الدراسات العليا
الماجستير
مادة :34
يكون القيد لدرجة الماجستير فى شهر أكتوبر من كل عام واخر ميعاا لتقاديا الباتااخ أخار يولياش رويفاتر فاى
قيد البالب لدرجة الماجستير االتى :
 -1أن يكون حاصال عاى رجة بكالوريوس الهندسة أو الهندسة والتكنولوجيا من أحاد المعاداد التكنولوجياة
العالية التابعة لوزارة التعايا العالى أو الكاياخ الهندسية بالجامعاخ المصرية أو عاى رجاة معا لاة لهاا
من معهد عامى أخر بمصر أو خارجها بفر أن تكاون شاها ة التكاالوريوس معتار بهاا مان المجاا
االعاى لاجامعاخ وذلك فى فروع تخا مناساب لناوع الدراساة المتقادم البالاب لنيال رجاة الماجساتير
فيها
 -2أن يكون نجاحش فى التكالوريوس بتقادير جياد عااى االقال ن وان كاان يجاوز لمجاا ا ارة الكاياة اع اا
البالب المتقدم لاتساجيل لاماجساتير مان شار التقادير فاى التكاالوريوس اذا كاان البالاب حاصاال عااى
باوم الدراساخ العايا فى نوع التخص بتقدير عام جيد عاى االقل
 -3أن يتقادم الاى عمياد الكاياة ببااب القياد ويعار البااب عااى مجاا القساا المخات الختياار المفاار
االساسي من احد االساتذه او االساتذة المساعدين الذى يتولى تحديد مجال التحاث والمقارراخ التاى عااى
البالب ا ا االمتحان فيها ن ويجوز ان يفارك في االشرا وفي اى وقت الحق اى من اعضاا دياااخ
التاادري بالكايااة بموافقااة مجا ا القسااا المخاات ر كمااا يجااوز ان يفااترك فااي االشاارا اعضااا دياااة
التاادري بالجامعاااخ او المعادااد العايااا االخاارى وماان فااي مسااتوادا بموافقااة مجاا ا ارة الكايااة ر ااا يااتا
عر االمر بعد استي ا جميع االوراق عاى مجا ا ارة الكاية العتما القيد ر
 -4ان يت رغ لادراسة يومين عاى االقل في االستوع لمدة سنتين
مادة : 33
في حالة تعيب المفر االساسي في الخارج الى ساتب ولمادة تدياد عان سانة يحال محااش فاي االشارا
االساتذة او االساتذة المساعدين يحد ة مجا القسا المخت ويعتمده مجا ا راة الكاية

احاد

مادة : 34
يفتر في البالب المتقدم لنيل رجة الماجستير في الهندسة ان يتابع الدراسة والتحاث فاي موعاوع دندساي
لمدة سنتين عاى االقل من تاريخ قيده لدرجة الماجستير وفقا لانظام التالى :
 -1ان يحصل عاى تقدير عام جيد عااى االقال فاي االمتحاان الاذد يعقاد فاي نهاياة العاام الدراساي االول مان
المقرراخ الدراسية لدرجة الماجستير التى يحد دا مجا القسا المخات ويعتماددا مجاا ا ارة الكاياة
بنااا عاااى اقتاارار المفاار ن عاااى اال تقاال اجمااالى ساااعاخ المقاارراخ التخصص اية عاان  252ساااعة
باالعافة الى ما تى الحاستاخ الرقمية والاغة االجنتية ال نية والمقرراخ االعافية التى تحد لاباتة مان
غير خريجى االقسام المسجاين فيهاا ن ولمجاا ا ارة الكاياة اعاافة اى مقارراخ اخارى فاي التخصا
المباااوب بنااا عاااى اقتاارار مجا ا القسااا المخاات ر وتحسااب تقااديراخ النجااار كمااا تبتااق قواعااد
االمتحاناااخ ةفقااا لمااا يتتااع فااي الاادباوماخ ر وال تاادخل نتااات مااا تى الحاسااتاخ والاغااة ال نيااة فااي حساااب
التقدير العام ر
 -2ان يجرى بحثا في الموعوع الذى حد مجالش في استمارة القيد ويقدم رسالة بنتاتج دذا التحث ر
 -3ان يقاادم المفاار ااو المفاارفون  )9عاااى الرسااالة بعااد االنتهااا ماان اعاادا دا تقرياارا عاان صااالحيتها
لاعر عاى لجنة الحكا ر وعند اقرار صالحيتها يفكل مجا ا ارة الكاية – بناا عااى اقتارار مجاا
القسااا لجنااة ال يااة لاحكااا عاااى الرسااالة بعضااوية احااد المفاارفين وعضااوين ماان االساااتذة او االساااتذة
المساعدين احددما عاى االقل من خارج الكاية ر وفي حالة وجاو عضاو بالاجناة مان خاارج الجمهورياة
يجوز ان تتا المناقفة بحضور االعضا من اخل الجمهورياة فقاو وفاي داذه الحالاة يكت اي مان العضاو
الموجو خارج الجمهورية بتقديرة ال ر ى ر والاجنة الحكاا ان تعياد الرساالة الاى صااحتها الساتكمال ماا
تراه من نق وتعبى لش فرصة لذلك

مادة : 34
ياغي قيد البالب لدرجة الماجستير في االحاالخ االتية :
 -1اذا لا يحصل عاى تقدير عام جيد في االمتحاناخ المقررة واجتاز بنجار امتحاناخ ماا تى الاغاة االجنتياة
ال نية والحاستاخ ر وفي حالة نجار البالب المقيد لدرجة الماجستير في السنة االولاى بتقادير عاام مقتاول
يجاوز لااش ان يتقاادم بباااب تحوياال قيااده لدرجااة الاادباوم فااي ن ا التخصا ويسااتكمل راسااة المقاارراخ
المجد ة باالتحة لهذة الدرجة ر
 -2اذا لا يحصل عاى رجة الماجستير خالل خم سنواخ من تاريخ قيده اال اذا رأى مجاا ا ارة الكاياة
االبقااا عاااى التسااجيل لعااام سااا س او اكثاار يحااد دا بنااا عاااى اقتاارار المفاار ومافقااة مجا ا القسااا
المخت وذلك الستاب يقرردا المجا
 -3اذا تقدم المفر ااو المفرفون ) بباب مستب يقتاش مجا القسا ومجا الكاية
 -4اذا رفض لجنة الحكا الرسالة رفضا مباقا
 -5اذا تقدم البالب بباب شبب قيده
وال يجوز اعا ة قيد البالب الذد تا الغا قيده

