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  اوت
  

 رقم الصفحة المحتوى م

  

  ةدا ات اب اول  ادرات ا ظم

 (دبلـــوم ، ماجستیـــــر ، دكتــــوراه)             
ً٥ الئحة الدبلومات بنظام الساعات المعتمدة . : أو 

ً ٦ دلیل مرحلة دبلوم الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة 

ً   ١٤ .دةمعتمالئحة الدراسات العلیا للماجستیر والدكتوراه بنظام الساعات ال 

 رابعاً :
ات دلیل مرحلة الدراسات العلیا للماجستیر والدكتوراه بنظام الساع

  ١٨ المعتمدة

  

  ارا ادرات ا م اد اب

  )٨ : ١أوالً : برامج الدبلومات (جداول الدراسة من جدول 
 

 ٣٠ الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة ١   

 ٣٥ راسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.الد ٢   

 ٣٩ الدراسات البردیة والنقوش السامیة.  ٣   

 ٤٣ الدراسات البردیة والنقوش العربیة. ٤   
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  ا  را ادرات ا م اد اب

  

  )١٢ :٩ثانیاً: برامج الماجستیر (جداول الدراسة من  

  ٤٧ ردیات والنقوش الیونانیة والالتینیة.الدراسات الب ٥
 

 ٤٩             الدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.             ٦

 ٥١ الدراسات البردیة والنقوش السامیة. ٧

 ٥٣                 الدراسات البردیة والنقوش العربیة.                     ٨

  
  )١٤: ١٣جداول الدراسة من ثالثاً: برامج الدكتوراه ( 

 ٥٥                  الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة.        ٩

 ٥٧                 الدراسات البردیة والنقوش السامیة.                     ١٠

  
 ٥٩                      متطلبات الجامعة                                       رابعاً:  
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ردى للب أوالً: الئحة الدبلومات بنظام الساعات المعتمدة لمعھد الدراسات العلیا

  جامعة عین شمس  -وفنون الترمیم والنقوش

ات اختیاریة، توزع على فصلین دراسیین نقسم المقررات إلى مقررات إجباریة ومقررت -١
 للدبلومات ذات العام الواحد، وأربعة فصول دراسیة للدبلومات ذات العامین.

 ة معتمدة. ساع ٣٦ألقصى لعدد الساعات المعتمدة لدرجة الدبلوم في العام الواحد یبلغ الحد ا -٢
مواد  ٦ة بحد أقصى ساع ١٨–١٢بلغ عدد الساعات المعتمدة في الفصل الدراسي مابین ی -٣

تقل  ، وقددراسیة في الفصل الدراسي الواحد تتوزع بین مقررات إجباریة ومقررات اختیاریة
 عن ذلك تبعًا لطبیعة المقررات بالقسم.

 ٦٥درجة، ودرجة النجاح من  ١٠٠ل مقرر ساعتان، ودرجة كل مقرر تبلغ كمدة امتحان  -٤
 درجة.

السنة  لالمتحان النھائي، ویوزع الباقي ما بین أعمالدرجة  ٦٠وزیع الدرجات بمعدل یتم ت -٥
ا زید فیھلتي توالشفوي وطرق التقییم األخرى، وذلك عدا المواد ذات الطابع العملي والمھني ا

 درجة أعمال السنة عن ذلك. 
اعة ت الطابع العملي أو المیداني أو الشفوي تحتسب فیھا مده المحاضرة بسالمقررات ذا -٦

 فقط. واحدة معتمدة
ھا الحاصل على مؤھل دراسي عاٍل من إحدي الجامعات المصریة أو ما یعادل یسمح للطالب -٧

  والمعترف بھ من المجلس االعلى للجامعات التقدم للتسجیل لدرجة الدبلوم.
لب بلومات جدیدة بموافقة مجلس الجامعة بناء على موافقة مجلس المعھد بطدیجوز إضافة  -٨

  د.م جدیص. كما یجوز أن یتشارك قسمان أو أكثر في المعھد في دبلومن مجلس القسم المخت
ایة عھد فى بدلمعھد عدد الطالب المقبولین للقید فى الدبلوم لكل قسم من اقسام المیحدد مجلس ا -٩

  كل عام دراسى.
الدراسات الطالب للدارسة فى المعھد تقدیم موافقة جھة العمل على االلتحاق ب یشترط لقبول -١٠

  لیا فى المعھد لتیسیر حضور المحاضرات والقیام باالبحاث العلمیة الالزمة.الع
  

  ثانیاً: دلیل مرحلة دبلوم الدراسات العلیا بنظام الساعات المعتمدة
  مسشجامعة عین  –وفنون الترمیم لمعھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش

  ) نظام الدراسة في مرحلة دبلوم الدراسات العلیا:١مادة (
ا القید بھمح بعتمد الدراسة في مرحلة دبلوم الدراسات العلیا على نظام الساعات المعتمدة، ویست

  لخریجي كلیات الجامعات المصریة أو ما یعادلھا. 
عتبر الحصول على درجة الدبلوم في ھذه الدبلومات مرحلة منتھیة وال تعادل درجة ی -

  الماجستیر.
  الجامعة بنظام الساعات المعتمدة: ) درجات الدبلوم التي تمنحھا٢مادة (

  یمنح المعھد درجة الدبلوم في التخصصات التالیة: 
  لدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة. ا -١          
 لدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.ا -٢     
 لدراسات البردیة والنقوش السامیة.ا -٣          
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 لعربیة.سات البردیة والنقوش االدرا -٤          
  ) مواعید الدراسة : ٣مادة (

  ادیمي ثالثة فصول دراسیة على النحو التالي: یشمل العام األك -
  الفصل األول: (الخریف): 

جامعة) س الفصل أساسي یبدأ من األسبوع الثاني من شھر سبتمبر (قابل للتعدیل وفقا لقرار مجل
ساعة  ١٨ساعات وبحد أقصى  ٦لطالب التسجیل فیھ بحد أدنى أسبوعاً، ویمكن ل ١٥ویمتد لمدة 

  معتمدة.
  الفصل الثاني (الربیع): 

للطالب  أسبوعاً، ویمكن ١٥فصل أساسي یبدأ من االسبوع الثاني من شھر فبرایر ویمتد لمدة 
  ساعة معتمدة. ١٨ساعات وبحد أقصي  ٦التسجیل فیھ بحد أدني 

  الفصل الثالث (الصیف): 
التسجیل  أسابیع ویمكن للطالب ٦ي ویبدأ من االسبوع األول من شھر یولیو ولمدة فصل اختیار
  ساعات معتمدة. ٦بحد أقصى 

  ) معیار الساعة المعتمدة:٤مادة (
ت قرراالساعة المعتمدة (الوحدة) ھي وحدة قیاس دراسیة لتحدید وزن كل مقرر بالنسبة للم

و أحدة فى األسبوع، أو درس تطبیقى، االخرى، وھى تعادل محاضرة نظریة مدتھا ساعة وا
تھا دانیة مدة میتدریبات معملیة أو إكلینیكیة مدتھا ساعتان فى األسبوع، أو فترة تدریبات تطبیقی

  أربع ساعات فى األسبوع طوال الفصل الدراسى.
  ) شروط القبول والقید ببرامج دبلوم الدراسات العلیا:٥مادة (
 سي عاٍل من إحدي الجامعاتیكون حاصالً على مؤھل درایشترط لقید الطالب أن  -) ١بند (

 لس ح مجالمصریة أو مایعادلھا طبقا للقواعد التي یقرھا مجلس الجامعة بناء على اقترا   
  المعھد.

الثیة جنة ثویتم قبول الطالب بعد إجراء اختبار شخصي للتأكد من صالحیتھ للدراسة، أمام ل-
  .أى قسمفىمر تشكل لھذا الغرض،اذا اقتضى األ

  ) شروط األقسام لاللتحاق بالدبلومات:٢بند (     
ون وفنامتحان الدبلومة بمعھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش  یشترط لدخول -أ    

  أن یكون الطالب : الترمیم 

 . مسجال فى دراسة الدبلومة بالمعھد فى مجال التخصص 
 ة بنجاح.لدیھ ما یفید اتمامھ الدراسة األكادیمیة المطلوب  
 .قد إجتاز إختبار القبول المنصوص علیھ في ملحق نظام االمتحان  

رر. وفي یمثل تسجیل الطالب في المقرر في الوقت نفسھ تسجیالً في امتحان المق -ب

 –رر وھو ما یعني بالتالي انسحاب الطالب من امتحان المق –حالة إلغاء تسجیل المقرر 

 انات، وذلكشؤون االمتح -لدراسات العلیایتقدم الطالب بطلب كتابي غیر مسبب ل

لة المھ إنتھاء فترة الدراسة بأربعة أسابیع. وفي حالة إلغاء تسجیل المقرر حسببعد

  كل إنجازات االختبارات في ھذا المقرر الغیة.تعد  المحددة
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كر إنتھاء المھلة المحددة یحتاج الدارس إلي تقدیم طلب كتابي تذ أما في حالة -ج 

  مكن قبولھا من الھیئة المختصة بشؤؤن االمتحانات رسمیاً.فیھأسباب ی

 حرم الطالب من دخول االمتحان في حالة: ی -د 

   كماھو مطلوبعدم استیفاء الشروط المذكوره في فقرة أ، أو عدم إتباع التعلیمات ال
 مذكور في فقرة ب.

 .عدم إكتمال المستندات المطلوبة 
 لدبلومة أو في امتحان الدبلومة.رسوب الطالب بشكل نھائي في مقررات ا 

 لتسجیل أوالب في تأدیة االمتحان نتیجة عدم االلتزام بالمھلة المحددة لیسقط حق الط -ه 
  عدم االلتزام بتأدیة االمتحان.

           من مجموع الساعات            %٧٥ة الطالب حضور ما ال یقل عن یشترط مواظب -و 

طبیقات) ألي مقرر، وإال یحرم من التقدم آلداء ت -الفعلیة للمحاضرات (محاضرات

  االمتحان فیھ ویعتبر راسبًا.

یجب  ل عدد الدارسین المقبولین للتسجیل عن خمسة عشر دارساً ، كمایجب أال یق  -ز 
  ان ال یقل عدد الدارسین في المادة االختیاریة عن خمسة طالب. 

ن دبلوم دراسي ال تقل مدتھ ع شرط لقید الطالب لدرجة الماجستیر أن یحصل علىی -ه
  عامین.

  ) مواعید التسجیل للفصل الدراسي:٦مادة (
من بدء  ثانيیتم التسجیل للفصل الدراسي خالل ثالثة أسابیع قبل بدء الدراسة وحتى األسبوع ال

 شترطالدراسة في أي فصل دراسي بعد استیفاء شروط التسجیل ودفع الرسوم المقررة. وال ی
  المقررات الدراسیة.للتسجیل اختیار 

  ) المقررات الدراسیة والساعات المعتمدة:٧مادة (

 مقررات دراسیة في الفصل ٦جوز للطالب اختیار عدد من المقررات الدراسیة بحد أقصى ی -
ساعة في  ١٨-٦الواحد، وعلى أن یتراوح مجموع عدد الساعات المعتمدة إسبوعیًا ما بین 

  الفصل األول والثاني.
ل فصل كجة الدبلوم في المقررات االختیاریة التي یسجل فیھا الطالب المقید لدر یتم تحدید -

 وعین منل أسبدراسي على نموذج االستمارة الفصلیة التى تقدم إلى إدارة الدراسات العلیا خال
  بدء الدراسة في الفصول األساسیة.

  ) الحذف واإلضافة للمقررات:٨مادة (
اسي ھایة األسبوع الثاني من الفصل الدرنرات دراسیة حتى یجوز للطالب حذف أو إضافة مقر -

ل دة في كلمعتمااألساسي األول أو الثاني، وبما ال یخل بعدد المقررات اإلجباریة واالختیاریة 
  ).٧فصل دراسي مادة (

ات ى حالة رسوب الطالب في مقرر إختیارى واحد أو أثنین على األكثر فى مرحلة الدبلومف -
قررات موافر تاحد، یجوز لھ تغییر المقرر أو المقررین لمرة واحدة فقط، وبشرط ذات العام الو

لة ي مرحأخرى قابلة لإلضافة، سواء في الفصل الدراسي أو العام الدراسي. ویحق للطالب ف
  الدبلومات ذات العامین تغییر ثالث مقررات اختیاریة بحد أقصى. 

  ) التقییم والتقدیرات:٩مادة (
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ساعتان، على أن تكون  ) درجة ومدة امتحان كل مقرر١٠٠متحانات كل مقرر من (یتم تقییم ا -
وزع ما یدرجة لالمتحان النھائي، والباقي  ٦٠، ویكون توزیع الدرجات65 درجة النجاح من 

  بین أعمال السنة والشفوي وطرق التقییم األخرى.
  ي:لتالقاط على النحو اوتوزع الدرجات التي یحصل علیھا الطالب في كل مقرر دراسي إلى ن 
  
  

 Points  Grade إسترشادى 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
  یاأظھروا أداًء  عالیاً فى دراستھم العل

Very high graduate caliber  

100-95 4.000 A  

94-90 3.666 A - 

89-85 3.333 B+ 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین  
ً فى  دراستھم أظھروا أداًء مرضیا

  العلیا
Satisfactory level 

84-80 3 B  

 -B 2.666 خم79-75

74-70 2.333 C+ 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
أظھروا أداًء أدنى من المستوى 
  المتوقع منھم لمستوى الدراسات العلیا
Not at the level expected in 
graduate work 

69-65 2 C 

64-60 1.666 C- 

59-55 1.333 D- 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
أظھروا أداًء غیر مرض فى دراستھم 

  العلیا.
Unsatisfactory level 

54-50 1 D 

 F 0 فأقل Fail                         49راسب 

  غیر مكمل متطلبات المقرر
Incomplete 

 - I 

 Audit  - Lمستمع                

فى  تعطى عند رسوب الطالب
مناقشة الرسالة العلمیة غیر 

  مرضى
Unsatisfactory 

 - U 

  منسحب إجباریاً من المقرر
Forced Withdrawal  

 - FW 

  منسحب من المقرر
Withdrawal 

 - W 

 Points Grade إسترشادى 

  
  Grade Point Average  (GPA)المعدل الفصلي 
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ي لیھ الطالب من نقاط فیتم حساب المعدل الفصلي ( وھو یمثل متوسط ما یحصل ع
  الفصل الدراسي الواحد) كما یلي:

  عدد ساعاتھ المعتمدةx  مجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر                     
المعدل الفصلي = 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي درسھا الطالب في الفصل                    

  اتج إلى أقرب رقمین عشریین.ویقرب الن
  Cumulative Grade Point Averag (CGPA)المعدل التراكمي للطالب 

  عدد ساعاتھ المعتمدة xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر درسھ الطالب                      
المعدل التراكمي =    

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فصولمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسھا الطالب في جمیع ال                     

  .ویقرب الناتج إلى أقرب رقمین عشریین  
  ) نظام االستماع:١٠مادة (

و ات أیجوز لمجلس المعھد بعد أخذ رأى القسم المختص أن یقبل طالب من الكلیة أو من كلی
س، لمجلابعض المقررات بالمعھد وفقًا لقواعد ورسوم یحددھا جامعات أخرى بوصفھم مستمعین ل

 ویمنح المعھد إفادة بحضور ھذه المقررات وال یتبع ذلك منح أي درجة علمیة. 

  ) الرسوب في المقرر:١١مادة (
  .على األقل(+C) ال یعتبر الطالب ناجًحا في أي مقرر إال إذا حصل فیھ على تقدیر  -
 الذي رسب فیھ أكثر من مرتین. ال یحق للطالب إعادة المقرر -
 في حالة الرسوب في مقرر إجباري مرتین یتم إلغاء تسجیل الطالب. -
ن لى أعفي حالة رسوب الطالب في مقرر اختیاري یمكنھ تغییر المقرر واختیار مقرر آخر،  -

 تكون فرصتھ للرسوب في المقرر البدیل فرصة واحدة فقط. 
الة حفي  فقط في مرحلة الدبلوم ذات العام الواحد من حق الطالب تغییر مقررین اختیاریین -

اوز الرسوب، أو بحد أقصى ثالث مواد في مرحلة الدبلومات ذات العامین، على أال یتج
  التغییر مقررین في الفصل أو العام الدراسي الواحد. 

  ) االمتحانات:١٢مادة (
ي ل الدراسلفصرة النتھاء اتعقد االمتحانات النھائیة للمقررات في األسبوعین التالیین مباش -

ایة ي بدفبموجب جدول تعده إدارة المعھد، یعلن فیھ موعد االمتحان للطالب مع التسجیل 
  الفصل الدراسي.

 یقرر المعھد نظام عقد االمتحان وإعداد النتائج وإعالنھا. -
  زمن امتحان المقرر ساعتان. -

  : )١٣مادة (
رد فیھ نص یوالئحتھ التنفیذیة فیما لم  ١٩٧٢نة لس ٤٩تطبق أحكام قانون تنظیم الجامعات رقم 

  في ھذه الالئحة.
  :) الطالب الوافدین١٤مادة (

صریة : یشترط لقبول الطالب الوافدین الحصول على مؤھل عال من احدى الجامعات الم١بند 
  .اوما یعادلھا طبقاً لقواعد المجلس االعلى للجامعات
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دیق مجلس المعھد وتص ى ترشیحھ للدراسة وموافقةعل موافقة الجھات االمنیة والبــد من  -
لى باقى فة االشھادات من وزارة الخارجیة. والبد من موافقة السفارة لاللتحاق بالمعھد باالضا

  الشروط الخاصة بالمصریین لاللتحاق بالمعھد. 
صة بھ ایة الخ: یشترط لقبول الطالب الوافد بالمعھد ان یتم التصدیق على المؤھالت الدراس٢بند 

  من وزارة الخارجیة.
وط فاء الشربعد استی الطالب الوافدین للدراسة بالمعھد تقدیم المستندات التالیةلقبول  یشترطكما  -

  المنصوص علیھا بالمادة السابقة الخاصة بالطالب الوافدین:
  س  مجلن الم* أصل المؤھل العالى موثق من وزارة الخارجیة المصریة مع معادلة المؤھل        

  االعلى للجامعات .         
  * شھادة المیالد .               
  * شھادة صحیة .           
  صور شخصیة حدیثة . ٤* عدد         
  ة ، اما لدول* خطاب من السفارة المعنیة للترشیح للدراسة فى حال الدراسة على نفقة ا        

    ةالجمھوریائم بتوافر محل اقامة دخاصة فالبد من الطلبة الذین یدرسون على نفقتھم ال           
  * موافقة مجلس المعھد والجامعة على قید الطالب .

رار ارھا بقتسرى أحكام ھذه الالئحة مع بدایة العام الجامعي التالي إلقر) :١٥مادة (

اء جمھورى من رئیس الجمھوریة بعد موافقة المجلس االعلى للجامعات ومجلس الوزر

  ھذا العام.فى ى الطالب الذین سیتم قیدھم وتطبق عل

  
  
  
  
  
  

  قواعد عامة:
  * ف����ي جمی����ع األح����وال یك����ون الطال����ب مس����ئوالً ع����ن متابع����ة التعلیم����ات كاف����ة وعل����ى درای����ة    

  باللوائح. 
  * ال یقبل عذر الطالب عن عدم علمھ بما نشر من تعلیمات داخل الكلیة حیث  

  یفترض حضوره للكلیة للدراسة.  
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  لمعتمدةاثالثاً: الئحة الدراسات العلیا للماجستیر والدكتوراه بنظام الساعات           

  شمس جامعة عین –وفنون الترمیم  لمعھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 جباريإلبات جامعة (مقرر ررات اختیاریة ومتطتنقسم المقررات إلى مقررات إجباریة ومق -1
فقا ومواد ، وتوزع على فصلیین دراسیین أساسیین، وللطالب حق االختیار من ھذه الللمعھد)

 للقواعد المنظمة.

معتمدة ساعة معتمدة بحد أقصى، ویختلف عدد الساعات ال ٦٠یبلغ عدد الساعات المعتمدة  -2
 علیا الخاص بالقسم وطبیعة الدراسة بھ.بین األقسام تبعا لبرنامج الدراسات ال

معة ات جاتوزع الساعات المعتمدة بین مقررات إجباریة ومقررات اختیاریة، ومادتین متطلب -3
 (تبلغ أربع ساعات توزع على  فصلیین دراسیین).

یتجاوز في المواد دراسیة وبما  ٧یبلغ الحد األقصى لعدد المواد في الفصل الدراسي الواحد  -4
 ساعة في الفصل الدراسي.  ١٨مجموعھ 

ریة في إلجبااال یسمح للطالب بالتسجیل لدرجة الماجستیر قبل اجتیاز عدد الساعات المعتمدة  -5
 فصلین دراسیین بنجاح.

 ساعات معتمدة. ٨ال یسمح للطالب بالتسجیل لدرجة الدكتوراه قبل اجتیاز عدد  -6
ة من تیاریلتسجیل في مواد اخیسمح للطالب بناء على موافقة المشرف األكادیمى أن یتقدم ل -7

 مرحلة الماجستیر أو الدكتوراه طالما تفیده في اختیار موضوع رسالتھ.
ء من نتھایسمح للطالب بمناقشة رسالة الماجستیر بناء على موافقة المشرف العلمى بعد اال -8

یفاء د استالمقررات اإلجباریة بنجاح. وال یتم تخرجھ أو حصولھ على شھادة الدرجة إال بع
 المقررات االختیاریة ومتطلبات التخرج. 

 لعلمیة.ستھ ایختلف عدد الساعات المعتمدة للرسالة وفقًا لرؤیة القسم وما یناسب طبیعة درا -9
 ویتم ذلك من خالل ما یراه القسم المتخصص من األمور اآلتیة:
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  اعة بحث أو سیمنار إسبوعي یحضره أعضاء القسم وتتم فیھ مناقشات ق -أ 
  میة مع الطالب ویسجل الحضور للطالب المسجلین للدرجة، كما یسمح عل        
  بالحضور للطالب غیر المسجلین لالستفادة.        

  طالب الدراسات العلیا بمرحلتیھا مع أعضاء ھیئة التدریس على نحو  یلتقي -ب
  منظم ساعتان أسبوعیا على ھیئة قاعة بحث یشترك فیھا كل الطالب وذلك          

  لتحقیق األھداف اآلتیة:         
  طة المقدمة من الطلبة للتسجیل في درجتي الماجستیر أو الدكتوراه.مناقشة الخ  -ج
ا متابعة مو الدكتوراه لأ ناقشة التقاریر المقدمة من الطالب المسجلین لدرجتي الماجستیرم -د

  تم إنجازه من أعمال في المراحل األولى.
ه في مة من الطالب المسجلین لدرجتي الماجستیر أو الدكتورالمقداستعراض التقاریر ا  -ذ

 المراحل المتقدمة وقبل االنتھاء من الدراسة.
لنھائیة اشة التقاریر المقدمة من طالب الماجستیر أو الدكتوراه في المراحل النظر ومناق -ه

 من الدراسة.
خالل المناقشات لوقوف على الجدید في العلم ومناقشة أھم قضایاه المعاصرة من ا -و

  المتخصصة.
بات مشرف على الرسالة بأداء الطالب وطرق حصولھ على البیانات من المكتتقریر من ال -ى

  والوسائط اإللیكترونیة وشبكة المعلومات الدولیة.
 ل لھاال یحق للطالب للتسجیل في مادة ذات متطلب سابق دون النجاح في المتطلب األو -10

  مسبقًا.
 یقل عن لفصل الدراسي األول الاسجیل فى درجة الماجستیر أو الدكتوراه في الحد األدنى للت -١١

 ساعة كحد أقصى. ١٨ساعات في األسبوع وقد یصل إلى  ٦
 ٦القسم لفصل صیفي ال یزید عدد ساعات الفصل الصیفي المقررة عن  في حالة طلب -١٢

لطالب ن) لین أو إجبارییساعات أسبوعیا علما بأن الفصل الصیفي ال یزید عن مقررین (اختیاری
 ویتم تدریس المقرر مرتین في األسبوع  ( بحد أقصى أربع ساعات ).

تطلبات بھا والتي تعد من م ي حالة كون المقررات االختیاریة التي یمكن للطالب التسجیلف -١٣ 
لس ة مجموضوعة من خارج القسم أو المعھد، یقوم القسم بالتنسیق مع الجھات األخرى بموافق

  عھد.الم
  درجة.  ٧٠درجة ودرجة النجاح من ١٠٠ل مقرر ساعتان، ودرجة كل مقرر كمدة امتحان  -١٤
ل السنة درجة لالمتحان النھائي، والباقي یوزع ما بین أعما ٦٠لدرجات بمعدل یتم توزیع ا -١٥

  والشفوي وطرق التقییم األخرى. 
 المحاضرة الساعتان بساعةلمقررات ذات الطابع العملي أو الشفوي تحتسب فیھا مدة ا -١٦

  قط. واحدة معتمدة، أما الطابع المیدانى فتحتسب فیھ مدة األربع ساعات بساعة واحدة ف
تنظیم الجامعات  بشأن١٩٧٢لسنة  ٤٩خمسة أعوام وفقا لقانون رقم  مدة الدراسة للرسالة -١٧

مدة ھد مد اللمعالمجلس  والئحتھ التنفیذیة ، تبدأ من بدء التسجیل للماجستیر أو الدكتوراه. ویجوز
  عامین تالیین بناء على طلب المشرف على الرسالة فى مرحلة الماجستیر. 

فى مرحلة الماجستیر یحق للطالب االنتھاء من المقررات الدراسیة المطلوبة للدرجة فى مدة  -١٨
. ویسمح أقصاھا عامین من تاریخ القید، أما مدة الرسالة فحدھا األدنى عام واحد واألقصى عامین

للطالب بعد اجتیاز المقررات بنجاح التسجیل لرسالة الماجستیر فى مدة التزید عن عام واحد. 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

١٤ 
 

وفى جمیع األحوال ال یجب أن تزید مدة الحصول على درجة الماجستیر عن خمسة أعوام 
  أعتباراً من القید للدرجة حتى مناقشة الرسالة. 

فى مدة  ء من المقررات الدراسیة المطلوبة للدرجةى مرحلة الدكتوراة یحق للطالب االنتھاف -١٩
عوام. ثة أأقصاھا عامین من تاریخ القید؛ أما مدة الرسالة فحدھا األدنى عامان واألقصى ثال
ن عام ید عویسمح للطالب بعد أجتیاز المقررات بنجاح التسجیل لدرجة الدكتوراة فى مدة ال تز

 عوامأة الحصول على درجة الدكتوراة عن ستة واحد. وفى جمیع األحوال ال یجب أن تزید مد
  . أعتباراً من القید للدرجة حتى مناقشة الرسالة

  : قواعد قبول الطالب الوافدین -٢٠

شروط باقى ال فاءاستی ھد اتمام االجراءات التالیة بعدیشترط لقید الطالب الوافدین للدراسة بالمع 
  المنصوص علیھا

  لقبول قید الطالب : 
، أو للیسانسأو ا دیر المتقدم للقید بالماجستیر عن تقدیر عام جید فى البكالوریوسأال یقل تق  - أ

 : فى الدبلوم مع تقدیم المستندات التالیة + c تقدیر
لس أصل المؤھل العالى موثق من وزارة الخارجیة المصریة مع معادلة المؤھل من المج* 

  . االعلى للجامعات
  

  .        شھادةالمیالد* 
  .    حیةشھادةص* 
  .صورة شخصیةحدیثة ٤ عدد* 

ین طلبة الذا الخطاب من السفارة المعنیة للترشیح للدراسة فى حال الدراسة على نفقة الدولة، ام*
  . یدرسون على نفقتھم الخاصة فالبد من توافر محل اقامة دائم بالجمھوریة

  . موافقة مجلس المعھد والجامعة على قید الطالب* 
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  لمعتمدةبنظام الساعات ا للماجستیر والدكتوراه رابعاً: دلیل مرحلة الدراسات العلیا    
  مسشجامعة عین  –وفنون الترمیم لمعھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش

______  
  ) نظام الدراسة في مرحلة الدراسات العلیا:١مادة (

ا قید بھالساعات المعتمدة، ویسمح بالتعتمد الدراسة في مرحلة الدراسات العلیا على نظام 
  للحاصلیین على مؤھل دراسى عالى من إحدى الجامعات المصریة أو مایعادلھا.

  ) الدرجات العلمیة التي یمنحھا المعھد:٢مادة (
  ئحة ي الفباإلضافة إلى درجة الدبلوم التي یمنحھا المعھد في التخصصات المختلفة والموضحة 

دي ــــرعین شمس بناء على طلب معھد الدراسات العلیا للبــــــــالدبلومات، تمنح جامعة 
  والنقـــــــــــــــــوش.

  درجة الماجستیر في التخصصات التالیة:
 الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة. -1
 الدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.  -2
 الدراسات البردیة والنقوش السامیة. -3
 البردیة والنقوش العربیة.الدراسات  -4

ن وفنو كما تمنح جامعة عین شمس بناء على طلب معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  درجة الدكتوراھفي التخصصات التالیة: الترمیم

 الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة.       -1
 لدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.ا -٢    
 لدراسات البردیة والنقوش السامیة.ا -٣        

  لدراسات البردیة والنقوش العربیة.ا-٤  
  ) مواعید الدراسة:٣مادة (

  یر: یشمل العام األكادیمي ثالثة فصول دراسیة تمتد على النحو التالي ما لم یحدث تغی
  : الفصل األول (الخریف)

امعة) س الجللتعدیل وفقا لقرار مجلفصل أساسي یبدأ من األسبوع الثاني من شھر سبتمبر (قابل 
ساعة  ١٨ساعات وبحد أقصى  ٦أسبوعاً، ویمكن للطالب التسجیل فیھ بحد أدنى  ١٥ویمتد لمدة 

  معتمدة.
  :  الفصل الثاني (الربیع)

للطالب  أسبوعاً، ویمكن ١٥فصل أساسي یبدأ من األسبوع الثاني من شھر فبرایر ویمتد لمدة 
  ساعة معتمدة .  ١٨وبحد أقصي  ساعات ٦التسجیل بحد أدنى 

  الفصل الثالث (الصیف): 
ب التسجیل أسابیع، ویمكن للطال ٦فصل اختیاري ویبدأ من األسبوع األول من شھر یولیو ولمدة 

  ساعات معتمدة. ٦فیھ بحد أقصى 
  ) معیار الساعة المعتمدة:٤مادة (
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قررات الم مقرر بالنسبة الى الساعة المعتمدة (الوحدة) ھي وحدة قیاس دراسیة لتحدید وزن كل
و االخرى، وھى تعادل محاضرة نظریة مدتھا ساعة واحدة فى األسبوع، أودرس تطبیقى، أ

تھا دانیة مدة میتدریبات معملیة أو إكلینیكیة مدتھا ساعتان فى األسبوع، أو فترة تدریبات تطبیقی
  أربع ساعات فى األسبوع طوال الفصل الدراسى 

  ل والقید ببرامج الدراسات العلیا لدرجة الماجستیر:) شروط القبو٥مادة (
  شروط القبول والقید: ]١[بند 

یوس  شترط لقید الطالب لنیل درجة الماجستیر أن یكون حاصالً على اللیسانس أو البكالوری -
  بتقدیر جید على األقل من إحدى الجامعات المصریة أو مایعادلھا.

 ر جید في حالة حصولھ على درجة دبلوم فيى تقدییتم إعفاء الطالب من شرط الحصول عل -
ة امعیمجاالت التخصص من الدبلومات ذات العامین، وبغض النظر عن تقدیره في المرحلة الج

  األولى ذات العامین.
شترط لقید الطالب لدرجة الماجستیر في غیر التخصص أن یكون حاصالً على دبلوم ی -

م جید ر عاى الجامعات المصریة أو ما یعادلھا، بتقدیالدراسات العلیا في ذلك التخصص من إحد
  على األقل.

ولى تم إعفاء الطالب الوافدین من شرط الحصول على تقدیر جید في المرحلة الجامعیة األی -
  وذلك للتسجیل لدرجة الماجستیر.

 مجلسقید طالب الماجستیر في القسم الذي حصل منھ على البكالوریوس أواللیسانس، ویجوز لی -
 یة تؤھلھكاف المعھداستثناء ذلك بناء على اقتراح مجلس القسم المختص، إذا ثبت أنھ تلقى دراسة

  للتخصص الجدید.
  شروط خاصة باألقسام: ]٢[بند 

حدى إمن  أن یكون الطالب حاصالً على درجة البكالوریوس أواللیسانس  بتقدیر جید على األقل
ات لجامعالدراسات العلیا في اآلثار من احدي االجامعات المصریة أو مایعادلھا، أو دبلوم 

  المصریة. 
من مجموع الساعات الفعلیة  %٧٥كمایشترط مواظبة الطالب على حضور ما ال یقل عن 

ً تطبیقات) أل -(محاضرات   . ى مقرر وإال حرم من التقدم ألداء االمتحان فیھ وأعتبر راسبا
  ]٣[بند 

، لماجستیرجة امقررات الدراسیة المطلوبة للتسجیل لدرللطالب حق التسجیل للرسالة بعد اجتیاز ال
  بحد أقصي ثالثة أعوام من بدء القید في الساعات المعتمدة للدرجة.

  ]٤[بند 
م ا بعد عام بھیجوز للطالب بناًء على تقریر المشرف بانتھاء الرسالة وصالحیتھا للمناقشة التقد

ة لمقررل للدرجة، وال تزید المدة اواحد على األقل من موافقة مجلس المعھد على التسجی
جة لى درعلإلنتھاء من الرسالة عن عامین. وفى جمیع األحوال ال یجب أن تزید مدة الحصول 

  الماجستیر  عن خمسة أعوام أعتباراً من القید للدرجة حتى مناقشة الرسالة. 
  ]٥[بند 

  تكون مناقشة الطالب في الرسالة علنیة.
  ]٦[بند 

 لیھ.اجستیر مادة تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدیر الذي حصل عیبین في شھادة الم
  وتمنح درجة الماجستیر بأحد التقدیرات اآلتیة:
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 د جداً،ز، جیماجستیر في الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة بتقدیر ممتا -1
 جید.

اً، د جداز، جیماجستیر في الدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة بتقدیر ممت  -2
 جید. 

 جید. ماجستیر في الدراسات البردیة والنقوش السامیة بتقدیر ممتاز، جید جداً،  -3
 جید. ماجستیر في الدراسات البردیة والنقوش العربیة بتقدیر ممتاز، جید جداً،  -4

  ) شروط القبول والقید ببرامج الدراسات العلیا لدرجة الدكتوراه:٦مادة (
لجامعات اصالً على درجة الماجستیر بتقدیر جید على األقل من إحدى اأن یكون ح.. ] ١[بند 

 المصریة أو مایعادلھا.
ل�دكتوراه، اللطالب حق التسجیل للرسالة بعد اجتیاز المقررات الدراسیة المطلوب�ة لدرج�ة ] ٢[بند 

  وبحد أقصى ثالث أعوام من بدء القید في الساعات المعتمدة للدرجة.
بھا  شة التقدمبناًء على تقریر المشرف بانتھاء الرسالة وصالحیتھا للمناقیجوز للطالب  ]٣[بند 

 مقررةة البعد عامین على األقل من موافقة مجلس المعھد على التسجیل للدرجة، وال تزید المد
ى ول علوفى جمیع األحوال ال یجب أن تزید مدة الحص لإلنتھاء من الرسالة عن ثالث سنوات.

  ة أعوام اعتباراً من القید للدرجة حتى مناقشة الرسالة. درجة الدكتوراه عن ست
  تكون مناقشة الطالب في رسالة الدكتوراه علنیة...  ]٤[بند 
الذي  یبین في شھادة الدكتوراه مادة تخصص الطالب وموضوع الرسالة والتقدیر..  ]٥[بند 

  حصل علیھ. وتمنح درجة الدكتوراه بأحد التقدیرات اآلتیة:
ف یة والالتینیة مع مرتبة الشرفي الدراسات البردیة والنقوش الیوناندكتوراه  -١

 األولى.
 .الثانیة كتوراه في الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة مع مرتبة الشرفد -
  كتوراه في الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة.د -     
 ولى.لنقوش المصریة القدیمة مع مرتبة الشرف األكتوراه في الدراسات البردیة واد -٢   

 انیة.كتوراه في الدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة مع مرتبة الشرف الثد -
  لدراسات البردیة والنقوش المصریة القدیمة.دكتوراه في ا -

 لدراسات البردیة والنقوش السامیة مع مرتبة الشرف األولى. ادكتوراه في  -٣   
  ثانیة.توراه في الدراسات البردیة والنقوش السامیة مع مرتبة الشرف الدك -
  لبردیة والنقوش السامیة.ادكتوراه في الدراسات  -
 لدراسات البردیة والنقوش العربیة مع مرتبة الشرف األولى. ادكتوراه في  -٤
  كتوراه في الدراسات البردیة والنقوش العربیة مع مرتبة الشرف الثانیة.د -

  كتوراه في الدراسات البردیة والنقوش العربیة.د -            
  ): اللغات األجنبیة المؤھلة للتسجیل لدرجتي الماجستیر والدكتوراه:٧مادة (

 لدكتوراه،اجب على الطالب اجتیاز تحدید مستوي اللغة األجنبیة للتسجیل لرسالة الماجستیر أو ی -
  دكتوراه .درجة لل ٥٠٠درجة للماجستیر،  ٤٥٠بمستوي 

  ة اللغات األخرى.یقرر مجلس الجامعة درجات إجاد -
یعفى  الحیة شھادة إتقان اللغة األجنبیة عامان وفي حالة حصولھ علیھا من جامعة عین شمسص -

ھ على حصولمن التقدم لالمتحان مرة أخرى في حالة تسجیلھ لدرجة الدكتوراه في نفس الجامعة و
  المستوي المطلوب للدكتوراه.
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قل حالة ن تقبل نتیجة امتحان اللغة الحاصل علیھا الطالب من إحدى الجامعات المصریة في -
  التسجیل منھا إلى جامعة أخرى وال یطالب بالتقدم المتحان جدید.

  ) مواعید التسجیل للفصل الدراسي:٨مادة (
ن بدء مني ایتم التسجیل للفصل الدراسي خالل ثالثة أسابیع قبل بدء الدراسة حتى األسبوع الث

 شترطالدراسة في أي فصل دراسي بعد استیفاء شروط التسجیل ودفع الرسوم المقررة. وال ی
  للتسجیل اختیار المقررات الدراسیة.

  ) المقررات الدراسیة والساعات المعتمدة:٩مادة (
صل مقررات دراسیة في الف ٦یجوز للطالب اختیار عدد من المقررات الدراسیة بحد أقصى 

لفصل ساعة في ا ١٨-٦على أن یتراوح مجموع عدد الساعات المعتمدة إسبوعیًا ما بین الواحد، 
  ساعات. ٦األول والثاني، في حین ال یزید عدد الساعات المعتمدة في فصل الصیف عن 

ل كدكتوراه و الیتم تحدید المقررات التي یسجل فیھا الطالب المقید أو المسجل لدرجة الماجستیر أ
لقسم، یس اعلى نموذج االستمارة الفصلیة بعد استیفاء التوقیعات واعتماد رئ فصل دراسي وذلك

سة في لدراویقوم الطالب بتسلیمھا بنفسھ إلى إدارة الدراسات العلیا خالل أسبوعین من بدء ا
  الفصول األساسیة وأسبوع واحد في الفصل الصیفي. 

  ) الحذف واإلضافة للمقررات:١٠مادة (
ات دراس��یة حت��ى نھای��ة وافق��ة المش��رف األك��ادیمي ح��ذف أو إض��افة مق��رریج��وز للطال��ب بع��د م -

فص��ل األس��بوع الث��اني م��ن الفص��ل الدراس��ي األول أوالث��اني، وحت��ى نھای��ة األس��بوع األول م��ن ال
  الصیفي (بحد أقصى مقررین في المرحلة الواحدة).

احدة ووذلك مرة  لطالب بعد موافقة المشرف األكادیمي تغییر مقرر اختیاري رسب فیھ،یجوز ل -
ت قررامفي الفصل الدراسي، وبحد أقصى ثالث مقررات في المرحلة األكادیمیة، وبشرط توافر 

  قابلة لإلضافة، وال یجوز للطالب التسجیل فیھا مرة أخرى.

  ) االنسحاب من التسجیل في المقررات:١١مادة (
ل ستة شرف األكادیمي خالالنسحاب من التسجیل في مقرر وذلك بعد موافقة المیجوز للطالب ا -

ن بدء یع مأسابیع على األكثر من بدء الدراسة في الفصل األول أو الثاني، وخالل ثالثة أساب
تبر  یعالفصل الدراسي الصیفي. وذلك بما ال یخل بعدد الساعات المعتمدة في البرنامج، وال

  الطالب المنسحب یعتبر راسبًا في ھذا المقرر.
نسحاب جوز للطالب االنسحاب من المقرر الواحد مرتین مع االحتفاظ بالتقدیر، وفى حالة االی -

  .D للمرة الثالثة یكون أقصى تقدیر لھ

  ) التقییم والتقدیرات:١٢مادة (
) ٦٠() درجة.على أن تك�ون درج�ة االمتح�ان النھ�ائي م�ن ١٠٠یتم تقییم امتحانات كل مقرر من (

وي ات الباقی��ة عل��ى أس��الیب التقی��یم األخ��رى النظ��ري والعلم��ي والش��فدرج��ة فق��ط، وت��وزع ال��درج
  وغیرھا، باستثناء المواد المھنیة والعملیة التي یرى القسم فیھا غیر ذلك. 

  
حو توزع الدرجات التي یحصل علیھا الطالب في كل مقرر دراسي إلى نقاط على الن

  التالي:

 Points  Grade إسترشادى 

  A 4.000 95-100للطلبة الذین تعطى ھذه التقدیرات 
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  أظھروا أداًء  عالیاً فى دراستھم العلیا
Very high graduate caliber   

 

94-90 3.666 A - 

89-85 3.333 B+ 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
ً فى دراستھم  أظھروا أداًء مرضیا

  العلیا
Satisfactory level 

84-80 3 B  

75-79 2.666 B- 

74-70 2.333 C+ 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
أظھروا أداًء أدنى من المستوى 

  المتوقع منھم لمستوىالدراسات العلیا
Not at the level expected in 
graduate work 

69-65 2 C 

64-60 1.666 C- 

59-55 1.333 D- 

تعطى ھذه التقدیرات للطلبة الذین 
تھم أظھروا أداًء غیر مرض فى دراس

  العلیا.
Unsatisfactory level 

54-50 1 D 

 F 0 فأقل Fail                         49راسب 

  غیر مكمل متطلبات المقرر
Incomplete 

 - I 

 -  Auditمستمع                
  
L 
 

تعطى عند رسوب الطالب فى 
مناقشة الرسالة العلمیة غیر 

  مرضى
Unsatisfactory 

 - U 

  اً من المقررمنسحب إجباری
Forced Withdrawal  

 - FW 

  منسحب من المقرر
Withdrawal 

 - W 

 Points Grade إسترشادى 

  

  Grade Point Average  (GPA)المعدل الفصلي 
 یتم حساب المعدل الفصلي (وھو یمثل متوسط ما یحصل علیھ الطالب من نقاط في

  الفصل الدراسي الواحد) كما یلي:
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  عدد ساعاتھ المعتمدة xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر                       
المعدل الفصلي =     

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لفصلامجموع الساعات المعتمدة للمقررات التي درسھا الطالب في                       
  ویقرب الناتج إلى أقرب رقمین عشریین.

  Cumulative Grade Point Average (CGPA)المعدل التراكمي للطالب 
  

  مدةعدد ساعاتھ المعت xمجموع حاصل ضرب نقاط كل مقرر درسھ الطالب                            
المعدل التراكمي =  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــــــــ 
  عالفصولمیمجموع الساعات المعتمدة لكل المقررات التي درسھا الطالب في ج                          

  
  ویقرب الناتج إلى أقرب رقمین عشریین.

  التحسین:
 ٣.٠٠ن * یجوز للطالب التحسین في المقررات التي حصل فیھا الطالب على متوسط نقاط أقل م

ن تكون ). ویمكن تحسین االمتحان النھائي فقط دون االلتزام بالحضور، بشرط أBبتقدیر (
  كحد أدنى. ٧٥درجة أعمال السنة %

  وز تحسین درجة أعمال السنة وحدھا إال باإلعادة الكاملة للمقرر.* ال یج
  * الحد األقصى للتحسین ھو ثالثة مقررات فقط من المقررات الكاملة في المرحلة.

  * في حالة التحسین یرصد التقدیر األعلى في المرتین.
  * یتم إجراء التحسین مرة واحدة فقط للمقرر الواحد.

  مقرر:) الرسوب في ال١٣مادة (
  على األقل. (+C) الب ناجًحا في أي مقرر إال إذا حصل فیھ على تقدیر ال یعتبر الط -
لیھ عحق للطالب إعادة التسجیل في أي مقرر رسب فیھ ویحسب لھ التقدیر الفعلي الذي حصل ی -

 الثالثة مع . وإذا رسب فیھ للمرة الثانیة یحق لھ التسجیل فیھ للمرة(+C)إذا كان أكبر من 
صل حفقط في حالة نجاحھ بغض النظر عن التقدیر الفعلي الذي  (+C) ولھ على تقدیر حص

  علیھ. 
  وب الطالب في مقرر إجباري ثالث مرات یلغى تسجیل الطالب.في حالة رس -

 ) التخلف عن دخول امتحان مقرر:١٤مادة (
ئي ح�ان النھ�افي حالة إتمام الطال�ب لألعم�ال الفص�لیة ف�ي مق�رر دراس�ي وتخل�ف ع�ن دخ�ول االمت

ات الفص�ل لھذا المقرر وتق�دم بع�ذر یقبل�ھ مجل�س المعھ�د خ�الل ثالث�ة أی�ام عم�ل بع�د انتھ�اء امتحان�
%  ٦٠الدراسي یحتس�ب ل�ھ تق�دیر "غی�ر مكتم�ل" ف�ي ھ�ذا المق�رر بش�رط أن یك�ون حاص�الً عل�ى 

ائي. ھ�على األقل من درجات األعم�ال الفص�لیة وأال یك�ون ق�د ت�م حرمان�ھ م�ن دخ�ول االمتح�ان الن
ع�د ال�ذي وفي ھذه الحالة یت�اح للطال�ب فرص�ة أداء االمتح�ان النھ�ائي ف�ي الفص�ل الت�الي وف�ي المو

ش��رة یح��دده مجل��س المعھ��د وھ��و ع��ادة األس��بوع األول م��ن الفص��ل الدراس��ي االعتی��ادي الت��الي مبا
د ة وج�وویعدل تقدیر الطالب حسب التقدیر الذي حصل علیھ. ویمكن تأجیل امتحان المادة ف�ي حال�

  ما یعوق تسجیل نفس الطالب للفصل الدراسي التالي وفي ظل موافقة مجلس المعھد.

 ) ایقاف التسجیل:١٥مادة (
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ا على احدً ویجوز للطالب التقدم بطلب الیقاف تسجیلھ بالمعھد وذلك بعد قضائھ فصالً دراسیًا 
عن  زیدتدة ال األقل بشرط موافقة مجلس المعھد وفي حالة الموافقة تؤجل الدراسة للطالب لم

دراسة ن الفصلین دراسیین متتالیین أو ثالثة فصول دراسیة متفرقة. وإذا زادت مدة انقطاعھ ع
شروط ت فیھ الوافرعلى ذلك ألغي تسجیلھ نھائًیا وال یقبل بعد ذلك إال بوصفھ طالباً مستجداً إذا ت

 الالزمة لذلك.

  ) مرتبة الشرف:١٦مادة (

خرج ینھى دراستھ بمعدل تراكمي لمتوسط النقاط وقت الت تمنح مرتبة الشرف للطالب الذي
  نقطة أو أعلى. ٣٫٥یساوى 

 ) المواظبة على الحضور:١٧مادة (
 من مجموع ساعات المقرر (أسبوعان)، %١٥لحد المسموح بھ لغیاب الطالب بدون عذر ھو ا -

لتوجیھ  لیاالع وفي حالة تجاوز ھذه النسبة یخطر أستاذ المقرر كتابیا إدارة شئون الدراسات
لھ اإلنذار  % (أربعة أسابیع) یوجھ ٢٥اإلنذار األول للطالب، وإذا بلغت نسبة غیاب الطالب 

  الثاني واألخیر كتابًیا.    
لس في المقرر وكان غیاب الطالب بدون عذر یقبلھ مج %٢٥ذا زادت نسبة غیاب الطالب عن إ -

د ھ عدلسجل لھ تقدیر "محروم" وتحسب المعھد یحرم الطالب من دخول االمتحان النھائي وی
  نقاط (صفر) في ھذا المقرر.

  ) نظام االستماع:١٨مادة (

ً من كلیات أو جامعا رى ت أخیجوز لمجلس المعھد بعد أخذ رأى القسم المختص أن یقبل طالبا
معھد ح البصفتھم مستمعین لبعض المقررات بالكلیة وفقًا لقواعد ورسوم یحددھا المجلس، ویمن

 بحضور ھذه المقررات وال یتبع ذلك منح أي درجة علمیة. إفادة

  ) متطلبات التخرج:١٩مادة (
ق�ل ینقط�ة وبتق�دیر ال  ٢٫٦٧یحتاج الطالب للتخرج إلى الحصول على مع�دل تراكم�ي ال یق�ل ع�ن 

د ت�یح ل�ھ ع�دمع اجتیاز المواد اإلجباریة واالختیاریة ومتطلبات الجامعة المقررة التي ت (+C)عن 
لمش�رف االمعتمدة المطلوبة المق�ررة ف�ي برن�امج القس�م المس�جل ب�ھ،مع تق�دیم تقری�ر م�ن  الساعات

  على الرسالة یفید باجتیاز الطالب عدد الساعات المقررة للرسالة.

  ) التسجیل المستمر:٢٠مادة (
الیة الت یعتبر تسجیل الطالب مستمراً منذ تسجیلھ ألول مرة للرسالة طوال الفصول الدراسیة

  سیة. ) وھى أربع سنوات درا٢ال یتجاوز المدة المنصوص علیھا سابقاً فى المادة (بشرط أ

 ) اإلرشاد واإلشراف األكادیمي:٢١مادة (
د واإلرشا لنصحیحدد القسم لكل طالب مشرفاً أكادیمیًا من بین أعضاء ھیئة التدریس لتقدیم ا -

  األكادیمى لھ خالل فترة دراستھ.
 سالةف األكادیمي في حالة تقدم الطالب للتسجیل في ریحل المشرف العلمى محل المشر -

  الماجستیر أو الدكتوراه.

  ) االمتحانات:٢٢مادة (
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ي ص�ل الدراس�تعقد االمتحانات النھائیة للمقررات في األسبوعین التالیین مباش�رة النتھ�اء الف -
جیل تس�بموجب جدول تعده إدارة الدراسات العلیا، یعل�ن فی�ھ موع�د االمتح�ان للط�الب م�ع ال

  في بدایة الفصل الدراسي.
  یقرر المعھد نظام عقد االمتحان وإعداد النتائج وإعالنھا. -
دة كل امتحان تحریري في أي مقرر ساعتان. ویجوز لمجلس الجامعة بناء على اقتراح م -

  مجلس المعھد تعدیل ھذه المدة في أحوال خاصة.

 ) دراسة مقررات خارج المعھد:٢٣مادة (
و أجیل في مقررات دراسیة خارج برنامجھ الدراسي، مطروحة من القسم یجوز للطالب التس

امج لبرنالمعھد أو جھة أخرى داخل الجامعة، طالما أنھا تخدم تخصصھ وال تتعارض مع شروط ا
لمعھد و ا المسجل فیھ الطالب، وذلك بناء على اقتراح المشرف األكادیمي وموافقة مجلس القسم

  لجھات األخرى.وبعد التنسیق مع الكلیات وا

 ) تحویل ساعات معتمدة:٢٤مادة (
ھا ح فییمكن للمعھد قبول واعتماد بعض مقررات دراسات علیا قام الطالب بدراستھا ونج -

ول في جامعة أخرى وبشرط أال یكون قد تم احتساب ھذه المقررات ضمن متطلبات الحص
یة توصه المقررات بعلى درجة أخرى. وتتم الموافقة على احتساب الساعات المعتمدة لھذ

  من مجلس القسم المختص وبموافقة مجلس المعھد.
 % كحد أقصى من الساعات المعتمدة المطلوبة للدرجة. ٢٠یسمح بتحویل  -
أن  - مسجامعة عین ش -ال یسمح لطالب الدراسات العلیا في معھد الدراسات العلیا للبردى  -

قت، الو امعة أو خارجھا في نفسیكون مسجالً في برنامج آخر للدراسات العلیا داخل الج
  وال یسمح بتحویل ساعات معتمدة في ھذه الحالة.

  :  ) قواعد قبول الطالب الوافدین٢٥مادة (

وط اقى الشربفاء یشترط لقید الطالب الوافدین للدراسة بالمعھد اتمام االجراءات التالیة بعد استی
  المنصوص علیھا لقبول قید الطالب :

ن احدى متیر دم للقید بالدكتوراه عن تقدیر عام جید على االقل فى الماجسأال یقل تقدیر المتق
 الجامعات المصریة او مایعادلھا ، مع تقدیم المستندات التالیة : 

  لس * أصل المؤھل العالى موثق من وزارة الخارجیة المصریة مع معادلة المؤھل من المج
  االعلى للجامعات .

  * شھادة المیالد .       
  ادة صحیة .   * شھ

  صور شخصیة حدیثة . ٤* عدد 
  اما ،* خطاب من السفارة المعنیة للترشیح للدراسة فى حال الدراسة على نفقة الدولة   

  یة .الطلبة الذین یدرسونعلى نفقتھم الخاصة فالبد من توافر محل اقامة دائم بالجمھور
  * موافقة مجلس المعھد والجامعة على قید الطالب. 

  ) :٢٦مادة (
یرد فیھ نص  بشأن تنظیم الجامعات والئحتھ التنفیذیة فیما لم ١٩٧٢لسنة  ٤٩تطبق أحكام قانون 

  في ھذه الالئحة.

  ) :٢٧مادة (



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٢٣ 
 

یس ن رئمتسرى أحكام ھذه الالئحة مع بدایة العام الجامعي التالي إلقرارھا بقرار جمھورى 
 لذیناراء وتطبق على الطالب الجمھوریة بعد موافقة المجلس االعلى للجامعات ومجلس الوز

  سیتم قیدھم ھذا العام.

  قواعد عامة:
  * ف����ي كاف����ة األح����وال یك����ون الطال����ب مس����ئوالً ع����ن متابع����ة كاف����ة التعلیم����ات وعل����ى درای����ة    

  باللوائح.  
 ضوره* ال یقبل عذر الطالب عن عدم علمھ بما نشر من تعلیمات داخل المعھد حیث یفترض ح

  للمعھد للدراسة.
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  الباب الثاني
  

  برامج الدراسات العلیا
  

  بأقسام المعھد
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  )٠٢٠أوالً : برامج الدبلومات ( كود رقم 
 )١جدول رقم  (

  دبلوم الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة السنة األولي
  الفصل الدراسي األول

  أوالً: المقررات األساسیة
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة یة المواد الدراس م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٥١١  ٣ اللغة الیونانیة القدیمة (أ) ١
 ٠٢٠٥١٢  ٣ اللغة الالتینیة (أ) ٢
الحیاة االجتماعیة والنظم  ٣

االقتصادیة في مصر في 
 العصرین البطلمي والروماني

٠٢٠٥١٣  ٣ 

مدخل في آثار مصر وفنونھا في  ٤
 الرومانيالعصرین البطمي و

٠٢٠٥١٤  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
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  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م
  عملي نظري  
الحیاة الفكریة في مصر في  ١

 العصرین البطلمي والروماني
٠٢٠٥١٥  ٣ 

مصر في المصادر الیونانیة  ٢
 انیةوالروم

٠٢٠٥١٦  ٣ 

  
  

  الفصل الدراسي الثاني
  أوالً: المقررات األساسیة

  
عدد الساعات  المواد الدراسیة م

 المعتمدة
 كود المقرر

 ٠٢٠٥١٧ عملي نظري  
 ٠٢٠٥١٨  ٣ اللغة الیونانیة القدیمة (ب) ١
 ٠٢٠٥١٩  ٣ اللغة الالتینیة (ب) ٢
 ٠٢٠٥٢٠  ٣ علم الخطوط القدیمة (البالیوجرافیا) (أ) ٣
تاریخ األكتشافات ونشر المجموعات في  ٤

 علم النقوش وعلم البردي
٠٢٠٥٢١  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

عدد الساعات  المواد الدراسیة م
 المعتمدة

 كود المقرر

  عملي نظري  
 ٠٢٠٥٢٢  ٣ الكتابة لبردیات وموادصیانة وترمیم ا ١
 ٠٢٠٥٢٣  ٣ موضوع خاص في علم البردي ٢

  
  
  
  
  
  

 )٢جدول رقم  (
  دبلوم الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة السنة الثانیة
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  الفصل الدراسي االول
  أوالً: المقررات األساسیة

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٢٠٥٢٤  ٣ ونانیة والتینیة  (أ)نصوص بردیة ی ١
 ٠٢٠٥٢٥  ٣ نقوش یونانیة والتینیة (أ) ٢
 ٠٢٠٥٢٦  ٣ علم الخطوط القدیمة (البالیوجرافیا) (ب) ٣
 ٠٢٠٥٢٧  ٣ اللغة الیونانیة (ج) ٤

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر ساعات المعتمدةعدد ال المواد الدراسیة   م
  عملي نظري  
االوستراكا (قطع اللخاف) في العصریین  ١

 البطلمي والروماني
٠٢٠٥٢٨  ٣ 

 ٠٢٠٥٢٩  ٣ موضوع خاص في علم النقوش ٢
  
  
  
  
  

  دبلوم الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة السنة الثانیة
  الفصل الدراسي الثانى

  ساسیةأوالً: المقررات األ
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٥٣٠  ٣ نصوص بردیة یونانیة والتینیة  (ب) ١
 ٠٢٠٥٣١  ٣ نقوش یونانیة والتینیة (ب) ٢
القوانین والتشریعات في العصرین  ٣

 البطلمي والروماني
٠٢٠٥٣٢  ٣ 

 ٠٢٠٥٣٣  ٣ اللغة الیونانیة (د) ٤
   ١٢ مالياالج 

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٢٧ 
 

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
الدیانة في مصر خالل العصرین  ١

 البطلمي والروماني
٠٢٠٥٣٤  ٣ 

 ٠٢٠٥٣٥  ٣ تاریخ العملة الیونانیة والرومانیة ٢
  

  

  

  

  )٣جدول رقم (

السنة االولى مةدبلوم البردیات والنقوش المصریة القدی  

 الفصل الدراسي االول

  المقررات االساسیة

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة          م
  عملي نظري  
 ٠٢٠٦١١  ٣ .)papyrology( البردىمدخل إلي علم  ١

 ٠٢٠٦١٢  ٣  الكتابة والخطوط فى مصر القدیمة ٢
  اللغة والنصوص فى مصر القدیمة ٣

 مراحل اللغة وتطورھا 
٠٢٠٦١٣  ٣ 

من عصر األسرات  )أ(نقوش ھیروغلیفیة  ٤
 األول). المبكر حتى نھایة عصر اإلنتقال

٠٢٠٦١٤  ٣ 

   ١٢ االجمالي 

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عتمدةعدد الساعات الم المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
اق العر )أ(الشرق األدني القدیم  اللغة فىتاریخ   ١

  .الشامو
٠٢٠٦١٥   ٣  

 ٠٢٠٦١٦  ٣ قواعد. )أ(اللغة األكادیة  ٢
 ٠٢٠٦١٧  ٣ قواعد. )أ(اللغة الیونانیة القدیمة  ٣



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٢٨ 
 

  

  

  مقررات الفصل الدراسي الثاني

  المقررات االساسیة

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة اسیةالمواد الدر          م
  عملي نظري  
(من الدولة الوسطى حتى  نقوش ھیروغلیفیة ب ١

 نھایة عصر اإلنتقال الثانى).
٠٢٠٦١٨  ٣ 

من عصر األسرات المبكر  )أ(كتابات ھیراطیقیة  ٢
 عصر اإلنتقال الثانى.حتى نھایة 

٠٢٠٦١٩  ٣ 

 ٠٢٠٦٢٠  ٣ .یة)الخط الدیموطیقي (قواعد ونصوص تطبیق ٣

 ٠٢٠٦٢١  ٣ صعیدیة )أ(كتابات قبطیة  ٤
   ١٢ االجمالى 

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

 یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 )ب( الشرق األدني القدیم اللغة والكتابة فىتاریخ   ١

  .والحبشة رة العربیةشبھ الجزیجنوب 
٠٢٠٦٢٢   ٣  

 ٠٢٠٦٢٣  ٣ نصوص )ب(اللغة األكادیة  ٢
 ٠٢٠٦٢٤  ٣ نصوص )ب(اللغة الیونانیة القدیمة  ٣

  
  
  
  

  )٤جدول رقم (
  دبلوم البردیات والنقوش المصریة القدیمة

  السنة الثانیة الفصل الدراسي األول
  المقررات االساسیة

 كود المقرر لمعتمدةعدد الساعات ا المواد الدراسیة    م
  عملي نظري  
 ٠٢٠٦٢٥  ٣ .من الدولة الحدیثة )ج(نقوش ھیروغلیفیة  ١
 ٠٢٠٦٢٦  ٣ .من الدولة الحدیثة )ب(كتابات ھیراطیقیة  ٢



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٢٩ 
 

 ٠٢٠٦٢٧  ٣ .من العصر المتأخر )أ(كتابات دیموطیقیة  ٣

 ٠٢٠٦٢٨  ٣ .صعیدیة وبحیریة )ب( قبطیةكتابات   ٤
   ١٢ االجمالي 

  
  انیاً: المقررات اإلختیاریةث

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري    
 ٠٢٠٦٢٩  ٣ تاریخ اللغة والكتابة في أفریقیا. ١

 ٠٢٠٦٣٠  ٣ اللغة اآلرامیة قواعد ونصوص تطبیقیة. ٢

  ٠٢٠٦٣١   ٣  قواعد. )أ(اللغة العبریة   ٣

  
  
  

  
  

  مقررات الفصل الدراسي الثاني
  المقررات االساسیة

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة      م
  عملي نظري  
من العصر  )د(نقوش ھیروغلیفیة  ١

 المتأخر حتى العصر الروماني.
٢٠٢٠٦٣  ٣ 

من  )ج(كتابات ھیراطیقیة  ٢
العصر المتأخر حتى العصر 

 .الروماني

٣٦٣٠٢٠  ٣ 

من  )ب(كتابات دیموطیقیة  ٣
 .العصرین الیوناني والروماني

٤٠٢٠٦٣  ٣ 

باللھجات  )ج(كتابات قبطیة  ٤
 األخمیمیة  والفیومیة

٥٠٢٠٦٣  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
 یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 مقرركود ال عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة        م
  عملي نظري  



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٠ 
 

 ٠٢٠٦٣٦  ٣ .ترمیم البردي ١

 ٠٢٠٦٣٧  ٣ نصوص. )ب(اللغة العبریة  ٢

  ٠٢٠٦٣٨   ٣  اللغة السریانیة (قواعد ونصوص).  ٣

  

  
  

  )٥رقم ( جدول
 السامیة والنقوش البردیات دبلوم

 األول الدراسي الفصل – السنةاألولى
 األساسیة المقررات :أوال

 كود المقرر ساعاتالمعتمدةعددال المواد الدراسیة م
  عملي نظري 

 ٠٢٠٧١١  ٣ ) والتطور النشأة (السامیة الكتابة علم ١
 ٠٢٠٧١٢  ٣  )١( والخط البردي آرامیة ٢
 ٠٢٠٧١٣  ٣ آرامیة ونقوش نصوص ٣
 ٠٢٠٧١٤  ٣ المیت البحراللغة العبریة فى لفائف  ٤
 ٠٢٠٧١٥  ٣ القدیمة مصر وحضارة تاریخ معالم ٥
   ١٥ الياالجم 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٧١٦  ٣ (أ) قدیمةأوروبیة  لغة ١
 ٠٢٠٧١٧  ٣ أوروبیة حدیثة (أ) لغة ٢
  

  
  
  

  
  

 الثاني الدراسي الفصل
  األساسیة المقررات :أوال

 كود المقرر عددالساعاتالمعتمدة المواد الدراسیة م
  عملي نظري 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣١ 
 

 القرن نھایة حتى مصر في السامیة الدیانات ١
 م .ق األول

٠٢٠٧١٨  ٣ 

 ٠٢٠٧١٩  ٣ )أ( سریانیة مخطوطات ٢
 ٠٢٠٧٢٠  ٣ السامیة األمم حضارة ٣
 ٠٢٠٧٢١  ٣ وصیانتھا البردیات ترمیم ٤
 قاھریةال الجنیزااللغة العبریة فى  ٥

 )أ() وبردیات خطوطات(م
٠٢٠٧٢٢  ٣ 

   ١٥ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
 یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٧٢٣  ٣ آرامیة العھد القدیم (أ) ١
 ٠٢٠٧٢٤  ٣ یھودیة (أ)ال عربیةبالمخطوطات  ٢
  

  
  

  
  
  
  

  )٦رقم ( جدول
 السامیة والنقوش البردیات دبلوم

 األول الدراسي الفصل –الثانیة  السنة
 األساسیة المقررات :أوال

 كود المقرر المعتمدة الساعات عدد المواد الدراسیة م
  عملي نظري 

 ٠٢٠٧٢٥  ٣ (أ) النقوش السامیة ١
 ٠٢٠٧٢٦  ٣ (ب) والخط البردي آرامیة ٢
 ٠٢٠٧٢٧  ٣ )طبیقیة فى تحقیق البردیات اآلرمیة (أدراسة ت ٣
 ٠٢٠٧٢٨  ٣ نظم وتشریعات سامیة  ٤
 ٠٢٠٧٢٩  ٣ مخطوطات سریانیة (ب) ٥
   ١٥ االجمالي 

 
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٢ 
 

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة  م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٧٣٠  ٣ (ب)أوروبیة قدیمة  لغة ١
 ٠٢٠٧٣١  ٣ لغة أوربیة حدیثة (ب)  ٢
  

  
  
  
  
  

  
 الثاني الدراسي الفصل

  األساسیة المقررات :أوال
 كود المقرر عددالساعاتالمعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري 
 ٠٢٠٧٣٢  ٣ دراسة تطبیقیة فى تحقیق البردیات اآلرمیة (ب) ١
 ٠٢٠٧٣٣  ٣ ردى) النحو والداللة میة البا(لغة آر ٢
 ٠٢٠٧٣٤  ٣ العھد القدیممخطوطات اللغة العبریة فى  ٣
 ٠٢٠٧٣٥  ٣ نقوش سامیة (ب) ٤
 خطوطات(م القاھریة الجنیزااللغة العبریة فى  ٥

 (ب)) وبردیات
٠٢٠٧٣٦  ٣ 

   ١٥ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٢٠٧٣٧  ٣ مخطوطات بالعربیة الیھودیة (ب) ١
تأصیل الجالیات السامیة الساكنة مصر  ٢

 القدیمة
٠٢٠٧٣٨  ٣ 

  
  

  
  
  
  
  



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٣ 
 

  )٧جدول رقم (
  السنة االولى دبلوم دراسة البردیات والنقوش العربیة

  الفصل الدراسى االول
  ررات االساسیةالمق

  

 اإلختیاریة المقررات :ثانیا
 واحد دراسي مقرر الطالب یختار

 

  
  
  
  

  السنة االولى الفصل الدراسى الثانى
  االساسیةالمقررات 

  المواد الدراسیة م
 

   عدد الساعات المعتمدة   
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٢٠٨١١  ٣ الخط العربى وتطوره ١

 ٠٢٠٨١٢  ٣ مواد الكتابة ٢
 ٠٢٠٨١٣  ٣ علم البردیات العربیة (أ) ٣
ترمیم البردیات والمخطوطات  ٤

 وصیانتھا
٠٢٠٨١٤  ٣  

 

   ١٢ ىاالجمـــــــــالــــــــــ 

 كود المقرر    عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة       

 عملى نظرى

 ٠٢٠٨١٥  ٣ اللغة الیونانیة (أ)  ١

 ٠٢٠٨١٦  ٣ تحقیق المخطوطات العربي ٢

 كود المقرر    عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة       

 عملى نظرى

 ٠٢٠٨١٧  ٣   علم البردیات العربیة (ب)             ١

 ٠٢٠٨١٨  ٣ قراءات فى البردیات العربیة ٢



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٤ 
 

  
 اإلختیاریة المقررات :ثانیا

  واحد دراسي مقرر الطالب یختار
 

  
  
  

  
  )٨جدول رقم (

  السنة الثانیة دبلوم دراسة البردیات والنقوش العربیة
  الفصل الدراسى االول
  المقررات االساسیة

   م
  المواد الدراسیة

 

   عدد الساعات   المعتمدة
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٢٠٨٢٣  ٣ تحقیق البردیات العربیة ١
 ٠٢٠٨٢٤  ٣ (أ)كتابات ونقوش أثریھ  ٢
 ٠٢٠٨٢٥  ٣ الفنون والعمارة اإلسالمیة (أ) ٣
 ٠٢٠٨٢٦  ٣ النقود (السكة) اإلسالمیة ٤

   ١٢ االجمــــــــالـــــــــــى 

  
 اإلختیاریة المقررات :ثانیا                                  

  واحد دراسي مقرر الطالب یختار

تاریخ مصر اإلسالمیة حتى نھایة  ٣
 العصر المملوكى

٠٢٠٨١٩  ٣ 

 ٠٢٠٨٢٠  ٣ الحفائر والتنقیب عن البردیات علم ٤

   ١٢ االجمــــــــــالـــــــــــــى 

 كود المقرر    عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة       

 عملى نظرى

 ٠٢٠٨٢١  ٣ مصطلحات أثریة بلغة أجنبیة ١

 ٠٢٠٨٢٢  ٣ األسالمى  الفقة ٢

 كود المقرر    المعتمدة عدد الساعات المواد الدراسیة       



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٥ 
 

  
  
  
  
  
  

  السنة الثانیة الفصل الدراسى الثانى
  المقررات االساسیة 

  

   عدد الساعات   المعتمدة المواد الدراسیة           
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٢٠٨٢٩  ٣ العمارة اإلسالمیة (ب)الفنون و ١

األلقاب والوظائف فى الفنون والعمارة  ٢
 اإلسالمیة

٠٢٠٨٣٠  ٣ 

 ٠٢٠٨٣١  ٣ النظم اإلسالمیة ٣

 ٠٢٠٨٣٢  ٣ كتابات ونقوش أثریة (ب)  ٤

   ١٢ االجمـــــــــالـــــــــــــــــــــى 

  
 اإلختیاریة المقررات :ثانیا

  واحد دراسي مقرر الطالب یختار
 
  

  
  
 

 عملى نظرى

 ٠٢٠٨٢٧  ٣ اللغة الیونانیة (ب)   ١

 ٠٢٠٨٢٨  ٣ تاریخ مصر البیزنطیة  ٢

 كود المقرر    عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة       

 عملى نظرى

 ٠٢٠٨٣٣  ٣ مواقع العثور على البردیات العربیة   ١

تخزین وعرض البردیات العربیة  ٢
 المتحفیة

٠٢٠٨٣٤  ٣ 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٦ 
 

  
  

  )٠٣٠ثانیاً: برامج الماجستیر (كود رقم 
  )٩جدول رقم (

  دیة والنقوش الیونانیة والالتینیةماجستیر الدراسات البر
  الفصل الدراسي األول

  أوالً: المقررات األساسیة
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة الموادالدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٣٠١١١  ٣ علم الخطوط القدیمة (بالیوجرافیا یونانیة) ١
 ٠٣٠١١٢  ٣ وثائق بردیة یونانیة ٢
 ٠٣٠١١٣  ٣ نقوش یونانیة ٣
 الحیاة الیومیة في مصر من األسكندر األكبر ٤

 حتي الفتح العربي
٠٣٠١١٤  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة الموادالدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٣٠١١٥  ٣ موضوع خاص في علم البردي ١
 ٠٣٠١١٦  ٣ األساطیر الیونانیة والرومانیةالدیانة و ٢

  
  

  
  
  
  

  ماجستیر الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة
  الفصل الدراسي الثاني  

  أوالً: المقررات األساسیة
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة الدراسیة المواد م

  عملي نظري  
 ٠٣٠١١٨  ٣ علم الخطوط القدیمة (بالیوجرافیا التینیة) ١
 ٠٣٠١١٩  ٣ وثائق بردیة التینیة ٢
 ٠٣٠١٢٠  ٣ نقوش التینیة ٣
 الحیاة الیومیة في مصر من األسكندر األكبر ٤

 حتي الفتح العربي
٠٣٠١٢١  ٣ 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٧ 
 

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٣٠١٢٢  ٣ موضوع خاص في علم النقوش ١
تاریخ العملة في مصر في العصرین  ٢

 البطلمي والروماني
٠٣٠١٢٣  ٣ 

  

  

  
  
  
  

  )١٠جدول رقم (
  ةماجستیر البردیات والنقوش المصریة القدیم

  الفصل الدراسي األول
  أوالً: المقررات األساسیة

 كود المقرر عات المعتمدةعدد السا الموادالدراسیة م
  عملي نظري  
من المعابد الیونانیة نصوص ھیروغلیفیة  ١

 )أ(الرومانیة 
٠٣٠٢٢١  ٣ 

من عصر الرعامسة  )أ(كتابات ھیراطیقیة  ٢
   غیر األدبیة. –

٠٣٠٢٢٢  ٣ 

 ٠٣٠٢٢٣  ٣ كتابات دیموطیقیة أ (إداریة وقانونیة) ٣
نشر نقش ھیروغلیفي أو  )أ(قاعة بحث  ٤

   ردیة ھیراطیقیة.ب
٠٣٠٢٢٤  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة  الموادالدراسیة م

  عملي نظري  
كتابات بالھیروغلیفي المختصر  ١

)cursive( 
٠٣٠٢٢٥  ٣ 

كتابات ھیراطیقیة مختارة من البردیات  ٢
 طبیة والحسابیةال

٠٣٠٢٢٦  ٣ 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٨ 
 

  ٠٣٠٢٢٧  ٣  نصوص قبطیة لھجیة مقارنة  ٣
  
  

  
  ةماجستیر البردیات والنقوش المصریة القدیم

  الفصل الدراسي الثاني
  أوالً: المقررات األساسیة

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة الموادالدراسیة م
  عملي نظري  
نقوش ھیروغلیفیة من المعابد الیونانیة  ١

 الرومانیة (ب).
٠٣٠٢٢٨  ٣ 

 ٠٣٠٢٢٩  ٣ كتابات دیموطیقیة (دینیة). ٢
 ٠٣٠٢٣٠  ٣ كتابات قبطیة (رسائل). ٣

قاعة بحث ب (نشر شقافة دیموطیقیة أو  ٤
 قبطیة).

٠٣٠٢٣١  ٣ 

   ١٢ االجمالي 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر ساعات المعتمدةعدد ال المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
كتابات ھیروغلیفیة مختارة من كتاب  ١

 الموتى.
٠٣٠٢٣٢  ٣ 

المألوف  كتابات بالھیراطیقي غیر ٢
)abnormal.( 

٠٣٠٢٣٣  ٣ 

  ٠٣٠٢٣٤   ٣  كتابات دیموطیقیة سحریة.  ٣
  
  
  

  )١١جدول رقم (
  

  ماجستیر دراسة البردیات والنقوش السامیة

  سى االولالفصل الدرا
  أوالً المقررات االساسیة 

  
  
 م

  المواد الدراسیة
 

عدد الساعات   
 المعتمدة

  
 كود المقرر



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٣٩ 
 

 عملى نظرى

 ٠٣٠٣١١  ٣ اللھجات اآلرامیة وأقسامھا ١
 ٠٣٠٣١٢  ٣ الحضارات السامیة القدیمة ٢

 ٠٣٠٣١٣  ٣ نقوش سامیة ٣
 ٠٣٠٣١٤  ٣ بردیات آرامیة ٤

   ١٢ ــــىاالجمــــــالـــــــــ 

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٥٠٣٠٣١  ٣ لغة أوروبیة حدیثة ١
 ٦٠٣٠٣١  ٣ العبریة  فى لفائف البحر المیت ٢

  
  
  
  
  
  

  الفصل الدراسى الثانى 
  المقررات االساسیة

  
 م

   عدد الساعات   المعتمدة المواد الدراسیة
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٣٠٣١٧  ٣ حضارة مصر القدیمة ١
اللغة العبریة فى الجنیزا القاھریة  ٢

 (مخطوطات وبردیات).
٠٣٠٣١٨  ٣ 

 ٠٣٠٣١٩  ٣ مخطوطات سریانیة ٣
 ٠٣٠٣٢٠  ٣ ترمیم البردیات وصیانتھا ٤

   ١٢ االجمالــــــــــى 

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٣٠٣٢١  ٣ آرامیة العھد القدیم (ب) ١
 ٠٣٠٣٢٢  ٣ یھودیة (ب)العربیة بالمخطوطات  ٢



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٤٠ 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٢جدول رقم (
  لنقوش العربیةماجستیر دراسة البردیات وا

  الفصل الدراسى االول 
  أوالً : المقررات االساسیة

  
  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٣٠٤١٣  ٢ مسكوكات إسالمیة (موضوع خاص) ١
 ٠٣٠٤١٤  ٢ فنون مسیحیة (موضوع خاص) ٢

  
  

  
  
  
  
  
  

    
  الفصل الدراسى الثانى

  اسیةأوالً : المقررات االس 

  
 م

  
  المواد الدراسیة

 

   عدد الساعات   المعتمدة
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٣٠٤١١  ٢ تحقیق البردیات العربیة (أ) ١
 ٠٣٠٤١٢  ٢ تحقیق المخطوطات العربیة (أ) ٢

    ٤ االجمـــــــــالــــــــــــــــــى 



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٤١ 
 

  
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
 یختار الطالب مقرر دراسي واحد

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٠٤٠ثالثاً: برامج الدكتوراه (كود رقم 
  

  )١٣جدول رقم (
  دكتوراه الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة

  الفصل الدراسي األول
  الً: المقررات األساسیةأو

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٤٠١١١  ٣ تدریبات علي قراءة البردي ١
علم الخطوط القدیمة (بالیوجرافیا  ٢

 یونانیة)
٠٤٠١١٢  ٣ 

 ٠٤٠١١٣  ٣ طرق نشر البردیات الیونانیة والالتینیة ٣

  المواد الدراسیة 
 

   عدد الساعات   المعتمدة
 عملى نظرى كود المقرر

 ٠٣٠٤١٥  ٢ تحقیق البردیات العربیة (ب)  ١
 ٠٣٠٤١٦  ٢ تحقیق المخطوطات العربیة (ب)  ٢

 كود المقرر    دةعدد الساعات المعتم المواد الدراسیة       

 عملى نظرى

 ٠٣٠٤١٧  ٢ فنون إسالمیة (موضوع خاص) ٣

 ٠٣٠٤١٨  ٢ مجموعات البردى العربیة العالمیة  ٤



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٤٢ 
 

   ٩ االجمالي 
  

  لمقررات اإلختیاریةثانیاً: ا
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المقررات الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٤٠١١٤  ٣ موضوع خاص في علم النقوش ١
 ٠٤٠١١٥  ٣ تدریبات علي النبرات واللغة ٢

  
  
  
  

  
  

  دكتوراه الدراسات البردیة والنقوش الیونانیة والالتینیة 
  صل الدراسي الثانيالف

  أوالً: المقررات األساسیة
 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

  عملي نظري  
 ٠٤٠١١٧  ٣ تدریبات علي قراءة النقوش ١
 ٠٤٠١١٨  ٣ ة)علم الخطوط القدیمة (بالیوجرافیا التینی ٢
 ٠٤٠١٢٠  ٣ طرق نشر البردیات الیونانیة والالتینیة ٣

   ٩ مالياالج 
  

  ثانیاً: المقررات اإلختیاریة
  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

 كود المقرر عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م
  عملي نظري  
 ٠٤٠١٢١  ٣ موضوع خاص في علم البردي ١
 ٠٤٠١٢٢  ٣ تدریبات علي قراءة قطع اللخاف  ٢

  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٤٣ 
 

  
  
  

  )١٤جدول  رقم (
  ردیات والنقوش السامیةدراسة البه دكتورا

  الفصل الدراسي األول
  أوال: المقررات األساسیة

  هثالث مقررات أساسیة فقط على أن یتم تخصیص درجات أعلى لرسالة الدكتورا
  
   عدد الساعات المعتمدة المواد الدراسیة م

 عملي نظري   كود المقرر
دراسة نقدیة لنصوص البردیات  ١

 اآلرامیة
٠٤٠٢١١  ٣  

 
 ٠٤٠٢١٢  ٣ وطات سریانیة مخط ٢
 ٠٤٠٢١٣  ٣ مختارات من لفائف البحر المیت ٣
   ٩ االجمالــــــــــى 

  
  ثانیا: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد

  
  
  
  
  

  الفصل الدراسي الثاني
  أوال: المقررات األساسیة

  
 م

  
 الموادالدراسیة

   عدد الساعات المعتمدة
 كود المقرر

 عملي نظري  
 ٠٤٠٢١٤  ٣ لغة أوروبیة قدیمة ١
 ٠٤٠٢١٥  ٣ وبیة حدیثةلغة أور ٢

   م
 المواد الدراسیة

   عدد الساعات المعتمدة
 كود المقرر

 عملي نظري  
 ٠٤٠٢١٦  ٣ خطوط اللھجات اآلرامیة  ١
 ٠٤٠٢١٧  ٣ قراءة في المخطوطات السریانیة  ٢



  
  

  معھد الدراسات العلیا للبردي والنقوش
  وفنـــــون الترمیـــــــــم    

      --------         

٤٤ 
 

  
  ثانیا: المقررات اإلختیاریة

  یختار الطالب مقرر دراسي واحد
  

 
  
  
  
  
 

  رابعاً: متطلبات الجامعة (مقرر إجبارى للمعھد بواقع ساعتین للمقرر)
متطلبات الجامعة ویختار منھا الدارس مقرر واحد فقط فى كل فصل دراسى وفى كل 

  درجةعلمیة:
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 ٠٤٠٢١٨  ٣ قراءة في مخطوطات الجنیزا القاھریة ٣
   ٩ االجمالــــــــــى  

   م
 المواد الدراسیة

   عدد الساعات المعتمدة
 كود المقرر

 عملي نظري  
 ٠٤٠٢١٩  ٣ مخطوطات العھد القدیماللغة العبریة فى  ١
تأصیل الجالیات السامیة الساكنة مصر  ٢

 القدیمة 
٠٤٠٢٢٠  ٣ 


