDM 631 Dental Biomaterial - core 1  2  2 

6.  CPD-I 922 Clinic Pediatric Dentistry-I    12 6 

7.  PD 901 Preventive Dentistry 2    2 

8.  BRM 702 
Biostatistics and Research 

Methods- core 
1  2  2 

9.  LR  611 
Literature Review& Scientific 

writing - core 
1  2  2 

10.  BEL 703 Bioethics and law - core 1    1 

11.  LOP 804 
Laboratory Techniques in 

Pediatric Dentistry 
1 2   2 

12.  FPD 923 
Fundamentals of Pediatric 

Dentistry 
2    2 

13.  GD 930 
Growth and Development in 

Children 
1    1 

14.  PH 1012 Pharmacology - core 1  2  2 

15.  CPD-II 922 Clinic Pediatric Dentistry-II    12 6 

16.  PIO 902 
Preventive & Interceptive 

Orthodontics  
2   2 3 

17.  CPD 931 
Clinical Genetics in Pediatric 

Dentistry 
2    2 
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18.  PM 920 Pediatric Medicine 2   2 3 

19.  PNM 921 

Pharmacological and non-

pharmacological Behavior 

Management in Children 

2    2 

20.  CPD-III 922 Clinic Pediatric Dentistry- III    12 6 

21.  ELC-I 701 Elective-I 2     

22.  SHC 924 Special Health Care Needs 2    2 

23.  AR 932 Anesthesiology Round 1 2   2 

24.  HD 925 Hospital Dentistry 1   2 2 

25.  SPD 926 Pediatric Dentistry Seminars   2  1 

26.  CPD-IV 922 Clinic Pediatric Dentistry-IV    12 6 

27.  PDCC-I 928 
Pediatric Dentistry 

Comprehensive Care-I 
   12 6 

28.  ELC-II 701 Elective-II 2    2 

29.  CP927 Case presentation   2  1 

30.  TEC 933 
Traumatic injuries and 

Emergency care  
1   2 2 

31.  PDCC-II 928 
Pediatric Dentistry 

Comprehensive Care-II 
   12 6 

32.  ACP 934 Advanced Case presentation   4  2 

33.  PD-I,II,III Thesis      22 

Sum  32 10  18  80  108  

Total Hours      108  

 

 

ساعات معتمدة  22ساعة معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى 86 ة المعتمدعدد الساعات  •

 ساعة معتمدة.   108للرسالة بحيث يكون عدد الساعات اإلجمالية
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Curriculum Structure forMaster Degreein Pediatric Dentistry (6 semesters) 

 

 

Semester 2 

Can be pre-requisite or co-requisite 

 

Semester 1 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 

Pre-

req 

1 
OPTH 

600 
Oral Pathology – core 1 2   2  

2 OB 612 
Oral Biology and Embryology- 

core 
1 2   2  

3 ANT 631 Head & Neck Anatomy- core 1 2   2  

4 
OMB 

612 

Oral Microbiology and 

Immunology- core 
1  2  2  

5 
RDM 

631 
Dental Biomaterial- core 1  2  2  

6 
CPD-I 

922 
Clinic Pediatric Dentistry-I    12 6  

7 PD 901 Preventive Dentistry 2    2  

Total Hours 7 6  4 12 18  

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 

Pre-

req 

1 
BRM 

702 

Biostatistics and Research 

Methods – core 
1  2  2  

2 LR 611 
Literature Review &Scientific 

writing – core 
1  2  2  

3 
BEL 

703 
Bioethics and law- core 1    1  

4 
LOP 

804 

Laboratory Techniques in  

Pediatric Dentistry   
1 2   2  

5 
FPD 

923 

Fundamentals of Pediatric 

Dentistry 
2    2  

6 GD 930 
Growth and Development in 

Children 
1    1  

7 PH 1012 Pharmacology-core 1  2  2  

8 
CPD-II 

922 
Clinic Pediatric Dentistry-II    12 6 

*FPD 

923, 

CPD-I 

922 

Total Hours 8 2 6 12 18  
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Semester 3 

Can be pre-requisite or co-requisite 

 

Semester 4 

* Pre-requisite  

 

 

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

         

1 PIO 902 
Preventive & Interceptive 

Orthodontics 
2   2 3  

2 
GPD 

931 

Clinical Genetics in 

Pediatric Dentistry 
2    2  

3 PM 920 Pediatric Medicine 2   2 3  

4 
PNM 

921 

Pharmacological and non-

pharmacological Behavior 

Management in Children 

2    2  

5 
CPD-III 

922 

Clinic Pediatric Dentistry- 

III 
   12 6 

*PD 901, 

 

PNM 921 

CPD-II  

6 
ELC-I 

701 
Elective-I 2    2  

Total Hours 10 0 0 16 18  

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 
SHC 

924 

Special Health Care 

Needs 
2    2  

2 AR 932 Anesthesiology Round 1 2   2  

2 HD 925 Hospital Dentistry 1   2 2  

3 SPD 926 
Pediatric Dentistry 

Seminars 
  2  1  

4 
CPD-IV 

922 

Clinic Pediatric 

Dentistry-IV 
   12 6 

CPD-III 

922 

5 PD-I Thesis     5 

BRM 

702,  

LR 611 

Total Hours 4 2 2 14 18  
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Semester 5 

*Can be pre-requisite or co-requisite 

Semester 6 

*Can be pre-requisite or co-requisite 

 

 

 

 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 
PDCC-I 

928 

Pediatric Dentistry 

Comprehensive Care- I 
   12 6 

CPD-IV 

922 

2 
ELC-II 

701 
Elective-II 2    2  

3 CP 927 Case presentation    2  1 
PDCC-I 

928 

4 TEC 933 
Traumatic injuries and 

emergency care  
1   2 2  

5 PD-II Thesis     7 

BRM 

702, LR 

611 

Total Hours 3 0 2 14 18   

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 
PDCC-II 

928 

Pediatric Dentistry 

Comprehensive 

Care- II 

   12 6 
PDCC-I 

928 

2 ACP 934  
Advanced Case 

presentation 
  4  2 

PDCC-

II 928, 

*CP 927 

4 PD-III Thesis     10 

*BRM 

702, *LR 

611,  

 

Total Hours 0  0 4 12 18  
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 برنامج ماجستير العالج التحفظي -3

Master Degree in Restorative and Esthetic 

Dentistry (OPER) 

 

 قواعد الحصول على درجة الماجستير
 

 ( : كما ورد بالالئحة: 13مادة )

 يشترط ما يلي لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير: (  5)مادة باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل  

تكون   1- 13 أن  الماجستير على  للحصول على درجة  الالزمة  المعتمدة  الساعات  الكلية عدد    85تحدد 

ساعة معتمدة للرسالة بحيث يكون عدد الساعات    23معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى  ساعة  

 ساعة معتمدة  108ة  اإلجمالي

يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقررعن     2- 13

وإال وجب عليه التسجيل     (+C)عن تقدير   CGPAويجب أال يقل إجمالي متوسطه التراكمي  (C)تقدير  

. وعند CGPAفي مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين إجمالي المتوسط التراكمي  

العام   بعد  الرسالة  لتسجيل موضوع  بطلب  يتقدم  الدراسية،  المقررات  في  النجاح  الطالب  إستيفاء 

 األول من تسجيل درجة الماجستير. 

رض خطة البحث في سيمينار للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه يقوم الطالب بع   3- 13 

 على مجلس القسم وموافقة مجلس القسم عليها وكذلك موافقة مجلس الكلية.

يقوم السادة المشرفون على الطالب بتقديم تقرير صالحية الرسالة إلى مجلس القسم ويوصى مجلس    4- 13

م إعتماده من مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة. و يسمح للطالب القسم بتشكيل لجنة الحكم الذي يت

 بمناقشة الرسالة بعد مرور عام كامل اعتبارا من موافقة مجلس الكلية على تسجيل مشروع الرسالة. 

وإجتيازه جميع المقررات الدراسية Logbookال يمنح الطالب درجة الماجستير إال بعد تسليم ال     5- 13

ه العلمية و توصية لجنة الحكم علي الرسالة بمنحه الدرجة يرفع مجلس الكلية ومناقشة رسالت,بنجاح

مجلس  من  القرار  ويعتمد  للطالب  الماجستير  درجة  بمنح  القسم  مجلس  توصية  على  بناًءا  قراره 

 الجامعة. 
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 ( : الرسالة العلمية: 14مادة )

 سم..يجب أن تتناسب رسالة الماجستير مع الخطة الدراسية والبحثية للق1

. يكون تسجيل الطالب للرسالة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول تسجيل الطالب 2 

لموضوع البحث بعد إعتماد مجلس الجامعة بشرط نجاح الطالب في مقررات السنة االولى. ال يجوز 

جيل مشروع  للطالب مناقشة الرسالة إال بعد مرور عام كامل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تس

 الرسالة وبحد أقصى المدة المقررة لدراسة الماجستير. 

 

 

 مقررات برنامج ماجستير العالج التحفظي

 

Program Courses 

 
Course Code Course Name Lecture Practical Tutorial Clinic Credit hours 

OPTH 600 Oral Pathology – core 
1 2   

2 

OB 612 
Oral Biology and Embryology - 

core 

1 2   2 

ANT 631 Head & Neck Anatomy- core 
1 2   2 

OMB 612 Oral Microbiology and 
Immunology - core 

1  2  2 

ODF-I 980 Fundamentals of Operative 
Dentistry-I (Topic 1) 

2   2 3 

ODL 981 Operative dentistry (Lab)  2   1 

RDM 631 Dental Biomaterials – core 1  2  2 

ODC-I 982 Operative Dentistry (Clinic- I)    8 4 

BRM 702 
Biostatistics and Research 

Methods – core 

1  2  2 

LR 611 
Literature Review &Scientific 

Writing – core 

1  2  2 

BEL 703 Bioethics and law- core 1    1 

ODF –II 980 
Fundamentals of Operative 

Dentistry(topic II ) 

2   2 
3 

ODC –II 982 
Operative Dentistry (clinic-II) 

   8 
4 
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CET 984 Pre-clinical Endodontic 

Techniques 

 6   
3 

JC 985 
Journal Club I 

  4  2 

PPC 902 Theories and principals of pain 

control 

1    
1 

CDCPS 987 Conservative Dentistry case 

presentation (SeminarI) 

  2   
1 

ODC-III 982 
Operative Dentistry(Clinic III) 

   8 
4 

CDE- 988 
Endodontics 

2   8 
6 

PH 1012 
Pharmacology - core 

1  2  2 

OD 1013 
Diagnosis 

1   2 2 

CA 904 
Cariology - core 

1    1 

ELC –I 701 
Elective I 

2    2 

CDAA-I 991 
Adhesives in conservative 

dentistry 

(topic III adhesives) 

2   2 

3 

ODC-IV 982 
Operative Dentistry (Clinic IV) 

   8  
4 

CDAC 992 

Advanced Comprehensive 

Dental Clinic 

(CCCI) 

   6 

3 

AOMR  -903 
Advanced Oral & Maxillofacial 

Radiology-core 

1 2   2 

CDACPS 995 

Advanced comprehensive  

dentistry case presentation 

(CCC II) 

  2 6 

4 

CDAIC-I  996 Advanced interdisciplinary 

dental clinicI 

   6 
3 

CDAA-II 991 
Recent advanced adhesive in 

conservative dentistry 

(Topic IVadhesives) 

2   2 

3 

SCD 997 
Adhesives ( seminar II ) 

  2  1 

ESCD  997 
Esthetic and conservative 

dentistry – Topic V 

1   4 3 
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SCD 998 
Esthetic in conservative 
dentistry (seminar III) 

  2  1 

ELC-II 701 ElectiveII 2    2 

CDAIC-II  996 Advanced interdisciplinary 
Dental Clinic  II 

   4 2 

CD-I &II&III Thesis I-II-III     23 

Sum 28 16 22 76 108 

 

ساعات معتمدة  23ساعة معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى 85عدد الساعات المعتمدة  •

 ساعة معتمدة. 108للرسالة بحيث يكون عدد الساعات اإلجمالية 
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Curriculum Structure for Master Degree In Restorative And Esthetic 

Dentistry (OPER)(6 semesters) 

Semester 1 

 
Se.  

Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre-req 

1 
OPTH 600 Oral Pathology – core 1 2   2  

2 
OB 612 

Oral Biology and Embryology 

- core 
1 2   2  

3 
ANT 631 Head & Neck Anatomy- core 1 2   2  

4 
OMB 612 

Oral Microbiology and 

Immunology - core 
1  2  2  

5 
ODF-I  980 

Fundamentals of Operative 

dentistry-I (Topic 1) 
2 

 

 

 
 2 

3 

 
 

6 ODL 981 Operative Dentistry(lab)  2   1  

7 
RDM 631 Dental Biomaterials - core 

1 

 
 2 

 

 

 

2 
 

8 
ODC-I 982 Operative Dentistry (Clinic I) 

 

 
  8 4  

Total Hours 7 8 4 10 18  

 

Semester 2 

 
Se.  Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre-req 

1 
BRM 702 

Biostatistics and Research 

Methods – core 
1  2  2  

2 
LR 611 

Literature Review &Scientific 

Writing – core 
1  2  2  

3 BEL 703 Bioethics and law- core 1    1  

4 
ODF-II 980 

Fundamentals of Operative 

Dentistry( TopicII) 
2   2 3 

*ODF-I  

980 

5 ODC-II 982 Operative dentistry(clinic-II)    8 4 *ODC-I 982 

6 
CET 984 

Pre-clinical Endodontic 

Techniques 
 6   3  

7 JC 985 Journal Club I   4  2  

8 
PPC 902 

Theories and principals of 

pain control 
1    1  

Total Hours 6 6 8 10 18  
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Semester 3 

 
Se.  

Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre-req 

1 CDCPS 987 

Conservative Dentistry 

case presentation 

(Seminar I) 

  2  1  

2 ODC-III 982 
Operative Dentistry 

(Clinic III) 
   8 4 

*ODC-II 

982 

3 CDE 988 Endodontics 2 
 

 8 6  

4 PH 1012 Pharmacology - core 1  2  2  

5 OD 1013 Diagnosis 1   2 2  

6 CA 904 Cariology - core 1    1  

7 ELC–I 701 Elective I 2    2  

Total Hours 7 0 6 18 18  

 

Semester 4 

 
Se.  Code  Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs 

1 CDAA-I 991 

 
Adhesives in 

conservative dentistry– 

(topic III adhesives) 

2 

 
  2 

3 

 

2 
ODC –IV 982 

 Operative Dentistry 

(Clinic IV) 
   8 4 

 

3 CDAC-992 

 Advanced 

Comprehensive Dental 

Clinic ( CCC I ) 

   6 3 

4 

AOMR- 903 

 
Advanced oral & 

maxillofacial radiology 

– core 

1 2   2 

5 
CD –I 

 
Thesis I     6 

*LR 611 

Total Hours 3 2 0 16 18  
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Semester 5 

 
Se  

Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre-req 

1 CDACPS 995 

Advanced Comprehensive 

Dentistry Case Presentation 

(CCC II) 

  2 6 

 

4 

 

 

 

2 
CDAIC – I  

996 

Advanced interdisciplinary 

Dental ClinicI 
  

 
6 3  

3 CDAA-II 991 

Recent advanced adhesives in 

conservative dentistry 

( topic IV adhesives ) 

2   2 3  

4 SCD 997 Adhesives(Seminars II)   2  1  

5 CD-II Thesis II     7 *BRM 702 

*LR 611 

Total Hours 2 0 4 14 18  

 

Semester 6 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre-req 

1 ESCD  997 Esthetic  and conservative 

Dentistry – Topic V 

1   4 3  

2 SCD 998 
Esthetic in conservative 

dentistry (seminar III) 
  2  1  

3 ELC-II 701 ElectiveII 2    2  

4 CDAIC – II  996 Advanced interdisciplinary 

Dental Clinic II 

   4 2  

5 CD- III Thesis III     10 *BRM 702 

*LR 611 

Total Hours 3 0 2 8 18  
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 برنامج ماجستير عالج الجذور -4
 

 الماجستيرقواعد الحصول على درجة 
 

 : ( : كما ورد بالالئحة13مادة )

 ( يشترط ما يلي لتسجيل الطالب لدرجة الماجستير: 5باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل )مادة  

 

 ( : قواعد الحصول على درجة الماجستير: 13مادة )

 . لدرجة الماجستير:باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل يشترط ما يلي لتسجيل الطالب  

تكون    1- 13 أن  على  الماجستير  درجة  على  للحصول  الالزمة  المعتمدة  الساعات  عدد  الكلية    تحدد 

إلي  85 باإلضافة  الدراسية  للمقررات  بحيث  23ساعة معتمدة  األقل  للرسالة على  ساعات معتمدة 

 ساعة معتمدة. 108يكون عدد الساعات اإلجمالية 

يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقررعن     2- 13

يل  وإال وجب عليه التسج   (+C)عن تقدير   CGPAويجب أال يقل إجمالي متوسطه التراكمي    (C)تقدير  

. وعند CGPAفي مقررات إضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين إجمالي المتوسط التراكمي  

العام   بعد  الرسالة  لتسجيل موضوع  بطلب  يتقدم  الدراسية،  المقررات  في  النجاح  الطالب  إستيفاء 

 األول من تسجيل درجة الماجستير. 

التقدم بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه يقوم الطالب بعرض خطة البحث في سيمينار للقسم قبل     3- 13 

 على مجلس القسم وموافقة مجلس القسم عليها وكذلك موافقة مجلس الكلية.

القسم ويوصى     4- 13 إلى مجلس  الرسالة  بتقديم تقرير صالحية  الطالب  المشرفون على  السادة  يقوم 

ثم مجلس   الكلية  يتم إعتماده من مجلس  الذي  الحكم  بتشكيل لجنة  القسم  الجامعة. و يسمح  مجلس 

للطالب بمناقشة الرسالة بعد مرور عام كامل اعتبارا من موافقة مجلس الكلية على تسجيل مشروع  

 الرسالة.

  الدراسية المقررات  جميع وإجتيازهLogbook     ال تسليم إالبعد  الماجستير درجة الطالب  يمنح 5- 13

 الكلية   مجلس  يرفع   الدرجة  بمنحه  الرسالة  علي  الحكم  لجنة  وتوصية  العلمية  ومناقشة رسالته  بنجاح

 مجلس  القرارمن  ويعتمد   للطالب   الماجستير  درجة  بمنح  لقسم  مجلسا  توصية  على  بناًءا  قراره

 .الجامعة
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 ( : الرسالة العلمية: 14مادة )

 . يجب أن تتناسب رسالة الماجستير مع الخطة الدراسية والبحثية للقسم.1

. يكون تسجيل الطالب للرسالة اعتبارا من تاريخ موافقة مجلس الكلية على قبول تسجيل الطالب لموضوع  2 

البحث بعد إعتماد مجلس الجامعة بشرط نجاح الطالب فى مقررات السنة االولى. ال يجوز للطالب مناقشة  

مشروع الرسالة وبحد أقصى  الرسالة إال بعد مرور عام كامل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل  

 المدة المقررة لدراسة الماجستير. 

 

برنامج ماجستير عالج الجذور مقررات   

CODE /COURSE /CREDIT HOURS 

CODE COURSE  Lect. Prac. Tut. Clinic Cre. Hrs. 

OPTH 600 Oral Pathology – core 
1 2   

2 

OB 612 Oral Biology&Embryology- core 
1 2   

2 

ANT 631 Head & Neck Anatomy- core 
1 2   

2 

OMB 612 
Oral Microbiology& Immunology- 

core 

1  2  
2 

AED-I 1000 Advanced Endodontics-1 
1   6 

4 

EDSC-I 1001 Endodontic Specialty Clinic-I    6 3 

EDCP-I 1002 Case Presentation-I   4  2 

EDS-I 1004 Endodontic Seminar-I   2  1 

BEL 703 Bioethics and law- core 1  2  2 

RDM 631 Dental Biomaterial - core 1  2  2 

BED - 1003 Pulp Biology  1    1 

CA 904 Cariology-core 1    1 

EDSC-II 1001 Endodontic Specialty Clinic-II    6 3 

EDS-II 1004 Endodontic Seminar-II   2  1 
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AEDSC-I 1005 
Advanced Endodontic Specialty 

Clinic-I 

   6 
3 

AED-II 1000 Advanced Endodontics-II 1   4 3 

EDCP-II 1002 Case Presentation-II   4  2 

BRM 702 
Biostatistics and Research Methods -

core 

1  2  
2 

AEDSC-II 1005 
Advanced Endodontic Specialty 

Clinic-II 

   8 
4 

LR 611 
Literature Review &Scientific 

writing – core 

1  2  
2 

EDLR-I 1006 
Current Endodontic Literature 

Review-I 

  2  
1 

EDSC-III 1001 Endodontic Specialty Clinic-III    8 4 

MDS 1007 Multidisciplinary Seminar   4  2 

EDS-III 1004 Endodontic Seminar-III   2  1 

EDCP-III 1002 Case Presentation-III   4  2 

ID 1011 
Implant Dentistry in relation to 

Endodontics 

1   4 
3 

AEDSC-III 1005 
Advanced Endodontic Specialty 

Clinic-III 

   6 
3 

OMR 903 
Advanced Oral & Maxillofacial 

Radiology-core 

1  2  
2 

EDCP-IV 1002 Case Presentation-IV   4  2 

ELC 701 Elective-I 2    2 

AEDSC-IV 1005 
Advanced Endodontic Specialty 

Clinic-IV 

   6 
3 

MDC-I 1008 Multidisciplinary clinic-I    6 3 

ODT 1009 Oral and Dental Traumatology 1  2  2 

PH 1012 Pharmacology & Drug Interactions 1  2  2 

         ELC 701 Elective-II 2    2 

EDCT 1010 Current Topics in Endodontics 1    1 
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EDLR-II 1006 
Current Endodontics Literature 

review -II 

  2  
1 

MDC-II 1008 Multidisciplinary clinic-II    6 3 

OMD 1013 Oral Medicine& Diagnosis 1  2  2 

END I-II-III Research / Thesis     23 

Sum 22 6 48 72 108 

 

ساعات معتمدة  23ساعة معتمدة للمقررات الدراسية باإلضافة إلى 85عدد الساعات المعتمدة  •

 ساعة معتمدة. 108للرسالة بحيث يكون عدد الساعات اإلجمالية 

 

Curriculum Structure For Master Degree In Endodontics (6 semesters) 

 

Semester 1 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs 
Pre . 

Req 

1 OPTH 600 Oral Pathology – core 1 2   2  

2 OB 612 
Oral Biology&Embryology- 

core 
1 2   2  

3 ANT 631 
Head & Neck Anatomy- 

core 
1 2   2  

4 OMB 612 
Oral Microbiology& 

Immunology- core 
1  2  2  

5 
AED-I 

1000 
Advanced Endodontics-1 1   6 4  

6 
EDSC-I 

1001 

Endodontic Specialty Clinic-

I 
   6 3  

7 
EDCP-I 

1002 
Case Presentation-I   4 

 

 
2  

8 
EDS-I 

1004 
Endodontic Seminar-I   2  1  

Total Hours 5 6 8 12 18  
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Semester 2 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre . Req 

1 BEL 703 Bioethics and law- core 1  2  2  

2 RDM 631 Dental Biomaterial – core 1 
 

 
2  2  

3 BED 1003 PulpBiology 1    1  

4 

 
CA 904 Cariology-core 1    1  

5 
EDSC –II 

1001 

Endodontic Specialty Clinic-

II 
   6 3  

6 
EDS-II 

1004 
Endodontic Seminar-II   2  1 

EDS –I 

1004 

7 
AEDSC-I 

1005 

Advanced Endodontic 

Specialty Clinic-I 
   6 3  

8 
AED-II 

1000 
Advanced Endodontics-II 1   4 3 

AED-I 

1000 

9 
EDCP-II 

1002 
Case Presentation-II   4  2  

Total Hours 5 0 10 16 18 
 

 

Semester 3 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre. Req 

1 BRM 702 
Biostatistics and Research 

Methods – core 
1  2  2  

2 
AEDSC-II 

1005 

Advanced Endodontic 

Specialty Clinic-II 
   8 4 

AEDSC-

I 1005 

3 LR 611 
Literature Review 

&Scientific writing – core 
1  2  2  

4 
EDLR –I 

1006 

Current Endodontic 

Literature Review-I 
  2  1  
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5 
EDSC –III 

1001 

Endodontic Specialty 

Clinic-III 
   8 4  

6 MDS 1007 Multidisciplinary Seminar   4  2  

7 
EDS-III 

1004 
Endodontic Seminar-III   2  1 

EDS-II 

1004 

8 
EDCP –III 

1002 
Case presentation-III   4  2  

Total Hours 2  16 16 18  

 

Semester 4 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre. Req 

1 ID1011 

Implant Dentistry In 

Relation To 

Endodontics 
1   4 3  

2 
AEDSC-III 

1005 

Advanced 

Endodontics 

Specialty clinic -III 
   6 3 

AEDSC-

II 1005 

3 OMR903 

Advanced Oral & 

Maxillofacial Radiology -

core 

1  2  2  

4 
EDCP –IV 

1002 
Case Presentation- IV   4  2 

EDCP –

III 1002 

5 

 
END-I Thesis     8  

Total Hours 2  6 10 18 
 

 

 

Semester 5 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre. Req 

1 ELC 701 Elective-I 2    2  
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2 
AEDSC-IV 

1005 

Advanced Endodontic 

Specialty Clinic-IV 
   6 

 

3 

 

 

AEDSC-

III 1005 

3 MDC-I 1008 
Multidisciplinary clinic-

I 
   6 3  

4 ODT 1009 
Oral and Dental 

Traumatology 
1  2  2  

5 PH 1012 
Pharmacology& Drug 

interactions 1  2  2  

6 END-II Thesis     6  

Total Hours 4  4 12 18 
 

 

Semester 6 

 

Se. Code Course Lect. Prac Tut. Clinic Cre. Hrs Pre. Req 

1 ELC 701 Elective-II 2    2  

2 EDCT- 1010 
Current Topics in 

Endodontics 1    1  

3 
EDLR-II 

1006 

Current Endodontic 

Literature Review-II   2  1 
EDLR-I 

1006 

4 MDC-II 1008 
Multidisciplinary clinic-

II 
   6 3  

5 OMD 1013 
Oral Medicine& 

Diagnosis 
1  2  2  

6 END-III Thesis     9  

Total Hours 4  4 6 18 
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 برنامج الدبلوم اإلكلينيكي 
CLINICAL DIPLOMA  

 

 قواعد الحصول على دبلوم الدراسات العليا 

 

 الالئحة: كما ورد ب( : 14مادة )

يشترط في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط العامة للقبول    -1- 14

 والتسجيل ما يلي:   

إحدى    1- 1- 14 من  واألسنان  الفم  جراحة  و  طب  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصال  يكون  أن 

بها من   المعترف  المعاهد  أو  أو من الجامعات الجامعات  المصرية  للجامعات  المجلس األعلى 

 األجنبية المعادلة.    

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل 2- 1- 14

على درجة البكالوريوس في غير التخصص بعد اجتيازه عددا من المقررات الدراسية التكميلية  

المختص. وأال يتجاوز عدد المقررات التكميلية عن أربعة مقررات.   التي يحددها مجلس القسم

المقررات  هذه  في  للنجاح  تأهيلية  سنة  الطالب  يقضى  مقررات  أربعة  عن  زيادتها  حالة  وفى 

وال   C كشرط لتسجيل مقررات الدبلوم. ويجب أال يقل تقدير أي من هذه المقررات عن تقدير

 ساعات البرنامج. تحسب له هذه المقررات ضمن 

يدرس  2- 14 أن  يجب  المهني  الدبلوم  على  الطالب  يحصل  جميع    24لكي  يجتاز  وأن  معتمدة،  ساعة 

 (.Cالمقررات بتقدير ال يقل عن )

ساعة معتمدة ،  وأن   30لكي يحصل الطالب على الدبلوم التخصصي يجب أن يدرس    3- 14

 (. Cيجتاز جميع المقررات بتقدير ال يقل عن )

يتم رصد التقدير والمعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوم. وتحدد كل كلية عدد الساعات   4- 14

 المعتمدة الالزمة للحصول على شهادة الدبلوم المهني/ التخصصي. 
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 مقررات برنامج الدبلوم اإلكلينيكي 

CLINICAL DIPLOMA  

Curriculum 

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 ANT 600 
Anatomy of the  

Head and Neck 
1 2     2   

2 OPTH 600 Oral Pathology 1 2     2   

3 PHM 600 Applied pharmacology 1   2   2   

4 CD 600 Infection control 1     2 2   

5 ELC 600 Elective 1       1   

6 COD 611 

Conservative Dentistry 1 

(Restorative 

&Endodotics) 

2     5 4   

7 PRS 611 

Prosthodontics 1 

(Removable & Fixed & 

Occlusion) 

2     6 4   

8 OMD 611 

Oral Medicine, 

Periodontology 

& Diagnosis 1 

2     4 3   

9 OS 611 Oral Surgery 1 1     2 2   

10 COD 622 

Conservative Dentistry 2 

(Restorative 

&Endodotics) 

2     5 4 COD 611 

11 PRS 622 
Prosthodontics 2 

(Removable & Fixed)  
2     6 4 PRS 611 

12 OMD 622 

Oral Medicine, 

Periodontology 

& Diagnosis 2 

2     4 3 OMD 611 

13 OS 622 Oral Surgery 2 1     2 2 OS 611 

14 CCC 603 
Comperhensive Clinical  

Cases Study 
      15 5 

COD 622 & 

PRS 622 

& OMD 622 

15 PMX 603 
Prosthodontic 

Maxillofacial Surgery 
1     2 2 

PR 622 & OS 

622 

16 IMP 603 Implantology 1     2 2 
PR 622 & OS 

622 

Total Hours 21 4 2 55 44   

 

 



56 
 

Evaluation (percentage): 

Code Title 

Final 

Exam 

Mid 

Exam 

Continuous 

assessment 

W
ritten

/2
5
 

P
ra

ctica
l/2

0
 

O
ra

l/5
 

W
ritten

/1
0
 

P
ra

ctica
l/1

0
 

R
eq

u
ir

em
en

ts/2
0
 

A
tten

d
a

n
ce/5

 

A
ssig

n
m

en
t/5

 

ANT 600 Anatomy of the Head and Neck 50 20 30 

OPTH 600 Oral Pathology 50 20 30 

PHM 600 Applied pharmacology 50 20 30 

CD 600 Infection control 50 20 30 

ELC 600 Elective 50 20 30 

COD 611 
Conservative Dentistry 1(Restorative 

&Endodotics) 
50 20 30 

PRS 611 
Prosthodontics 1(Removable & Fixed & 

Occlusion) 
50 20 30 

OMD 611 Oral Medicine, Periodontology & Diagnosis 1 50 20 30 

OS 611 Oral Surgery 1 50 20 30 

COD 622 
Conservative Dentistry 2(Restorative 

&Endodotics) 
50 20 30 

PRS 622 Prosthodontics 2(Removable & Fixed) 50 20 30 

OMD 622 Oral Medicine, Periodontology& Diagnosis 2 50 20 30 

OS 622 Oral Surgery 2 50 20 30 

CCC 603 Comperhensive Clinical Cases Study (CCC) 50 20 30 

PMX 603 Prosthodontic Maxillofacial Surgery 50 20 30 

IMP 603 Implantology 50 20 30 
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Study Plan 

Preparatory Semester       
         

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 ANT 600 
Anatomy of the  

Head and Neck 
1 2   2  

2 
OPTH 

600 
Oral Pathology 1 2   2  

3 PHM 600 Applied pharmacology 1  2  2  

4 CD 600 Infection control 1   2 2  

5 ELC 600 Elective 1    1  

Total Hours 5 4 2 2 9  

         

Registration for semester one after passing in all courses of the preparatory semester 

         

Semester 1        
         

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 COD 611 

Conservative Dentistry 1 

(Restorative 

&Endodotics) 

2   5 4  

2 PRS 611 

Prosthodontics 1 

(Removable & Fixed & 

Occlusion)  

2   6 4  

3 OMD 611 

Oral Medicine, 

Periodontology 

& Diagnosis 1 

2   4 3  

4 OS 611 Oral Surgery 1 1   2 2  

Total Hours 7 0 0 17 13  

         

         

Total Preparatory+ Semester 1 12 4 2 19 22 
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Semester 2        

           

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 COD 622 

Conservative Dentistry 2 

(Restorative 

&Endodotics) 

2     5 4 COD 611 

2 PRS 622 
Prosthodontics 2 

(Removable & Fixed) 
2     6 4 PRS 611 

3 OMD 622 

Oral Medicine, 

Periodontology 

& Diagnosis 2 

2     4 3 OMD 611 

4 OS 622 Oral Surgery 2 1     2 2 OS 611 

Total Hours 7 0 0 17 13   

         

         

Total Preparatory+ Semester 1&2 19 4 2 36 35 
 

                  

Semester 3        

           

Se. Code Course Lect. Prac. Tut. Clin. 
Cre. 

Hrs 
Pre-req 

1 CCC 603 
Comperhensive Clinical  

Cases Study 
      15 5 

COD 622 & 

PRS 622 

& OMD 622 

2 PMX 603 
Prosthodontic 

Maxillofacial Surgery 
1     2 2 

PR 622 & OS 

622 

3 IMP 603 Implantology 1     2 2 
PR 622 & OS 

622 

Total Hours 2 0 0 19 9   

         

         

Total Preparatory+ Semester 1&2&3 21 4 2 55 44 
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 كلية الهندسة 
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 كلية الهندسة -2
 

 

 اوالً: الدرجات التى تمنح
 

 تمنح كلية الهندسة بجامعة فاروس باالسكندرية الدرجات االتية: 

  

 في البرامج التالية:  أوال: مجال هندسة البتروكيماويات

 ماجستير الهندسة في البتروكيماويات  •

 ماجستير العلوم الهندسية في البتروكيماويات  •

 البتروكيماويات دبلوم  •

 

  :ثانيا: تخصص الهندسة المعمارية في البرامج التالية

 ماجستير في الهندسة تخصص الهندسة المعمارية •

 ماجستير العلوم الهندسية في تخصص الهندسة المعمارية  •

 دبلوم الدراسات العليا في تخصص الهندسة المعمارية  •

 

 

 ثانياً: نظام الدراسة
 

 بالالئحة ( : كما ورد 3مادة )

 حساب التقديرات  ( ويتم6بالمادة ) الموضحة للقواعد  طبقًا بها بالقيد  ويسمح المعتمدة الساعات  بنظام الدراسة -أ

 (. 14للمادة ) طبقًا

ساعة معتمدة بكل فصل دراسي )الخريف والربيع(.  16يتم تسجيل الطالب لعدد من الساعات ال تزيد عن   -ب 

ساعات معتمدة في فصل الصيف. وال تحتسب   6عات ال تزيد عن  ويسمح للطالب بالتسجيل في عدد من السا

 ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات. 

وحدة قياس تحديد وزن كل مقرر هي الساعة المعتمدة وهى تعادل ساعة دراسية نظرية واحدة في األسبوع،   -ج

ثالثة ساعات من التدريبات الميدانية  أو من ساعتين إلى ثالثة ساعات : تطبيقي أو عملي   في األسبوع ، أو  

 فى األسبوع طوال الفصل الدراسى.
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 لقبول والتسجيل اثالثاً: شروط 
 

 ( : الشروط العامة للقبول 6مادة )

يكون قبول الطالب للدراسات العليا حسـب قدرات وإمكانيات القسم المعني على ان تتوافر في المتقدم الشروط 

 العامة اآلتية : 

يكون حاصال على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في العلوم الهندسية من إحدى الجامعات المعترف  أن    -أ

 بها من المجلس األعلى للجامعات.

أو ما يعادلها     2أن يكون الحد االدنى للمعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في شهادة البكالوريوس    -ب 

 عليا. عند التسجيل لدرجة دبلوم الدراسات ال

)تقدير جيد     2.3أن يكون الحد االدنى للمعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في شهادة البكالوريوس    -ج
+C .أو ما يعادلها عند التسجيل لدرجة الماجستير فى الهندسة ) 

يعادلها  أو ما  2.5أن يكون الحد االدنى للمعدل التراكمي الذي يحصل عليه الطالب في شهادة البكالوريوس  -د 

 عند التسجيل لدرجة الماجستير فى العلوم الهندسية.

على   -ه بناء  العليا  بالدراسات  لإللتحاق  المتقدمين  بين  المفاضلة  لذوي تتم  االولوية  تعطى  حيث  التراكمي  المعدل 

 التقديرات األعلى وذلك حسب قدرات و إمكانيات األقسام المختصة.

 ص في حالة استيفائه لشروط القسم العلمي )إن وجدت( ثم موافقة مجلس الكلية.يحصل الطالب على موافقة مجلس القسم المخت -و

 أن يستوفى الطالب المستندات و النماذج المطلوبة فى إدارة الدراسات العليا. -ز

 ال يعتبر الطالب مسجال فى أى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -ح

 

 (GPA)( : حساب متوسط نقاط التقدير 14مادة )

 على األقل.  Cيعتبر الطالب ناجحاً فى أى مقرر إذا حصل على تقدير  -أ

 -Bفى مقررات الدبلوم او    Cيجب أن يحقق الطالب فى المقررات متوسطاً للمجموع التراكمى ال يقل عن    -ب 

 فى مقررات ماجستير العلوم أوالهندسة.

 يرصد في سجل الطالب الدراسي جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاوالته.  -ج

 : CGPAمتوسط نقاط التقدير التراكمي للدرجات  GPAطريقة حساب متوسط نقاط التقدير  -د 

 للمقرر ت المعتمدةعدد الساعانقاط التقدير النوعى للمقرر = نقاط المقرر ×   −

 

GPA  = 

 1نقاط تقدير المقرر  + 2نقاط تقدير المقرر ............. + 

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التى أكملها الطالب فى الفصل الدراسى 
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 : وذلك ألقرب رقم عشري  وفقا للمعادلة  CGPAيتم حساب إجمالى المتوسط التراكمى للدرجات  −

CGPA  = 

 مجموع نقاط تقدير جميع المقررات التى أكملها الطالب 

 مجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات الدراسية التى أكملها الطالب

تقدير   - على  الحصول  الطالب  على  تقدير    (C)يجب  وعلى  الدبلوم  في  العلوم   -B))فأعلى  ماجستير  في 

وإال يجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجباريا. وفى حالة المقرر اإلختياري يحق للطالب أوالهندسة  

 . (B)أو أكثر يتم أخذ التقدير األعلى بحد أقصى  (C)وفى حالة اجتيازه له بتقدير   دراسة مقرر بديل

وال يعتد به ضمن الساعات    ،  يتم اعتباره في متوسط النقاط  (C) المقرر الذي يحصل فيه الطالب على أقل من   -

 المعتمدة المقررة في الفصل الدراسي إال إذا أعاده ونجح فيه فتحسب األخيرة فقط. 

ي أي برنامج  ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المسموح بها ف  9يسمح للطالب بإعادة دراسة ما ال يزيد عن   -

فيها   التي حصل  المقررات  دراسة  بإعادة  فقط  له  يسمح  و  التراكمي،  أجل رفع معدله  وذلك من  دراسي 

 وفى هذه الحالة تحسب له أخر درجة حصل عليها عند حساب معدله التراكمي.   .+Cلطالب على أقل من ا

 ( :  مدة الدراسة  17مادة )

 الدراسات العليا ال تزيد عن أربعة فصول دراسية.مدة الدراسة لنيل أى من دبلومات  -أ

 الحد األدنى لمدة الدراسة لدرجة الماجستير هو عامان منذ تسجيل الطالب للدراسة الخاصة بالدرجة.   -ب 

الحد األقصى لفترة التسجيل لدرجة الماجستير هو خمس سنوات ويجوز لمجلس الجامعة الموافقة على المد   -ج

 بناء على قرار مجلس الكلية وتوصية المشرف الرئيسي على الرسالة.  لمدة عام على األكثر

 

 الحصول على الدرجاترابعاً: قواعــــد  

 ( : قواعد دبلوم الدراسات العليا  18مادة )

يشترط في تسجيل الطالب لنيل أي من دبلومات الدراسات العليا باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل ما   

 يلي :    

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس فى الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعتمدة والمعترف    -أ

 بها من المجلس األعلى للجامعات المصرية.    

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل على درجة   -ب 

يازه عددا من المقررات الدراسية التكميلية التي يحددها مجلس البكالوريوس في غير التخصص بعد اجت

القسم المختص. ويشترط أال تكون متطلبا سابقا للمقررات األساسية وأال يتجاوز عدد المقررات التكميلية 

هذه  في  للنجاح  تأهيلية  سنة  الطالب  يقضى  مقررات  أربعة  زيادتها عن  وفى حالة  مقررات.  أربعة  عن 
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وال   C لتسجيل مقررات الدبلوم. ويجب أال يقل تقدير أي من هذه المقررات عن تقديرالمقررات كشرط  

 تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.  

ساعة معتمدة كحد أدنى حتى    24لكى يحصل الطالب على دبلوم الدراسات العليا يجب أن يدرس و يجتاز    -ج

 ساعة معتمدة كحد أقصى. 30

و  -د  التقدير  المعتمدة  يتم رصد  الساعات  عدد  قسم  كل  ويحدد  الدبلوم.  في شهادة  للدرجات  التراكمي  المعدل 

 الالزمة للحصول على شهادة الدبلوم التخصصي. 

 

 ( : قواعد عامة للحصول على درجة الماجستير فى الهندسة أو العلوم19مادة )

ل الطالب  لتسجيل  يلى  للقبول والتسجيل يشترط ما  العامة  للشروط  أو باإلضافة  الهندسة  الماجستير فى  درجة 

 العلوم : 

( أو ما يعادل Cأن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في فرع التخصص بتقدير عام جيد على األقل )+ -أ

األعلى  المجلس  من  التخصص  فرع  في  بها  المعترف  العليا  المعاهد   / الجامعات  إحدى  من  التقدير  هذا 

 للجامعات .

درجة   -ب  على  الحاصل  الطالب  تسجيل  قبول  المختص  القسم  مجلس  توصية  على  بناء  الكلية  لمجلس  يجوز 

مستوى   في  التكميلية  الدراسية  المقررات  من  عدد  اجتيازه  بعد  التخصص  فرع  غير  في  البكالوريوس 

مقررات البكالوريوس أو أعلى و التي يراها القسم المختص ضرورية. ويشترط أال تكون متطلبا سابقا لل

األساسية وأال يتجاوز عدد الساعات المعتمدة للمقررات التكميلية عن ثمانية ساعات. وفى حالة زيادتها عن  

ذلك يقضى الطالب سنة تأهيلية للنجاح في هذه المقررات كشرط لتسجيل مقررات الماجستير ويجب أال يقل 

 ه المقررات ضمن ساعات البرنامج. وال تحسب له هذ  -Bتقديره التراكمي في هذه المقررات عن تقدير 

في حالة أن يكون الطالب حاصال على تقدير مقبول في درجة البكالوريوس ويرغب في التسجيل لدرجة  -ج

بتقدير تخصصي  دبلوم  درجة  على  الحصول  الطالب  على  فيجب  اجتياز    (+C)الماجستير  أو  األقل  على 

وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات   (+C)  مقررات تكميلية يحددها القسم المختص بتقدير ال يقل عن  

 البرنامج.

 (C)يجب أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية بنجاح ويجب أال يقل تقدير الطالب في أي مقرر عن تقدير   -د 

 CGPAفي ماجستير العلوم أوالهندسة ويجب أال يقل اجمالى متوسطه التراكمي    (-B)في الدبلوم وعن تقدير  

في ماجستير العلوم والهندسة وإال وجب عليه التسجيل في مقررات   (-B)في الدبلوم وعن    (+C)عن تقدير

. وعند استيفاء الطالب النجاح  CGPAإضافية أو إعادة بعض المقررات لتحسين اجمالى المتوسط التراكمي 

بطلب   الطالب  يتقدم  أن  ويجوز   . الرسالة  لتسجيل موضوع  بطلب  يتقدم  الدراسية،  المقررات  تسجيل في 

ال يقل   CGPA% على األقل( بنجاح بتقدير  50موضوع الرسالة بعد اجتيازه لعدد من المقررات الدراسية )

 .(+B)عن
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 ( : قواعد خاصة للحصول على درجة الماجستير فى الهندسة 20مادة )

لى لحصول يشترط ما ي  19-باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل بدرجة الماجستير و الواردة فى المادة

 : Master of Engineering (M.Eng.) الطالب على درجة الماجستير فى الهندسة 

 ساعة معتمدة موزعة كاآلتى:  36يجب أن يتم الطالب دراسة  -أ

و يحق له تسجيل مقررات المرحلة   600ساعة معتمدة من المستوى  18يدرس الطالب فى المرحلة األولى   −

 (. +C)تقدير   2.3عن  CGPAكمى للدرجات الثانية بشرط أال يقل المتوسط الترا

 .600ساعة معتمدة من المستوى  12يدرس الطالب فى المرحلة الثانية   −

 ساعات معتمدة فى مدة ال تقل عن فصل دراسى )خريف أو ربيع(. 6يقدم الطالب مشروع بحثى بعدد  −

و تدخل فى حساب   (.A , A- , B , …,etc)اللجنة  بعد اجتياز الطالب مناقشة المشروع البحثى يتم رصد تقدير   -ب 

 CGPAو عند إستيفاء الطالب لمتطلبات الدراسة و بمتوسط تراكمى     إجمالى المتوسط التراكمى للدرجات 

( يقوم مجلس الكلية بالتوصية بمنحه درجة الماجستير فى الهندسة ويعتمد القرار    -B)تقدير     2.7ال يقل عن  

 من مجلس الجامعة. 

 فى الهندسة مرحلة منتهية و ال تتيح لخريجيها الدراسة ألى مراحل أخرى. تعتبر درجة الماجستير  -ج

 ( : قواعد خاصة للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية 21مادة )

يشترط ما يلى لحصول   19-باإلضافة للشروط العامة للقبول والتسجيل بدرجة الماجستير و الواردة فى المادة

 :Master of Science (M.Sc.) ير فى العلوم الهندسية الطالب على درجة الماجست

 ساعة معتمدة موزعة كاآلتى:  36يجب أن يتم الطالب دراسة  -أ

 لمقررات القسم. 600ساعة معتمدة من المستوى   18يدرس الطالب فى المرحلة األولى   −

األقسام العلمية األخرى من يجوز للمشرف الرئيسى أن يختار للطالب مقررات دراسية إضافية من مقررات   −

 نفس المستوى و التى يحتاجها الطالب فى دراسته.

 ساعة معتمدة. 18يقدم الطالب رسالة فى موضوع البحث بإجمالى   −

للقسم قبل التقدم بتسجيل موضوع الرسالة    (Seminar)يقوم الطالب بعرض خطة البحث في حلقة دراسية   -ب 

 ه على مجلس القسم ألخذ موافقته عليها. ( وعرض19-)طبقا للقواعد الواردة بالمادة 

  يجب أن يجتاز الطالب مستوى معين للغة األجنبية مثل: -ج

International English Language Testing System IELTS )    على األقل أو  5بدرجة إجادةInternational 

TOEFL  على األقل(  قبل مناقشة الرسالة.  61بتقدير 

ال يقل عن   CGPAسالة قبل إجتياز جميع المقررات بنجاح ، و بمتوسط تراكمى اليتقدم الطالب لمناقشة الر -د 

 (. -B)تقدير  2.7عن  

يقوم السادة المشرفون على الطالب بتقديم تقرير صالحية الرسالة إلى مجلس القسم ويوصى مجلس القسم   -ه

 بتشكيل لجنة الحكم الذي يتم اعتماده من مجلس الكلية ثم مجلس الجامعة.
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ز الطالب مناقشة رسالته العلمية وتوصية لجنة الحكم بمنحه الدرجة وبناء على توصية مجلس القسم  بعد اجتيا -و

وتوصية مجلس الكلية بمنح درجة الماجستير للطالب يتم العرض على مجلس الجامعة للموافقة على منح  

 . 13-ارد فى المادةالدرجة. وبناء على الالئحة الداخلية للكلية يتم رصد تقدير الرسالة طبقا لما هو و

 

 

في البرامج   هندسة البتروكيماوياتلقسم المقررات الدراسية أوال: 

 التالية: 

 

 دبلوم البتروكيماويات

 درجات دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات التالية: هندسة البتروكيماويات يمنح قسم

I.  هندسة البوليمرات 

II.  معالجة المخلفات الصناعية 

III.   ادارة مشروعات البتروكيماويات 

 

 المقررات الدراسية  

 ساعة كالتالى:  30عدد الساعات المعتمدة المطلوبة  

 ساعة إجبارية.  12دراسة تمهيدية تشمل  •

 السابقة.  الحد التخصصات   ساعة إختيارية تحدد من القائمة اإلختيارية 15 •

 ساعات. 3الساعات المعتمدة له و عدد  (Research Project: EP 599)المشروع البحثى  •

 

 المقررات التمهيدية )أساسية( 

طبقا لما هو وارد  لجميع طالب الدبلوم  ساعة معتمدة    12يتم دراسة أربعة مقررات دراسية إجبارية بإجمالى  

 . 3-فى الجدول
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 المقررات اإلجبارية لدبلوم الدراسات العليا  3-جدول

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 

 

Course 

 

Code 
 

SN Written 

Exam 
Class 

Work 

3 60 40 3 Petrochemical Industries I EP 501 1 

3 60 40 3 Petroleum Refing Industry EP 502 2 

3 60 40 3 Industrial Reactors EP 503 3 

3 60 40 3 Industrial Safety EP 504 4 

   12 Total credit hours 

 

 

 

 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى هندسة البوليمرات 

 ساعة معتمدة.  15بما يعادل  4-مقررات دراسية من القائمة الواردة بالجدول 5يختار الطالب عدد 

 

 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى هندسة البوليمرات  4-جدول

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 

 

Course 

 

Code 
 

SN Written 

Exam 
Class 

Work 

3 60 40 3 
Polymer Synthesis and Mechanisms 

EP 505 
1 

3 60 40 3 Polymer Composite Process Modeling EP 506 
2 

3 60 40 3 Polymer Physical Chemistry and Analysis EP 507 3 

3 60 40 3 
Applied Experimental Design and Regression 

Models 
EP 508 4 

3 60 40 3 Rheology of Polymeric Fluids EP 509 5 

3 60 40 3 Engineering Properties of Solid Polymers EP 510 6 

3 60 40 3 Polymeric Materials Engineering Science EP 511 7 
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3 60 40 3 
Analysis and Design of Polymer Processing 

Operations I 
EP 512 8 

3 60 40 3 
Analysis and Design of Polymer Processing 

Operations II 
EP 513 9 

   15 Total selected credit hours 

 

 

 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى هندسة معالجة المخلفات الصناعية 

 ساعة معتمدة.  15بما يعادل  5-مقررات دراسية من القائمة الواردة بالجدول 5الطالب عدد يختار 

 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى هندسة معالجة المخلفات الصناعية  5-جدول

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 

 

Course 

 

Code 

 

SN Written 

Exam 

Class 

Work 

3 60 40 3 
Industrial Wastewater & Solid Waste 

Management EP 514 1 

3 60 40 3 Industrial Waste Treatment EP 515 2 

3 60 40 3 
Physiochemical Processes in Environmental 

Engineering 
EP 516 3 

3 60 40 3 Air Pollution Control EP 517 4 

3 60 40 3 Design of Environmental Engineering Processes EP 518 5 

3 60 40 3 
Physical and Chemical Processes for Industrial Gas 

Cleaning 
EP 519 6 

3 60 40 3 Hazardous Waste Engineering EP 520 7 

3 60 40 3 Modeling of Environmental Systems EP 521 8 

3 60 40 3 Environmental Monitoring and Assessment EP 522 9 

   15 Total selected credit hours 
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 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى ادارة مشروعات البتروكيماويات 

 

 معتمدة. ساعة  15بما يعادل  6-مقررات دراسية من القائمة الواردة بالجدول 5يختار الطالب عدد 

 

 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى ادارة مشروعات البتروكيماويات  6-جدول

 

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 

 

Course 

 

Code 

 

SN Written 

Exam 

Class 

Work 

3 60 40 3 
Advanced Project Management Techniques 

EP 523 1 

3 60 40 3 Petrochemical Industries II EP 524 2 

3 60 40 3 Alternative Fuels EP 525 3 

3 60 40 3 Production Planning and Management  EP 526 4 

3 60 40 3 Energy Mangament in Petrochemical Industries EP 527 5 

3 60 40 3 Feasibility Studies and Economics EP 528 6 

3 60 40 3 Oil and Gas Field Processing EP 529 7 

3 60 40 3 Fuels and Combustion EP 530 8 

   15 Total selected credit hours 
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 درجة ماجستير الهندسة/العلوم الهندسية فى تخصص هندسة البتروكيماويات 

Master of Engineering or Master of Engineering Science 

in Petrochemical Engineering 

  36يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير فى الهندسة أو فى العلوم الهندسية أن يتم بنجاح دراسة  

 و موزعة كاآلتى:   21و  20و  19طبقا للقواعد الواردة فى المواد  ساعة معتمدة

 المرحلة األولى

 لمقررات القسم.  600ساعة معتمدة من المستوى  18يدرس الطالب فى المرحلة األولى   •

المقررات  • أن تشمل  يجب  بالدرجة و  مقيد  لكل طالب  الدراسية  الخطة  بتقديم  الرئيسى  المرشد  يقوم 

 ساعة معتمدة. 18بإجمالى  7-اإلجبارية )لجميع التخصصات( و الواردة بالجدول

ى تخصص هندسة  المقررات اإلجبارية لدرجة ماجستير الهندسة/العلوم ف 7-جدول

 البتروكيماويات 

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 
Course Code SN 

Written 

Exam 
Class 

Work 

3 60 40 3 
Advanced Thermodynamics for Petroleum 

Hydrocarbons EP 601 1 

3 60 40 3 Design of Catalytic Reactors EP 602 2 

3 60 40 3  Chemical Process Safety EP 603 3 

3 60 40 3 Advanced Petroelum Refining    EP 604 4 

3 60 40 3 Petrochemical Processess I EP 605 5 

3 60 40 3 Advanced Transport Phenomena  EP 606 6 

   18 Total credit hours 
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 البتروكيماوياتالمرحلة الثانية لماجستير الهندسة فى تخصص 

Master of Engineering in Petrochemicals 

مقررات دراسية   4لماجستير الهندسة فى تخصص البتروكيماويات يختار الطالب عدد  فى المرحلة الثانية   •

و يجوز للمشرف الرئيسى أن يختار للطالب ساعة معتمدة.    12بما يعادل    8- من القائمة الواردة بالجدول

 و التى يحتاجها الطالب   600مقررات دراسية إضافية من مقررات األقسام العلمية األخرى من المستوى  

 فى دراسته.

ساعات معتمدة فى الفصل الدراسى 6بعدد    (EP 698 Research Project)يقدم الطالب مشروع بحثى   •

 األخير تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس.  

 المقررات اإلختيارية لماجستير الهندسة فى تخصص هندسة البتروكيماويات  8-جدول

Exam 

Hours 

Marks 
Credit 

Hours 

 

Course 

 

Code 
 

SN Written 

Exam 
Class 

Work 

3 60 40 3 Advanced Natural Gas Processing EP 607 1 

3 60 40 3 
Enviromental Engineering for Petrochemical 

Industry 
EP 608 2 

3 60 40 3 Polymerization Processes EP 609 3 

3 60 40 3 Process Optimization EP 610 4 

3 60 40 3 Energy Conservation EP 611 5 

3 60 40 3 
Industrial Waste Treatment 

EP 613 6 

3 60 40 3 
Petrochemical Processes II 

EP 614 7 

3 60 40 3 
Waste Minimization  

EP 615 8 

3 60 40 3 
Advanced Process Control 

EP 616 9 

3 60 40 3 Economics of Petrochemical Industry EP 617 10 

   12 Total selected credit hours 
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 المرحلة الثانية لماجستير العلوم الهندسية فى تخصص البتروكيماويات

Master of Science Engineering in Petrochemical 

 

البتروكيماويـــات يقـــدم الطالـــب لماجســـتير العلـــوم الهندســـية فـــى تخصـــص فـــى المرحلـــة الثانيـــة  •

ــالة ــالى  (Master of Science Engineering Thesis) رس ــث بإجم ــوع البح ــى موض ــاعة  18ف س

 ( (EP 699 Master Thesisمعتمدة

كما تخضع    21و    19تخضع تسجيل الرسالة للشروط العامة للقبول والتسجيل و الواردة فى المادتين   •

   .23و   22المناقشة ألحكام المادتين قواعد اإلشراف و لجان الحكم و 

 

في البرامج الهندسة المعمارية المقررات الدراسية لقسم ثانيا:  

 التالية: 

 

 .الهندسة المعمارية ى لقسمتخصصالدبلوم الدراسات العليا 

 يمنح قسم الهندسة المعمارية درجات دبلوم الدراسات العليا فى أحد التخصصات التالية: 

                                                              Urban Design الدراسات العليا فى التصميم والعمران.دبلوم  (1

    Environmental Control and Sustainbiltyدبلوم الدراسات العليا فى التحكم البيئي والتنمية المستدامة. (2

                          Architectural Heritage Preservation دبلوم الدراسات العليا فى الحفاظ على التراث. (3

                                                                       Housing دبلوم الدراسات العليا فى التصميم واإلسكان. (4

 

 المقررات الدراسية

 ساعة  كالتالى:  30عدد الساعات المعتمدة المطلوبة 

 (.3ساعة إجبارية )طبقاً للجدول رقم  12األجبارية  تشمل  المقررات −

 (. 4ساعة إختيارية )طبقاً للتخصص( تحدد من القائمة طبقاً لما تحدده المجموعة التخصصية )جدول رقم  15 −

 ساعات.  3و عدد الساعات المعتمدة له  (Research Project: EA699)المشروع  −
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 لدبلوم الدراسات العليا تخصص الهندسة المعمارية المقررات اإلجبارية  -3ل جدو

CODE 
 

COURSE TITLE Credits 

Contact 

Hours 

Exam 

Durat

ion 

Grading 
Total 

Grade 

L Hr Y W O 

EA 601 Studies in Architectural Design 6 6 - 60  40 100 

EA 602 Buildings' science 3 3 3 60 40  100 

EA 603 Research Methodologies 3 3 3 60 40  100 

TOTAL CREDIT HOURS (Semester One)  
12 

L: Lectuer       

Y: Year Class Work  W: Written Exam  O: Oral Exam 
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 المقررات اإلختيارية لدبلوم الدراسات العليا فى الهندسة المعمارية 

ساعة معتمدة( طبقا لموضوع    15)بإجمالى    2-دبلومات التخصصية الواردة بالجدوليختار الطالب مجموعة واحدة من األربعة  

 الدبلوم الذي يختاره. 

 مقررات الدبلومات التخصصية لدبلوم الدراسات العليا التخصصى بقسم الهندسة المعمارية   4-جدول

CODE COURSE TITLE 

C
re

d
it

s Teaching 

Hours 

Exam 

Durat

ion 

Grading Total 

Grad

e 

L Hr Y W O 

Urban 

Design 

EA 604 Urban Design  6 6 - 60  40 100 

EA 605 Advanced Building Materials 3 3 3 60 40  100 

EA 606 Architectural Evaluation 3 3 3 60 40  100 

EA 607 Critical Studies in Architecture 3 3 3 60 40  100 

Env. 

Control & 

Sustainabili

ty 

EA 608 Environmental Design  6 6 - 60  40 100 

EA 609 Environmental Control Systems  3 3 3 60 40  100 

EA 610 
Economics of Energy Systems in 

Buildings 
3 3 3 60 40  100 

EA 611 Sustainable Architecture 3 3 3 60 40  100 

Architectur

al  Heritage 

Preservatio

n 

EA 616 Rehabilitation Design  6 6 - 60  40 100 

EA 617 Conservation Issues in Architecture 3 3 3 60 40  100 

EA 618 
Architecture Survey and Documentation 

Methods  
3 3 3 60 40  100 

EA 619 Building Restoration 3 3 3 60 40  100 

Housing 

EA 612 Housing  Design  6 6 - 60  40 100 

EA 613 Advanced Building Economics 3 3 3 60 40  100 

EA 614 
Upgrading And Design of Urban 

Communities  
3 3 3 60 40  100 

EA 615 
Humanities And Social Studies in 

Housing 
3 3 3 60 40  100 

 

 EA 699 Research Project  3       
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 درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية

 ة كالتالى :  عساعة معتمدة موز 36للحصول على درجة الماجستير فى الهندسة المعمارية ، يجب على الطالب دراسة 

( و مقررات أختيارية 5لمقررات القسم )طبقاً للجدول رقم    700أجبارية من المستوى  ساعة معتمدة    18يدرس الطالب   -

 ساعات معتمدة(.  3( باإلضافة إلى تقديم تقرير بحثى )6)جدول رقم   700ساعة معتمدة من المستوى  15بأجمالى 

مقررات اإلجبارية الستة و يقوم المرشد الرئيسى بتقديم الخطة الدراسية لكل طالب مقيد بالدرجة و يجب أن تشمل ال −

 . 5-الواردة بالجدول

 المقررات اإلجبارية لدرجة ماجستير الهندسة فى تخصص الهندسة المعمارية  5-جدول

 

CODE 

 

COURSE TITLE 
Credits 

Teaching 

Hours 

Exam 

Durat

ion 

Grading 
Total 

Grade 

L Hr Y W O 

1.    SEMESTER ONE 

EA 701 Studies in Architectural Design I 3 3 - 60  
40 100 

EA 702 Advanced Building Technology I 3 3 - 60  
40 100 

EA 703 Research Methodologies 3 3 3 
60 40 

 100 

2.    SEMESTER TWO 

EA 704 Studies in Architectural Design II 3 3 - 60  
40 100 

EA 705 Advanced Building Technology II 3 3 - 60  
40 100 

EA 706 Theories of Architectural Design 3 3 3 
60 40 

 100 

TOTAL CREDIT HOURS (two Semesters) 18 

  الماجستير فى العلوم الهندسية درجة

 ساعة معتمدة موزعة كالتالى :   36للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية يجب على الطالب دراسة  −

ساعة معتمدة مقررات  24يشترط حصول الطالب على درجة الماجستير فى العلوم الهندسية أن يتم بنجاح دراسة  -1

 ساعة رسالة . 12دراسية باإلضافة إلى 

 ساعات معتمدة. 12بما يعادل  6رية من المواد األجبارية الواردة بالجدول رقم مقررات إجبا 4يدرس الطالب  -2

 ساعة معتمدة .  14( بما يعادل 700يختار الطالب باقى الساعات من قائمة مقررات درجة الماجستير )المستوى  -3

 ساعة معتمدة. 12يقدم الطالب رسالة فى موضوع البحث بإجمالى  -4

ال -5 للشروط  الرسالة  تسجيل  المادتين  تخضع  فى  الواردة  و  والتسجيل  للقبول  قواعد    25و    23عامة  تخضع  كما 

 .23و  22اإلشراف و لجان الحكم و المناقشة ألحكام المواد 
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( بقسم  700قائمة المقررات الدراسية لدرجة الماجستير )المستوى  

 الهندسة المعمارية 
 

 ( بقسم الهندسة المعمارية 700الماجستير )المستوى قائمة المقررات الدراسية لدرجة  -6ل  جدو

CODE COURSE TITLE Credits 

Teaching 

Hours 

Exam 

Durat

ion 

Grading Total 

Grade 

L Hr Y W O 

 مقررات إجبارية 

EA 701 Studies in Architectural Design  I 3 3 - 60  40 100 

EA 702 Advanced Building Technology I 3 3 3 60 40  100 

EA 703 Research Methodologies 3 3 3 60 40  100 

EA 704 Studies in Architectural Design  II 3 3 - 60  40 100 

EA 705 Advanced Building Technology II 3 3 3 60 40  100 

EA 706 Theories of Arhitetural Design 3 3 3 60 40  100 

EA 798 Scientific Report  3       

EA 799 Master Thesis 12       

 مقررات إختيارية 

EA 707 
Environmental Control Systems and 

Sustainable Architecture 
3 3 3 60 40  100 

EA 708 Conservation Issues in Architecture 3 3 3 60 40  100 

EA 709 Integrated Systems in Buildings 3 3 3 60 40  100 

EA 710 Conservation Issues of Urban Heritage 3 3 3 60 40  100 

EA 711 Management of Urban Projects 3 3 3 60 40  100 

EA 712 Advanced Urban Economics 3 3 3 60 40  100 

EA 713 
Advanced Topics In History of 

Architecture 
3 3 3 60 40  100 

EA 714 Critical Studies in Architecture Theories 3 3 3 60 40  100 

EA 715 Advanced Design Economics 3 3 3 60 40  100 

EA 716 Integrated Urban Systems 3 3 3 60 40  100 

EA 717 Building Informatis and Logistics  3 3 3 60 40  100 

EA 718 
Indoor Climate and Energy Modelling 

for High Performance Buildings   
3 3 3 60 40  100 

EA 719 
Environmental Aspects of the Built 

Environment 
3 3 3 60 40  100 

EA 720 Life Cycle Assessment 3 3 3 60 40  100 
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 االداريةالمالية والعلوم كلية 
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 كلية العلوم المالية واالدارية 

 اوالً: الدرجات التى تمنح 

 تمنح جامعة فاروس الشهادات والدرجات التالية بناء على اقتراح مجلس كلية العلوم المالية واإلدارية: 

 دبلوم الدراسات العليا في التسويق   [1]

 . -MBA  E األعمال للمديرين التنفيذييندرجة الماجستير المهنية في إدارة   [2]

 

 نظام الدراسةثانياً: 

 : كما ورد بالالئحة   مادة )3(

الدراسة باللغة اإلنجليزية، ويسمح للطالب بالتسجيل في فصلي الخريف والربيع في عدد من الساعات ال 

عدد من الساعات  ساعة معتمدة لكل فصل. كما يسمح للطالب التسجيل في فصل الصيف في    18يزيد عن  

 ساعات معتمدة و ال تحتسب ساعات تسجيل الرسالة ضمن هذه الساعات.  9ال يزيد عن 

 

 ثالثاً: الشروط العامة للقبول والتسجيل 

 كما ورد بالالئحة:   مادة )5(

إحدى  [1] من  يعادلها  ما  أو  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  الحاصل  الطالب  يقبل 

المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا الجامعات المعترف بها من  

 إذا استوفى شروط القبول بكل برنامج.

أن يستوفى الطالب شروط المجلس األعلى للجامعات )قطاع العلوم التجارية( الخاصة  [2]

المختص  القسم  مجلس  موافقة  على  الطالب  يحصل  أن  على  البرامج  بهذه  بااللتحاق 

 تحاق بالرنامج. ومجلس الكلية على االل

 أن يستوفي الطالب المستندات و النماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا. [3]

المرشد  [4] نموذج تسجيل مقررات ويعتمده من  المناسبة و يمأل  المقررات  الطالب  يختار 

 األكاديمي و رئيس القسم. 

 التسجيل شرط أساسي لكي يسمح للطالب بالحضور وحساب المقررات الدراسية. [5]

المواعيد ال   [6] خالل  الدراسية  الرسوم  سداد  بعد  إال  مقرر  أي  في  مسجال  الطالب  يعتبر 

 المقررة.

فصلي  [7] من  الثاني  األسبوع  نهاية  قبل  التسجيل  إجراءات  بإنهاء  يقوم  ال  الذي  الطالب 

 . الخريف والربيع أو األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور المحاضرات 

 

 

للمديرين  رابعاَ:   األعمال  إدارة  في  المهنية  الماجستير  درجة  على  للحصول  العامة  القواعد 

 التنفيذيين 

Executive Master of Business Administration (EMBA) 
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لكي يحصل الطالب على درجة الماجستير المهنية في إدارة األعمال للمديرين التنفيذيين   (: 13مادة )

معتمدة وبالشروط والقواعد الواردة بالئحة الدراسات العليا بنظام  ساعة    45يجب استيفاء  

 الساعات المعتمدة بجامعة فاروس .

 أوال: شروط القيد لدرجة الماجستير المهنية في إدارة األعمال: 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في التجارة بتقدير جيد على األقل أو ما   [1]

المصر الجامعات  إحدى  من  األعلى يعادله  المجلس  من  بها  المعترف  األجنبية  أو  ية 

للجامعات أو معادلة لها، أو أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها 

أو األجنبية  المصرية  الجامعات  بتقدير جيد على األقل من إحدى  في تخصص أخر 

اجتيازه المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات أو على درجة معادلة لها بشرط  

 االمتحان في عدد من المقررات التكميلية )جدول المقررات التكميلية(. 

أو شهادة   International TOEFLدرجة في امتحان    500أن يكون حاصال على    [2]

بدرجة إجادة   IELTS)   International English Language Testing Systemامتحان

5.5 

 خمس سنوات أن يكون لديه خبرة عملية ال تقل عن   [3]

الثاني   [4] الدراسي  والفصل  األول  الدراسي  للفصل  مرتين  بالبرنامج  القبول  باب  يفتح 

 )الخريف والربيع( ويقوم مجلس الكلية بالبت في طلبات القيد.

 ثانيا: نظام الدراسة:

 يقدم البرنامج باللغة اإلنجليزية واللغة العربية   [1]

تقل عن    45يتطلب الحصول على الدرجة اجتياز الطالب   [2] ساعة معتمدة في مدة ال 

منها   بالبرنامج  تدرس  التي  للمقررات  الدراسة  بالخطة  والموضحة  ساعة   36سنتين 

إلى   باإلضافة  دراسية  مقررات  مجال   9معتمدة  في  التطبيقي  للبحث  معتمدة  ساعة 

 التخصص وبياناتها كاآلتي: 

 18 لية( ساعة معتمدة مقررات إجبارية عامة على مستوى البرنامج )الك 

 12  )ساعة معتمدة مقررات إجبارية تخصصية على مستوى القسم )التخصص 

 6  )ساعات معتمدة مقررات اختيارية تخصصية على مستوى القسم )التخصص 

 9  ساعة معتمدة للبحث التطبيقي في مجال التخصص 

يخصص    [3] البرنامج،  لطبيعة  لألعمال 60نظرا  مقرر  لكل  النهائية  الدرجة  من   %

تضمن دراسة حاالت وأبحاث ميدانية واختبارات دورية والمشاركة في الفصلية التي ت 

المناقشات أثناء المحاضرات. ويخصص لالختبار التحريري النهائي في نهاية الفصل 

 % من إجمالي درجات المقرر و زمن األمتحان ساعتين. 40

 الذي GPAيتم اإلعالن في نهاية كل فصل دراسي عن المتوسط التراكمي للدرجات   [4]

حصل عليه كل طالب حتى نهاية الفصل الدراسي المعني و يحصل الطالب على درجة 

عند استيفاء   +Cالماجستير المهني إذا كان المتوسط التراكمي للدرجات له ال يقل عن 

 متطلبات البرنامج. 
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يتم تحديد مستوى أداء الطالب في كل مقرر و نظام احتساب النقاط والتقدير وفقا لنظام   [5]

 . التقديرات المتبع بجامعة فاروس

 

 خامساً: قواعد الحصول على دبلوم الدراسات العليا 

  

 شروط التسجيل:  ( : 11مادة )

للشروط   دبلومات الدراسات العليا باإلضافةمن  يشترط ما يلي في تسجيل الطالب لنيل أي 

 (: 5الواردة في المادة )

إحدى   [1] من  يعادلها  ما  أو  التجارة  في  البكالوريوس  درجة  على  حاصال  يكون  أن 

 الجامعات أو المعاهد المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات.

يجوز لمجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم قبول تسجيل الطالب الحاصل على   [2]

يقوم أن  التخصص على  الليسانس في غير  أو  البكالوريوس  بدراسة عدد من   درجة 

تتجاوز  ال  بحيث  المختص.  القسم  مجلس  يحددها  التي  التكميلية  الدراسية  المقررات 

المقررات التكميلية أربعة مقررات بشرط أال تكون متطلبا سابق للمقررات األساسية 

هذه  في  للنجاح  تأهيلية  سنة  الطالب  يقضي  مقررات  أربعة  عن  زيادتها  حالة  وفي 

لتسجيل كشرط  لتلك   المقررات  التراكمي  المتوسط  يقل  أال  ويجب  الدبلوم  مقررات 

 )مقبول( وال تحتسب له هذه المقررات ضمن ساعات البرنامج.  Cالمقررات عن 

 مدة والساعات الدراسية للبرنامج :  ( : 12مادة )

دراسة عددا من  الدرجة  الطالب على  ويشترط لحصول  يقل عن سنة  الدبلوم ال  برنامج 

 ساعة معتمدة بيانها كالتالي:  36المعتمدة ال تقل عن الساعات 

 27  ساعة معتمدة مقررات إجبارية 

 9  ساعات معتمدة مقررات اختيارية 

 ويرصد التقدير و المعدل التراكمي للدرجات في شهادة الدبلوم 
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الماجستير المهني في إدارة األعمال   لماجستيرل المقررات الدراسية

 للمديرين التنفيذيين

Executive MBA (EMBA) 
 

 هيكل البرنامج
عدد الساعات   المقررات 

 المعتمدة 

 18 مقررات عامة إجبارية 

 15 مقررات تخصصية إجبارية 

 6 مقررات تخصصية اختيارية 

 9 مشروع التخرج 

 45 اإلجمالي

 

 

 مستوى البرنامج )جميع التخصصات( مقررات إجبارية عامة على 

 General Mandatory Courses 
 

Credit Hours Course Title Course 

Code 

N 

3 Business Research Methods E01 1 

3 Quantitative Business  Analysis E02 2 

3 Knowledge and Innovation Management E03 3 

3 Strategic Management  E04 4 

3 Management and Leadership E05 5 

3 Managerial Accounting and Control E06 6 

18 Total Credit Hours   

 

 

 Marketingتخصص التسويق 
 مقررات إجبارية داخل التخصص 

 Marketing Specialized Mandatory Courses 
 

Credit Hours Course Title Course 

Code 

N 

3 Consumer Analysis and Behavior  MKT16 1 

3 Marketing Research MKT04 2 

3 Services Marketing MKT17 3 

3 e-business MKT13 4 

12 Total Credit Hours   
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 مقررات اختيارية داخل التخصص 

 Marketing Specialized Elective Courses (select 2 courses only) 
 

Credit Hours Course Title Course 

Code 

N 

3 Total Quality Management  MKT06 1 

3 Social Media Marketing MKT15 2 

3 Strategic Marketing Management MKT11 3 

3 Sports Marketing and Sponsorship MKT18 4 

6 Total Credit Hours   

 

 

 Human Resource Managementتخصص إدارة الموارد البشرية 
 مقررات إجبارية داخل التخصص 

 HRM Specialized Mandatory Courses 
Credit 

Hours 

Course 

Title 

Course 

Code 

N 

3 Strategic Human Resource Management HRM01 1 

3 Human Resource Planning and Development HRM02 2 

3 Human Resource Performance management  HRM03 3 

3 Organizational Behavior HRM04 4 

12 Total Credit Hours   

 

 مقررات اختيارية داخل التخصص 

 HRM Specialized Elective Courses (select 2 courses only) 
Credit 

Hours 

Course 

Title 

Course 

Code 

N 

3 Change Management  HRM05 1 

3 Incentive and Compensation Systems HRM06 2 

3 Human Resource Information Systems HRM07 3 

3 Creative Management HRM08 4 

6 Total Credit Hours   

 

 

 جدول المقررات التكميلية

Supplementary Courses 
Credit 

Hours 

Course 

Title 

Course 

Code 

N 

3 Essentials of Business Su01 1 

3 Essentials of Accounting  Su02 2 

3 Essentials of Economics Su03 3 
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 دبلوم الدراسات العليا في التسويقالمقررات الدراسية ل

Diploma of Higher Education in Marketing 

 

 
Course 

code 
Course title 

Credit 

Hours 

Semester 1  

 Mandatory Courses  

MKT01 Negotiations 3 

MKT02   Global Marketing  3 

MKT03 Marketing Channels Management  3 

MKT04 Marketing Research 3 

MKT05 Marketing Strategies 3 

 Elective Courses (select one)  

MKT06 Total Quality Management 3 

MKT07 Information Technology Management 3 

MKT08 Cost  and Profitability Analysis  

 Total semester credit hours 18 

   

Semester 2  

 Mandatory Courses  

MKT09 Logistics and Supply Chain Management 

Strategies 
3 

MKT10 Advertising and Marketing Communications 3 

MKT11 Strategic Marketing Management 3 

MKT12 Studies in Consumer Behavior 3 

 Elective Courses (select two)  

MKT13 e-Business 3 

MKT14 New Trends in Marketing  3 

MKT15 Social Media Marketing 3 

 Total semester credit hours 18 

 

 جدول المقررات التكميلية

Supplementary Courses 
Credit 

Hours 

Course 

Title 

Course 

Code 

N 

3 Essentials of Business Su01 1 

3 Essentials of Accounting  Su02 2 

3 Essentials of Economics Su03 3 
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 اللغات والترجمة كلية 
 (قسم اللغة اإلنجليزية -واللغويات ماجستير الترجمة  )
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 اللغات والترجمةكلية  -2
 

  (:1مادة )
 تمنح جامعة فاروس باإلسكندرية درجة الماجستير في الترجمة واللغويات بناء على اقتراح مجلس كلية اللغات والترجمة.

• Master Degree in Translation and Linguistics 

 ( نظام الدراسة:2مادة )
 فصـل بكل معتمدة   سـاعة 18 عن تزيد ال السـاعات من لعدد الطالب تسـجيل ويتم .المعتمدة السـاعات نظام على الدراسـة تقوم

 .فـصل الـصيف في معتمدة ـساعات  8عن   تزيد ال الـساعات من عدد في بالتـسجيل للطالب ويـسمح ). والربيع الخريف (دراـسي

 .الساعات هذه ضمن الرسالة تسجيل ساعات تحتسب وال

 

 الشروط العامة للقبول    ( :5مادة )
 المجلس  من بها المعترف أو المعاهد العليا  الجامعات إحدى من الليسانس / البكالوريوس درجة  على الحاصل الطالب يقبل .1

 .الداخلية الكليات للوائح تبعا بالبرنامج القبول شروط استوفى إذا العليا الدراسات ببرامج  للدراسة للجامعات األعلى

 القسم الشروط  استيفائه حالة  في برنامجال يف القبول على المختص القسم مجلس موافقة على يحصل أن الطالب على  يتعين .2

 .بالجامعةومجلس الدراسات العليا الكلية مجلس موافقة ثم  )وجدت إن( العلمي

 : يلي كما وهى ل للقبو كشرط العليا الدراسات إدارة في المطلوبة والنماذج المستندات الطالب يستوفى .3

 .االلتحاق استمارة -

 . يعادلهما ما أو الليسانس أو البكالوريوس شهادة -

 .العليا الدراسات أو البكالوريوس  بمرحلة دراسته سنوات خالل بدراستها الطالب قام التي وتقديراتها بالمقررات دراسي سجل -

 . موثقة منها فوتوغرافية صورة أو منها رسمي  مستخرج أو الميالد شهادة -

 . القومي الرقم صورة -

 أن بشرط المؤقت  اإلعفاء أو - منها اإلعفاء أو -العسكرية الخدمة إنهاء شهادة ويتضمن للذكور بالنسبة التجنيد من الموقف -

 .الدراسة بدء تاريخ من األقل على عام لمدة المفعول ساري يكون

 .التسجيل ت سنوا طوال سنويا الموافقة وتجدد األسبوع في يومين والتفرغ بالدراسة للطالب بالسماح العمل جهة موافقة -

 الجامعات في   أخرى كلية أي أو  الكلية نفس في سواء العليا للدراسات برامج أي  في  مسجل غير بأنه الطالب من إقرار  -

 .العربية مصر بجمهورية العليا والمعاهد

 أسباب فيوضح ذلك  له سبق قد  كان  فإذا إليها، المتقدم الجامعية الدرجة بدراسة االلتحاق له  يسبق لم بأنه الطالب من  إقرار -

 .الدرجة على الحصول قبل الدراسة عن االنقطاع

 .للطالب حديثة فوتوغرافية صور 4 د عد -

 .الدراسية الرسوم سداد على الدالة الحافظة -

 

 قواعد التسجيل:   (:6مادة )
 

 وتقديمها  المطلوبة األوراق  جميع باستيفاء العليا الدراسات برامج من ألي التسجيل في يرغبون الذين الطالب يقوم .1
 بها مرفقا المرشحين  قائمة وإعداد  المقدمة الطلبات بفحص تقوم التي العليا للدراسات والتسجيل القبول إدارة  إلى
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 بالقسم خاصة متطلبات أيه واستيفاء  لمراجعتها المختص العلمي القسم إلى إرسالها يتم ثم المتقدمين بيانات سجالت
 .عدمه من الطالب بقبول بالتوصية القسم مجلس ويقوم

 
 لمقابلة  القسم إلى ويتوجه المختص العلمي القسم مجلس توصية على بناء الكلية مجلس موافقة بعد الطالب قبول يتم .2

 .التسجيل أسبوع خالل األكاديمي المرشد
 

 الدراسة بدء قبل نتهي ي  )بالكليات أو من خالل الموقع اإللكتروني يعلن (أسبوع  لمدة للمقررات التسجيل باب فتح يتم .3
الثالث وذلك بعد دفع المصاريف اإلدارية    .دراسي فصل لكل بأسبوع للطالب التسجيل متأخرا في األسبوع  ويمكن 

 الالزمة نتيجة تأخير التسجيل وذلك بعد موافقة مجلس القسم المختص.
 

 األكاديمي،  والمرشد الطالب من عليها التوقيع ويتم المقررات،  بتسجيل الخاصة االستمارة وملء المقررات اختيار يتم .4
 . المختص العلمي القسم رئيس من هاواعتماد

 

 من أخرى  استمارة واستخراج الكترونيا االستمارة  تسجيل ويتم بالجامعة العليا الدراسات إدارة إلى الطالب يتوجه .5
 . الدراسية الرسوم بها ومحدد لها مطابقة الحاسب

 
 مع االستمارة  بتسليم الطالب ويقوم العليا الدراسات إدارة من المستخرجة باالستمارة بالبنك الدراسية الرسوم  سداد يتم .6

 .العليا الدراسات إدارة إلى السداد إيصال
 

 .للطالب التسجيل استمارات جميع باعتماد والبحوث العليا الدراسات عميد /الدكتور األستاذ يقوم .7
 

 .الدراسة بدء قبل الكليات إلى بإرسالها وتقوم مقرر كل في المسجلين الطالب قوائم العليا الدراسات قطاع يصدر .8
 

 وإرسالها مقرر  لكل المسجلين للطالب النهائية القوائم بإصدار العليا الدراسات إدارة تقوم الثاني األسبوع انتهاء بعد .9
 . الكليات إلى
 

 المقررات  من انتهوا الذين الماجستير لطالب بالنسبة الدراسية الفصول خالل مفتوحا للرسالة التسجيل طلب يكون .10
 الموافقات على للحصول  الفرصة إلتاحة للمقررات المعلنة التسجيل بمواعيد التقيد دون وذلك المطلوبة، الدراسية
 .للرسالة التسجيل استمارة بملء ذلك ويتم التسجيل إلجراءات الالزمة

 
 العليا الدراسات  ببرامج المسجلين الطالب قيد  يوقف أن المختص القسم مجلس اقتراح على  بناء الكلية  لمجلس يجوز .11

 : اآلتية الحاالت في
 

  : التجنيد 13-1
 الدالة  بالمستندات مدعما التجنيد تاريخ من األولى أشهر الثالث خالل تجنيده مدة قيده إليقاف بطلب الطالب يتقدم أن على
 .ذلك على

  :أجازه أو مهمة في للخارج السفر 13-2
 للخارج سفره ضرورة على الدالة بالمستندات مدعما سفره من األول الشهر خالل أو سفره قبل بطلب الطالب يتقدم أن على

 . شهر من أكثر السفر مدة تكون بحيث
    :المرض 13-3

 التأمين أو الحكومية المستشفيات إحدى  من مرضية بشهادة مدعما لمرضه األول الشهر خالل بطلب الطالب يتقدم أن على
 .شهر عن تزيد المرض مدة أن فيها مبينا الجامعة من معتمد مستشفى أو الصحي

 
  :الوالدة أو الوالد أو الطفل رعاية 13-4
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 الموافقة بعد القيد إيقاف فترة وتبدأ الوالدة أو الوالد أو الطفل   لرعاية القيد وقف بطلب الطالب  أو الطالبة تتقدم أن على
 األوراق تقديم يتم أن ويجب .التسجيل فترة طوال فقط واحدة ولمرة واحد دراسي عام  عن تزيد ال ولمدة الطلب على

 الرعاية  بطلب الخاصة الرسمية
  

 تقدم إذا النهائية االمتحانات  دخول  عن الطالب اعتذار قبول المختص القسم مجلس اقتراح على بناء الكلية لمجلس يجوز  .14
 :اآلتية الحاالت في االمتحانات بدء قبل بطلب

 
  :المرض 14-1

 المعتذر االمتحانات عقد أثناء مرضه  تفيد    الجامعة من معتمد مستشفى من مرضية بشهادة مدعم بطلب الطالب يتقدم
 . عنها

 
  :للخارج السفر 14-2

 المدة تحديد مع لذلك القهرية األسباب موضحا  للخارج سفره ضرورة على الدالة بالمستندات مدعم بطلب الطالب يتقدم
 .عودته بعد االمتحانات فترة أثناء فعال بالخارج تواجده يثبت أن وعلى بالخارج خاللها سيتواجد التي

 

 قواعد الدراسة   ( : 7مادة )
 

يحق للطالب حذف أو إضافة أي مقرر قبل نهاية األسبوع الثاني من بداية الفصل الدراسي )الخريف أو الربيع( أو قبل   .1
األسبوع األول من فصل الصيف بعد موافقة المرشد األكاديمي وتوقيعه على نموذج الحذف / اإلضافة واعتماده من  نهاية  

 وال يتم ظهور المقرر الذي تم حذفه في سجله الدراسي. رئيس القسم
 
الخريف أو الربيع أو قبل  يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي قبل نهاية األسبوع الثاني عشر من بداية فصلى   .2

نهاية األسبوع السادس من الفصل الصيفي. ويقوم بتعبئة نموذج االنسحاب واعتماده من المرشد األكاديمي ثم السيد األستاذ  
له تقدير منسحب ) المقرر ويرصد  للطالب ساعات هذا  القسم وفى هذه الحالة ال تحسب  ( في سجله  Wالدكتور/ رئيس 

 لالئحة المالية للجامعة في هذا الشأن. الدراسي ويتم تطبيق ا
 
إذا تجاوزت نسبة غيابه    .3 النهائي  للطالب بدخول االمتحان  للمقرر. مع  25ال يسمح  التدريسية  الساعات  % من مجموع 

% من مجموع الساعات التدريسية ثم إنذار ثان عند وصول نسبة غيابه  15ضرورة إتباع قواعد أن يتم إنذاره عند تغيبه  
% يتم إخطاره بالحرمان من دخول امتحان نهاية الفصل  25موع الساعات التدريسية وعند بلوغ نسبة غيابه  % من مج20

ويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب   DN ( )(Deniedويرصد له في سجله الدراسي  محروم  )
 .  GPAمتوسط نقاط التقدير التراكمي 

 
تطلبات مقرر ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية فيحصل الطالب على  إذا تعذر على الطالب إتمامه لم .4

أن يكون قد حضر وأدى    Incomplete(  Iتقدير غير مكتمل ) المقرر. وعلى  75بشرط  % على األقل من متطلبات 
 NE)طالب يحصل على تقدير )الطالب أداء االمتحان خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي التالي وإال فان ال

. ويتم CGPAغائب بدون عذر ويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي  
 بناًء على االتفاق النهائي وبحسب تقدير الطالب ثم يعدل المعدل التراكمي. Incompleteتعديل تقدير 

 
ن النهائي لمقرر ألسباب قهرية يقبلها مجلس القسم ويقرها مجلس الكلية شريطة أن  إذا تعذر على الطالب دخول االمتحا  .5

وعليه    E “ Excuse ”% على األقل من متطلبات المقرر فانه يحصل على تقدير غائب بعذر 75يكون قد حضر وأدى 
 (NE)غائب بدون عذر    أداء االمتحان خالل األسبوعين األولين من بدء الفصل الدراسي التالي وإال حصل على تقدير

 .   CGPAويكافئ هذا التقدير عدد صفر من النقاط ويدخل في حساب متوسط نقاط التقدير التراكمي 
 
( ال تحسب له كساعات  Eأو غائب بعذر )  W)( أو منسحب ) (Iالمقررات التي يحصل فيها الطالب على تقدير غير مكتمل    .6

 . CGPAل في حساب المتوسط التراكمي للدرجات يعتبر تقدير مؤقت( وال تدخ E&Iدراسية )حيث أن 
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( فأعلى وإال يجب عليه إعادة دراسة المقرر إذا كان إجباريا. وفي حالة المقرر  Cيجب على الطالب الحصول على تقدير ) .7

األعلى بحد أقصى  ( أو أكثر، يتم أخذ التقدير  C، يحق للطالب دراسة مقرر بديل. وفي حالة اجتيازه له بتقدير )االختياري
(B.) 

 
يحق للطالب إعادة التسجيل لمرة واحدة في أي مقرر سبق له النجاح فيه بغرض تحسين تقديره في هذا المقرر. ويحصل   .8

 الطالب على التقدير األعلى.  
 
( فإذا كان  Bيحق للطالب الراسب في مقرر أن يعيده بحد أقصى ثالث مرات على أن ال يزيد تقديره في المقرر عن ) .9

فيحق للطالب الراسب أن يعيده مرتين مع حصوله على التقدير األعلى ، فإذا رسب في المرة الثانية كان   اختيارياالمقرر  
 بديل. اختياريآخر   مقررامتاًحا له التسجيل في 

 
 يرصد في سجل الطالب الدراسي جميع تقديراته الحاصل عليها في المقررات في جميع محاوالته. .10

 
 للطالب التسجيل في مقررات دراسية من خارج الكلية ضمن برنامجه الدراسي تبعاً للوائح الداخلية للكليات. يجوز .11

 
 على عام المد لمدة على  الموافقة  الجامعة  لمجلس ويجوز سنوات خمس هو الماجستير لدرجة التسجيل لفترة األقصى  الحد   .12

 .الرسالة على الرئيسي المشرف وتوصية الكلية مجلس قرار  على بناء األكثر
 

 بقة لهذا المقرر.ا. اليسمح للطالب بالتسجيل في مقرر دراسي إال بعد النجاح في المتطلبات الس13
 

. يسمح للطالب باالنسحاب من المقرر الدراسي بعد التسجيل فيه عند استدعائه ألداء الخدمة العسكرية ويرصد له تقدير 14
في سجله الدراسي وال تحسب هذه الفترة ضمن مدة    Military Withdrawal(MWالعسكرية )منسحب ألداء الخدمة  
 صالحية  المقررات . 

 
 .بالرسالة الخاص البحث في تقدمه أثناء IN Progress (IP) طالبلل الدراسي السجل في  الرسالة تقدير يرصد .15

 :إما للرسالة  الطالب ةمناقش نتيجة رصد يتم كلية لكل الداخلية لالئحة وطبقا       
 المتوسط إجمالي  حساب في تدخل وال Unsatisfactory (US) مرضى غير أو Satisfactory (S) مرضى بتقدير - أ

 . CGPA للدرجات التراكمي
 .للدرجات التراكمي المتوسط إجمالي حساب في  وتدخل  (...........B, A-,A ) اللجنة بتقدير - ب أو
 

 أن شريطة  Blended learning    الهجين التعلم بطريقة المقررات دراسة للطالب يسمح ذلك،  الضرورة اقتضت إذا.  16
 .الجامعي الحرم بداخل  حضوريا الرسالة وإجراء االمتحانات تكون

 

 :عامة وأحكام  قواعد

 (:10)  مادة

 أخرى كلية  في أو أخرى جامعة في درسها أن له سبق قد يكون وامتحاناتها المقررات بعض دراسة من الطالب يعفى أن يجوز
 : بشرط ذلك ويكون الجامعة مجلس  ثم الكلية مجلس ثم المختص القسم مجلس موافقة بعد وذلك
 .الدرجة على الحصول متطلبات من المقررات هذه تكون أن 10-1
 .يعادله ما أو C عن يقل ال بتقدير المقررات هذه اجتاز  قد الطالب يكون أن 10-2
 .الدرجة تسجيله وقت سنوات خمس من أكثر المقررات لهذه اجتيازه على مر قد يكون أال 10-3
 على للحصول  الالزمة المعتمدة الدراسية الساعات مجموع من %  25 عن المحولة المعتمدة الساعات مجموع يزيد أال 10-4

 . الدرجة 
 .أخرى علمية درجة أو شهادة على بموجبها وحصل له احتسبت قد تكون أال 10-5
  CGPA للدرجات التراكمي المتوسط إجمالي حساب في أخرى جامعة من المحولة المعتمدة الساعات تلك تدخل 10-6
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 (: 13) مادة

 على: بناء الماجستير لدرجة والمسجل العليا الدراسات طالب قيد شطب يتم 13-1

 القيد بشطب بها توصى والتي المشرفين من المقدمة بالطالب الخاص   البحث  أو للرسالة سنوية النصف المتابعة تقارير (1

 التقارير.  على بناء العليا الدراسات قطاع من للطالب إنذارات  ثالث توجيه وبعد )تقارير ثالثة(

 ( إذا لم يحصل على الدرجة العلمية في المدة المحددة للحصول غلى الدرجة وفقا لالئحة. 2

 ( في فصلين دراسيين متتاليين.Cالتراكمي أقل من )( إذا استمر معدله 3

 ( إذا انقطع عن الدراسة بدون عذر لمدة تزيد عن فصل دراسي كامل.4

 ( إذا تقدم الطالب بإلغاء قيده.5

 

في نهاية الفصل الدراسي ماعدا    2يتم وضع الطالب على قائمة اإلنذار األكاديمي إذا حصل على معدل تراكمي أقل من    13-2

ل الدراسي األول. وعلى الطالب أن يحسن معدله التراكمي ويلغي أثر اإلنذار األول في مدة أمضاها في الفصل الدراسي  الفص

الثاني للحصول على اإلنذار. ويفصل الطالب بعد توجيه اإلنذار الثالث لرفع معدله التراكمي ويستثنى من ذلك الطالب الذي  

هذه الحالة يمنح الطالب فرصة استثنائية مدتها فصال دراسيا واحدا وذلك بعد % من عدد الساعات الدراسية. وفي  75أتم  

 موافقة مجلس الكلية، وتعتمد من مجلس الدراسات العليا بالجامعة.

 

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم بموافقة   1-13إذا تم إلغاء القيد للطالب ألحد األسباب المذكورة في المادة    13-3

لس الكلية ولجنة الدراسات العليا بالجامعة إعادة قيد الطالب بعد مرور عام دراسي على اإللغاء ويراعى أن تطبق عليه مج

قواعد الطالب المستجد. ويجوز أن يعفى من بعض المقررات التي نجح فيها إذا لم يمضي على نجاحه ثالث سنوات. ويقوم 

 قيد وفي المواعيد المحددة لذلك. الطالب بإعادة القيد طبقا للشروط العامة لل

   
 

 قواعد الحصول على الدرجة العلمية:

 

  :الماجستير درجة على الحصول  قواعد   :(14) مادة
 

 : الماجستير لدرجة الطالب لتسجيل يلي ما يشترط والتسجيل للقبول العامة للشروط باإلضافة

 يعادل ما أو( +C )   األقل على جيد عام بتقدير التخصص فرع في الليسانس /البكالوريوس درجة على حاصال يكون أن  14-1

 من أو للجامعات األعلى المجلس من    التخصص فرع في بها المعترف العليا المعاهد / الجامعات إحدى من التقدير هذا

 المعادلة.  األجنبية الجامعات

 

 غير في الليسانس  درجة على الحاصل الطالب تسجيل قبول المختص القسم مجلس اقتراح بناء على الكلية لمجلس يجوز  14-2

في مدة عام دراسي من فصلين يجتازها المتقدم    التكميلية الدراسية المقررات من عدد  اجتيازه بعدبالكلية   التخصص  فرع

 .على األقل قبل االلتحاق بالبرنامج  +Cبما يعادل تقدير جيد أو

 

 لدرجة التسجيل  في ويرغب الليسانس /البكالوريوس درجة في مقبول تقدير  على حاصال الطالب يكون أن حالة في  14-3

 اجتياز أو األقل على (+C) بتقدير  بالجامعة، إن وجد، تخصصي دبلوم درجة على الحصول الطالب على فيجب الماجستير

 .البرنامج ساعات ضمن المقررات هذه له تحسب وال (+C) عن يقل ال بتقدير المختص القسم يحددها تكميلية مقررات

 

 معتمدة ساعة 30 حتى  24 من تكون  أن على  الماجستير درجة  على للحصول  الالزمة المعتمدة الساعات عدد كلية كل تحدد  14-4

 للحصول اإلجمالية الساعات  عدد تقل بحيث ال األقل على للرسالة معتمدة تاساع 8 إلى  باإلضافة الدراسية للمقررات

 .معتمدة ساعة 38 عن تزيد وال معتمدة ساعة 32 عن الدرجة على
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 يقل أال  ويجب(C) تقدير عن مقرر  أي في الطالب تقدير يقل أال ويجب بنجاح الدراسية المقررات الطالب يجتاز أن يجب  14-5

 بعض إعادة أو إضافية مقررات  في التسجيل عليه وجب إال و (+C) تقدير عن CGPA التراكمي متوسطه أجمالي

 بطلب يتقدم الدراسية، المقررات في النجاح الطالب  استيفاء وعند CGPA التراكمي المتوسط اجمالى لتحسين المقررات

 موضوع تسجيل بطلب (الكليات لبعض الدراسية البرامج لنظام طبقا( الطالب  يتقدم أن ويجوز .الرسالة موضوع لتسجيل

 (. +Bال يقل عن ). CGPA % من المقررات الدراسية بنجاح بتقدير50ما ال يقل عن  اجتيازه بعد الرسالة

 

 القسم مجلس على  وعرضه الرسالة موضوع بتسجيل التقدم قبل للقسم سيمينار في البحث خطة بعرض الطالب يقوم  14-6

اعتمادها من مجلس الكلية ثم  ويوصي المجلس بتشكيل لجنة إشراف على الرسالة التي يتم  . عليها القسم مجلس وموافقة

 مجلس الدراسات العليا بالجامعة ثم مجلس الجامعة.

 

 .الرسالة مناقشة قبل  )المعهدى  TOEFL مثل(  الكلية مجلس يحدده األجنبية للغة معين يجتاز الطالب مستوى أن يجب  14-7

 

يجب أن يقوم طالب الماجستير بنشر بحث واحد على األقل في مؤتمر محلي أو دولي أو مجلة علمية متخصصة، محكمة   14-8

 . Scopusأو  Web of Scienceومدرجة على قاعدة بيانات 

 

  لجنة بتشكيل القسم  مجلس ويوصى القسم مجلس إلى الرسالة  صالحية تقرير بتقديم الطالب على المشرفون السادة يقوم   14-9

 . الجامعة مجلسمجلس الدراسات العليا و ثم الكلية مجلس من اعتماده يتم الذي الحكم

 

 توصية على بناء قرار لجنة الحكم يرفع الدرجة بمنحه الحكم لجنة وتوصية العلمية رسالته  مناقشة الطالب اجتياز بعد  14-10

 على وبناء .الجامعةالدراسات العليا ثم مجلس    مجلس من القرار ويعتمد  للطالب الماجستير درجة بمنح القسم مجلس

 .الماجستير شهادة في للدرجات التراكمي المعدل أو التقدير رصد يتم ال أو يتم كلية لكل الداخلية الالئحة

 

بالدرجة على أال تقل مدة   الخاصة للدراسة الطالب تسجيل منذ عامان هو الماجستير درجة على للحصول األدنى الحد  14-11

تسجيل موضوع الرسالة عن عام ميالدي عند المناقشة والحد األقصى لالنتهاء من دراسة الماجستير هو خمس سنوات  

 دراسية. 

 

  :العلمية الرسالة  ) :15) مادة

 

 يجب أن تتميز رسالة الماجستير بالجدية واألصالة. 15-1

تســجيل الطالــب للدرجــة بعــد  علــى قبــول  اعتبــارا مــن تــاريخ موافقــة مجلــس الكليــةيكــون تســجيل الطالــب للرســالة   15-2

 اعتماد مجلس الجامعة.

% مــن الــنص الكامــل للرســالة ، علــى أال تتعــدى النســبة المســموح 25يســمح بنســبة اقتبــاس كليــة ال تزيــد عــن   15-3

 % من النص الكامل للرسالة.10اقتباسها من نفس المصدر عن 

 .للطالب والمناقشة الحكم لجنة لتشكيل التقدم قبل االقتباس نسبة عمل يتم أن يجب 15-4

 3  مــن لجنــة بتشــكيل المخــتص العلمــي القســم يقــوم المســموحة االقتبــاس لنســبة الطالــب تحقيــق عــدم حالــة فــي 15-5

 لدراســة القســم رئــيس برئاســة التخصــص وتكــون فــي أســتاذ و القســم ورئــيس الرئيســي المشــرف وهــم أعضــاء

 :التالية القرارات أحد قرارها ويكون الطالب حالة

 .آخر لبحث العلمية سرقته ثُبت إذا القيم للجنة الطالب وتحويل الرسالة رفض -

 . االختبار عمل وإعادة االقتباس نسبة لتقليل الرسالة مراجعة إعادة -
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 مقررات برنامج الماجستير في االستعاضة و زراعة األسنان

 

 نظام الدراسة 
تمنح جامعة فاروس باإلسكندرية درجة الماجستير في الترجمة واللغويات بناء على توصية مجلس   .1

 كلية اللغات والترجمة. 
 

ساعة معتمدة للمقررات الدراسية طبقا للخطة الدراسية باإلضافة    30على الطالب أن يجتاز بنجاح   .2
ساعة    38ساعات معتمدة للرسالة بحيث تصبح عدد الساعات اإلجمالية للحصول على الدرجة    8  إلى

 معتمدة  
حريرية كاآلتي : يتم تقييم المقررات ما بين درجات األعمال الفصلية واالمتحانات النهائية الت -3  

درجة يخصص منها :  100تحتسب الدرجة النهائية لكل المقررات الدراسية من   

 التحريري الذي يعقد باألسبوع الثامن من الفصل الدراسي   لالمتحان % من الدرجة النهائية   20 •

 أو األنشطة العلمية طوال الفصل الدراسي  ت للتكليفا% من الدرجة النهائية   20 •

 في الموعد المحدد لالمتحانات النهائية .  النهائي  لالمتحان % من الدرجة النهائية   60 •
 

   Coursesالدراسية  المقررات

 لماجستير الترجمة واللغويات 
 List of Compulsory Courses   قائمة المقررات اإلجبارية  •

   

Course 
Code 

Course Name 
Credit 
Hours 

MAE601 Theories of Translation and Interpreting 2 

MAE602 Pragmatics 3 

MAE603 CAT Tools 2 

MAE604 Topics in Semantics 2 

MAE605 Lexicography 3 

MAE606 Applied Translation Studies 3 

MAE607 Contrastive Linguistics 3 

MAE608 Research Topic 3 

MAE609 English Morphology and Syntax 2 

MAE610 Psycholinguistics and Cognitive Linguistics 3 

Total 26 
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   List of Elective Coursesقائمة المقررات االختيارية  •

 

 ساعات معتمدة   4بعدد  مقررين  لكل فصل دراسي بإجمالي مقرر واحديختار الطالب 

 

Course Code Course Name Credit Hours 

MAE650 Advanced Technical Translation 2 

MAE651 Text Linguistics  2 

MAE652 Translation for International Agencies 2 

MAE653 Translation Quality Assessment 2 

MAE654  Legal Translation 2 

MAE655 Advanced Literary Translation 2 

MAE656 Comparative Stylistics 2 

MAE657 Discourse Analysis and Translation 2 

 

  Study Plan الخطة الدراسية
First Semester   الفصل الدراسي األول 

 

Course 
Code 

Course Name 

 
 

Cr.

H 

T
h

e
o

re
ti

c
a

l 

P
ra

c
ti

c
a

l 

Mid-
Terms 
Exam 

Years 
Marks 

Oral 
Exam 

Final 
Term 

Examin
ation 

Total 

Final 
Exa
m 

Time 

MAE601 

Theories of 
Translation 
and  
Interpreting 

2 
1 

(Blended 
Learning) 

2 
 

20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE603 CAT Tools 2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE605 Lexicography 3 3  20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE607 
Contrastive 
Linguistics 

3 3 - 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE609 
English 
Morphology 
and Syntax 

2 2 - 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE6XX Elective 
Course 

2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

Total 14 11 6       
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Second Semester  الفصل الدراسي الثاني 
 

Course 
Code 

Course Name Cr.H 

T
h

e
o

re
ti

c
a

l 

P
ra

c
ti

c
a

l 

Mid-
Terms 
Exam 

Years 
Marks 

Oral 
Exam 

Final  
Term 

Examination 
Total 

Final 
Exam 
Time 

MAE602 Pragmatics 3 

 
2 

(Blended 
Learning) 

2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE604 
Topics in 
Semantics 

2 2 - 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE606 
Applied 
Translation 
Studies 

3 

 
2 

(Blended 

Learning) 

2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE608 Research Topic 3 1 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE610 
Psycholinguistics 
and Cognitive 
Linguistics 

3 3 - 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE6XX Elective Course 2 - 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

Total 16 10 12       
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Elective Courses: 
Students must choose only one elective course from First Semester and another from 
Second Semester over the two semesters. The availability of courses is decided by the 
Faculty Board. 

 يحدد مجلس الكلية المقررات االختيارية في بداية كل عام •

Course 
Code 

Course Name 
Credit 
Hours 

T
h

e
o

re
ti

c
a

l 

P
ra

c
ti

c
a

l 

Mid-
Terms 
Exam 

Years 
Marks 

Oral 
Exam 

Final Term 
Examination 

Total 
Final 
Exam 
Time 

First Semester 

MAE651 Text Linguistics 2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE653 
Translation 
Quality 
Assessment 

2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE655 
Advanced 
Literary 
Translation 

2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE657 
Discourse 
Analysis and 
Translation 

2 1 2 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

Second Semester 

MAE650 
Advanced 
Technical 
Translation 

2 - 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE652 
Translation for 
International 
Agencies 

2 - 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE654 
Legal 
Translation  

2 - 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

MAE656 
Comparative 
Stylistics  

2 - 4 20 % 20 % - 60 % 100 % 2 

 
Thesis Writing Hours 8 Credit hours 

 ساعات معتمدة                            8لرسالة = لالساعات  المعتمدة  
 ساعة.  38مجموع الساعات المعتمدة   •

 

  النماذج الخاصة بالتسجيل واختيار المقررات والساعات المعتمدةمرفق 

 للطالب المصرى والطالب الوافد 

 
يكلل جهودنا بالسداد والتوفيق، انه نعم  خير وأن  ال ندعوا هللا أن يوفقنا جميعاً الى ما فيه    –وختاماً  

 . المولى ونعم النصير


