الدراسات العليا
الدبلومات
مادة : 73
يحدد مجلس ادارة الكلية في شهر مايي ماك اا ايل دال ماير الدرالاير الللياي ال ال راادا الدرالاة اهاي فاي ا ا ار
ال يلل وذلك انيء لل اق راحير مجلس االقسيل الللمية ال خصصية  ،ويحدد اخر ميليد ل لقي الطلاير الحد االقصي
ال داد الطالب المقيديك اكا دال ل لل حدة
مادة : 73
مدة الدرالة الالزمة لنيا اى مك دال مير الدرالير اللليي يميك درالييك لل ان ال رقا دد لاي ير الدرالاية
ك  21لي ة الا يي  .ورحدد جداول مقاررار الدرالاير الللياي المقاررار الدرالاية الخيلاة اكاا دالا ل الكلياة
المح ى الللمل لمقررار الدرالة اكا دال ل انيء لل ر ليير مجلس القسم المشرف لل الدال ل .
مادة : 73
يشرط لقيد الطيلب لنيا اى مك دال مير الدرالير اللليي مي يلل :
 -2ان يك ا ن حيلااال لاال درجااة اكاايل ري و الهندلااة و ال كن لجيااي مااك احااد الملياااد ال كن ل جيااة الليليااة
ال يالة ل زارة ال لليم الليلل او ليير الهندلة ايلجيملير المصرية او لل درجة مليدلاة لهاي ماك ملهاد
لمال اخاار امصاار او خيرجهاي اشاارط ان ركا ن شاهيدة الاكاايل ري و مل اارف اهاي مااك المجلااس اال لاال
للجيملير وذلك في ال خصصير ال ل يحدداي المجلس المشرف لال اا دالا ل  .ويجا ز لمجلاس ادارة
الكلية انيء لل اق راار مجلس االقسيل ان يضيف شروطي اخرى رخص اا داا لم لال حادة وقاد يقارر
قد ام حين قا ل لكا او الض الم قدميك في ا او الض الم اد .
 -1ان يقدل م افقة جهه اللما ال ل يلما اهي م ضحي م افق هي لل رفرغة ي ميك للدرالة الا يي .
مادة : 04
يلقد االم حين اخر ا يل درالل وله دور ثين فل ن فمار مك نفس الليل وفل الدور الثاينل ياىدى الطيلاب
االم حين فل المقارارر ال ال رلاب فيهاي فال الادور االول اشارط حصا له لال  %06ماك المجما ا الكلال
للدرجير لل االقا  .ويلغل قيد الطيلب الرالب فل أم حاين الادور الثاينل وال يجا ز ا ايدة قيادال فال نفاس
الديل ل .
مادة :04
رح سب رقديرار النجيح فل المقرارار وفل ال قدير الليل لنيا درجة الدال ل مي يلل :
ـ مم يز  %06في ثر مك مجم ا الدرجير
ـجيد جدا مك  %06الل أقا مك  %06مك مجم ا الدرجير
ـ جيد مك  %06الل أقا مك  %06مك مجم ا الدرجير
 مقا ل مك %06الل اقا مك  %06مك مجم ا الدرجيرويك ن رالاي مك يحصا لل اقا مك  %06مك مجم ا الدرجير
مادة : 04
لمجلس ادارة الكلية الحق في إلغيء قيد طيلب الدال ل في الحيالر االرية :
 -2اذا رلب الطيلب في ام حين اال يدة
 -1اذا اخا انظيل الدرالة أو االم حينير .
 -3اذا رقدل الطيلب اطلب شطب قيده
اليج ز ا يدة قيد الطيلب فل نفس الدال ل الذى رم الغيء قيده فيه

