
 

 

 
 الدراسات العليا  

 أوال : الدبلومات  
  (: 02 )مادة- 

دبلىم  ًمىذ مجلغ حامعت اإلاىُا بىاءا على طلب مجلـغ كلُت الـىىن الجمــــــــُلت اإلاىُا  

 -الخخصصاث الاجُت : إخذي فيالذساظاث العلُا فى الـىىن الجمـــــُلت 

 -قسم العمارة : -1    
ت -أ                                                                    الخصمُماث اإلاعماٍس

 جخطُط اإلاذن وؤلاظكان  -ب                                                                  

خ العماسة –ج                                                                      جاٍس

 الديكور :-2
 العماسة الذاخلُت -أ                                    

ت -ب                                                               الـىىن الخعبيًر

 التصوير : -3
ش الجذاسي  -أ                                                           الخصٍى

ش -ب                                                               تي الخصٍى  الٍض

 

 الجرافيك : -4
 الخصمُم اإلاطبىع  -أ                            

 ؿً الكخاب  -ب                                                            

 

        النحت :   -5

 واإلاُذاوي الـشاغيالىدذ  -أ                                                             

 اإلاُذالُت والىدذ الباسص -ب                                                             

 الىدذ الخضفى-ج                                                             

 ترميمال  -6
 الرسوم المتحركة  -7
  (02)مادة :- 



دذد مجلغ الكلُت فى شهش ماسط مً كل عام دبلىماث الذساظــــــاث العلُا التى        ًلشسا  ٍو

لذساظت بها في العام الخالي بعذ أخز سأي مجالغ ألاكعام املخخصت واعخماد هائب سئِغ 

دذد علذ امخدان الجامعت لشئىن الذساظاث العلُا والبدىر ، وملجلـغ  الكلــــُت ان ًلشس ٍو

 2كبىل للطالب وعذد الطلبت لكل دبلىمه خعب إمكاهُت كل كعم 

  ( 22مادة: )- 
 -:ٌشترط للُذ الطالب لىُل اي مً دبلىماث الذساظت العلُا      

ان ًكىن خاصال على دسحت البكالىسٍىط فى ؿشع الخخـصص مً اخذي كلُاث الـىىن   -2

ت الجمُلت ، او دسحت   2معادلت لها مً معهذ اخش معترؾ به مً الجامــــــــــعت اإلاصٍش

 ٌعمذ للطالب أن ًخلذم لللُذ لذسحت اإلااحعخير ؿىس جخشحه . -0

خ ) 373) كشاس وصاي سكم                                                                               (32/3/2998بخاٍس

 2التى ٌعمل بها ان ًلذم مىاؿلت الجهت  -3

  " 23مادة " 
 2مذة الذساظت لىُل اي مً دبلىماث الذساظت العلُا عام حامعى واخذ على الاكل         

  " 24مادة  " 
كىن امخدان الطالب         حمُع  فيٌعلذ امخدان للذبلىماث فى نهاًت كل عا م دساس ى ٍو

 2اإلالشساث فى كل مشة ًخلذم ؿيها الُه وللطالب الحم فى دخىل الامخدان مشجين 

  " 25مادة  " 
الاكعام  ًدذد مجلغ الذساظاث العلُا والبدىر بىاء على اكتراح مجلغ الكلُت ومجالغ     

 2املخخصت مىاعُذ الامخدان 

   " 26مادة  " 
 ًش العام باخذي الخلذًشاث الاجُت :جدعب جلذًشاث الىجاح فى اإلالشساث  وفى الخلذ

 2% ؿؤكثر مً مجمىع الذسحاث  92ممخاص جلذًش    -

 % مً مجمىع الذسحاث  92الى اكل مً    % 82حُذ حذا مً جلذًش     -

  2% مً مجمىع الذسحاث  82الى اكل مً   %  72 حُذ مً جلذًش     -

 2% مً مجمىع الذسحاث  72% الى اكل مً  62ملبىل مً جلذًش     -

كىن ساظبا مً ًدصل على اكل مً   % مً مجمىع الذسحاث فى اي ملشس  62ٍو

  " 27مادة " 
جبين الجذاول آلاجُت  اإلالشساث الذساظُت الخاصت بكل دبلىم وجىصَعها على ظيُــً الذساظت 

شي وإعمال العىت وعذد  والنهاًت العظمى لـــذسحاث كل ملشس مىصعت على الامـــــخدان الخدٍش

شي .العاعاث ا  ملخصصت لالمخدان الخدٍش

 



 

 

 -(:919قرار  وزاري رقم )
جمذ اإلاىاؿلت على جطبُم الئدت الذساظاث العلُا بكلُت الـىىن الجمُلت حامعت  -

خ                            خلىان باألكعام العلمُت بكلُت الـىىن الجمُلت حامعت اإلاىُا  ورلك بخاٍس

 (8/7/2998 .) 

( مً الالئدت الذاخلُت لكلُت الـىىن الجمُلت بجامعت اإلاىُا 02)جم حعذًل اإلاادة سكم  -

 ورلك باطاؿت دبلىماث الذساظاث العلُا في جخصص العماسة على الىحه الخالي :

ت . )ب( جخطُط اإلاذن والاظكان . )ج(  –أ ( ) خ العماسة –الخصمُماث اإلاعماٍس  .جاٍس

ل دبلىم وجىصَعها على ظيُــً جبين الجذاول آلاجُت  اإلالشساث الذساظُت الخاصت بك -

 الذساظت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 أ(-2حذول سكم ) 

ت –دبلىم الذساظاث العلُا  -  فى الخصمُماث اإلاعماٍس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 82 202 22 4 جصمُم معماسي 

 022 82 202 22 0 العماسة الذاخلُتجصمُماث 

 222 62 42 4  0  ؿىىن حشكُلُت

اث العماسة  222 62 42 4 0 هظٍش

 222 62 42 4 0 جصيُع والخصمُم الىمطى

 222 62 42 4 0 مىاد البىاء 

 222 62 42 4 0 ججهيزاث الـىُت

 222 62 42 4 0 معالجت الـىُت داخل اإلاباوى 

 222 62 42 4 2 الحعاب العلمى  والخصمُم اإلاعماسي 

 62 42 0 2 لؼت احىبُت 

 

222 

 

 2022      02 املجمىع



 

                               
 ب(-2حذول سكم  )    

  وؤلاظكانفى جخطُط اإلاذن  –دبلىم الذساظاث العلُا 

 
  عذد العاعاث                 اإلالشس         

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 82 202 4 0 جخطُط اكلُمى

 022 82 202 4 4 جخطُط مذن

 022 82 202 4 0 اظكان

خ جخطُط اإلاذن  222 62 42 4 2 جاٍس

 222 62 42 4 2 دساظاث املحُط الخاسجى 

 222 62 42 4 2 كشي  جخطُط

 222 62 42 4 0 جخطُط عمشاوى 

 222 62 42 0 2 اخصاء 

 222 62 42 0 2 دساظاث احخماعُت 

 222 62 42 0 2 الاساض ى دساظاث اكخصادًت واظخؼالل

 022   82 202 4 0 طشق الىلل واإلاشوس واإلاشاؿم

 222 62 42 0 2 لؼت احىبُت 

 2622    02 املجمىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ج ( -2حذول سكم  )

خ الحظاسة –دبلىم الذساظاث العلُا  -  فى جاٍس

 
عذد العاعاث                   اإلالشس   

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث      

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

خ العماسة  جاٍس

ت اللذًمت  العماسة اإلاصٍش

 واللبطُت 

 العماسة الاظالمُت واإلاعاصشة 

 سؿع وحسجُل الازاس 

 جشمُم وصُاهت الازاس

خ عماسة الششق اللذًم   جاٍس

 لؼاث كذًمت وخطىط

خ الـىىن   جاٍس

 الثىسة الصىاعُت والعماسة

 لؼت احىبُت
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 2022    02  املجمىع

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت

 كعم الذًكىس 

 

  اإلاىاد الذساظُت لذبلىم الذساظاث العلُا

 

ت  فى ) أ ( دًكىس العماسة الذاخلُت       )ب( دًكىس الـىىن الخعبيًر

 

 

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

أعمال 

 العىت

 املجمىع الامخدان

 022 82 202 22 4 مادة الخخصص

 222 42 62 6 3 الـً اإلاصشي اللذًم

 222 42 62 6 3 الـىىن الاظالمُه واللبطُت

 222 - 222 - 3 حسجُل الازاس

 222 42 62 4 2 ؿىىن شعبُت واظاطير

خ الحظاس   222 62 42 3 2 ةجاٍس

 222 42 62 4 2 الذًكىس اإلاعاصشه ؿىىن 

 222 42 62 0 2 جزوق وهلذ حشكُلى

 222 62 42 0 2 خطىط ولؼاث كذًمت

 222 - 222 - 2 جشمُم وصُاهت الازاس

 222 62 42 0 2 لؼت احىبُت

 2022 462 742  02 املجمىع

            

 
 

 

 

 

 



 

 

 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت

 

   لذبلىم الذساظاث العلُااإلاىاد الذساظُت 

 

ش فىــــؿشع الخص -2 ش  -2                                   ٍى ش الجذاسي  –ب                                        الخصٍى  الخصٍى

 ؿً الكخاب -ب                         الخصمُم اإلاطبىع -2                               شاؿُك  فىــؿشع الج -0

           -اإلاُذاهُت والىدذ الباسص  -ب            واإلاُذاوي الـشاغيالىدذ  -2                                فى  دذـــــــــــــــــــــــــؿشع الى -3

 .  الخضفيالىدذ -ج                                                                                                 

 

 

عذد العاعاث  اإلالشس 

 أظبىعُا

 النهاًت العظمى الذسحاث عذد ظاعاث الامخدان

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 - 022 - 4 مادة الخخصص

 222 52 52 4 0 جكىىلىحُا

 222 52 52 4 0 ؿىىن شعبُت

 222 52 52 3 0 جزوق وهلذ ؿنى

 222 52 52 3 0 علم مخاخف

 222 52 52 3 0 جشمُم

 222 52 52 0 0 لؼت احىبُت 

 822 322 522 - 26 املجمىع

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت

 كعم الترمُم 

 اإلاىاد الذساظُت لذبلىم الذساظاث العلُا

 ؿشع الترمُم دبلىم جشمُم وصُاهت آلازاس

 

 

 اإلالشس      

عذد ظاعاث  عذد العاعاث أظبىعُا

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 عملي هظشي  

ت  222 42 62 0 - 0 جكىىلىحُا اإلاىاد والصىاعاث اللذًمت العظٍى

جكىىلىحُا اإلاىاد والصىاعاث اللذًمت  ػير 

ت  العظٍى

0 - 0 62 42 222 

ت  252 52 222 4 3 0 عالج وصُاهت آلازاس العظٍى

ت  252 52 222 4 3 0 عالج وصُاهت آلازاس ػير  العظٍى

 222 42 62 0 0 0 كُمُاء وطبُعت عامت وجطبُلُت و صىاعت

 222 42 62 0 - 0 لؼت أحىبُت

 222 - 222 - - 0 أعمال العىت البدثين أو ملشسًٍ ًخخاسهم اللعم

ت وعلم  مىاد جكمُلُت ملذمت فى آلازاس اإلاصٍش

 الحـائش

0 - - 222 - 222 

مىاد جكمُلُت ملذمت فى آلازاس ؤلاظالمُت وؿً 

 اإلاخاخف

0 - - 222 - 222 

 2222 062 742  8 28 املجمىع

 

خم اخخُاس مادة مً  - غ العبع مىاد ألاولى ٍو ًخم جدذًذ اإلالشساث مً هزه الالئدت بدُث جذَس

ت وعلم الحـائش نخيرجيألا اإلاادجين  مىاد جكمُلُت ملذمت فى  ) مىاد جكمُلُت ملذمت فى آلازاس اإلاصٍش

 آلازاس ؤلاظالمُت وؿً اإلاخاخف ( 

 

 

 

 

 



 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت

 كعم : الشظىم اإلاخدشكت

                     

 

 اإلاىاد الذساظُت لذبلىم الذساظاث العلُا

 ؿشع الشظىم اإلاخدشكت

  

 

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 العظمى الذسحاثالنهاًت 

أعمال 

 العىت

 املجمىع الامخدان

 022 - 022 - 4 مادة الخخصص

كاجىسي  ش كاٍس  222 62 42 0 0 جدٍى

 222 62 42 0 0 جكىىلىحُا

خ ؿً الخخصص  222 62 42 0 0 جاٍس

 252 52 222 4 4 كمبُىجش الجشاؿُك

 222 62 42 0 0 هلذ وعلم حمال

 222 62 42 0 0 لؼت احىبُت 

 852 352 522  28 املجمىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حامعــــــــت اإلاىُـــــــــــا

 كلُـــــت الـىـــــىن الجمُلـــت

 
 

 

 

 

 
 

 الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا
 جستيرا م: مرحلة ال  ا  ثاني



 :ثانيا : درجة الماجستير
 (28) مادة  

اإلااحعخير  مجلغ كلُت الـىىن الجملُت باإلاىُا دسحتًمىذ مجلغ حامعت اإلاىُا بىاء على طلب 

 -فى الـىىن الجملُت فى اخذ الخخصصاث الاجُت :

 العماسة  -2

 الذًكىس -0

 الخصىٍش -3

 الجشاؿُك -4

 الىدذ-5

 الترمُم-6

 الشظىم اإلاخدشكت -7

ُين فى الشهادة ؿشع الخخصص وعىىان الشظالت التى كذمها الطالب ومجالها  .ٍو

 (  29) مادة  
 ٌشترط فى كُذ الطالب لذسحت اإلااحعخير :

الجامعاث إخذي البكالىسٍىط فى الـىىن الجمـــُلت مً  خاصال على دسحت أن ًكىن   -2

ت أو على دسحت معادلت لها مً معهذ  مً الجامعت و ال ًلل  معترؾ بهعلمي اإلاصٍش

ش حُذ و ًجىص )اإلاششوع( عً جلٍشصجلذًشه العام عً حُذ حُذا وفى مادة الخخصـ

ش كُذ الطالب للذسحت مً بين الحاصـــلين على  ش العام بششط  جلٍش حُذ فى الخلٍش

ًكىن  أن أو)اإلاششوع( فى مادة الخخصص ألاكلالحصىل على جلذًش حُذ حذا على 

خاصال علـــــــــــــى اخذ دبلىماث الذساظت العلُا بخلذًش حُذ على الاكل بششط ظبم 

الحصــــــــــــــــىل على دسحت البكالىسٍىط بخلذًش حُذ على الاكل فى الخلذًش العام وفى مادة 

 .الخخــــــــــصص  )اإلاششوع ( 

خ الذسح 22ًكىن كذ مط ى اكثر مً  الا -0 الا إرا  ألاولىت الجامعُت ظىىاث على جاٍس

 .خصل على إخذ دبلىماث الذساظاث العلُا

 ٌعمذ للطالب أن ًخلذم لللُذ لذسحت اإلااحعخير ؿىس جخشحه . -3

خ ) 373) كشاس وصاي سكم                                                                               (32/3/2998بخاٍس

كىن  ،العمل حهت بمىاؿلت أظبىعُا ألاكل علي ًىمين للذساظت ًخـشغ أن -4  الخـشغ ٍو

  للمعُذًً تــــباليعب
 
 مجلغ ومىاؿلت الكلُت مجلغ ًدبعه الزي للىظام طبلا

 .الجامعت

 :(39) مادة



 الذساظت ًخابع أن الخخصص ؿشوع أخذ في اإلااحعخير لذسحت الطالب كُذ في ٌشترط 

  ألاكل علي ظيخين إلاذة والبدث
 
 -: الخالي للىظام وؿلا

عخمذها اللعم مجلغ ًدذدها التي الذساظت ملشساث في الامخدان بىجاح ًؤدي أن -2  َو

 أال ،علي اإلاادة هزه نهاًت في الىاسدة الجذاول  في اإلابِىت اإلالشساث بين مً الكلُت مجلغ

  ظاعت 422 عً جلل
 
جىص  ، ظىىٍا  في ؿيها الامخدان مؤدي مىاظشة ملشساث ًخابع أن ٍو

، إليها الخلذم وؿشص املخخلـت اإلالشساث في الامخدان مىاعُذ وجدذد ، اخشي  كلُت

  والشظىب الىجاح وجلذًشاث
 
 . الالئدت مً(  07 ، 06 ، 05) اإلاادة في واسد هى إلاا جطبلا

  الطالب ًجشي  أن -0
 
  بدثا

 
  علمُا

 
 اظخماسة في مجاله جدذًذ ظبم الزي اإلاىطىع في وؿىُا

لذم اللُذ  . البدث هزا بيخائج سظالت ٍو

  إعذادها مً الاهتهاء بعذ الشظالت علي اإلاششؾ ًلذم -3
 
شا  صالحت كاهذ إرا ما عً جلٍش

 الىظشي  البدث مً وسخ 8 للكلُت ًلذم أن الطالب وعلي ، الحكم لجىت علي للعشض

  للشظالت
 
ىدع الحكم لجىت علي منها ًىصع ألاحىبُت باللؼت لها وملخصا  بمكخبت الباقي ٍو

 . لها اللجىت إكشاس بعذ الكلُت

جىص  -4  أن ًجب الحالت هزه وفي أحىبُت بلؼت الشظالت حعذ أن الكلُت مجلغ بمىاؿلت ٍو

 . العشبُت باللؼت وافي بملخص مصحىبت جكىن 

 له وحعطي ، هلص مً جشاه ما الظخكمال صاخبها إلي الشظالت حعُذ أن الحكم للجىت -5

 . اظخكماله بعذ إال كشاسها جصذس وال ، لزلك ؿشصت

 ألاكل علي ظيخين عً جلل ال الذسحت ومىده اإلااحعخير لذسحت الطالب كُذ بين اإلاذة -6

خ مً شهش 20 وعً  . البدث إلاىطىع الدسجُل جاٍس

 : (31) مادة
 عُذ العام في واخذة مشة اإلااحعخير بمشخلت الذساظُت اإلالشساث امخدان ٌعلذ  َو

 الامخدان دخىل  في الحم وله الذساظُت اإلالشساث حمُع ملشس  أي في الشاظب الطالب

 . مشجين

 :(32) مادة
 -: آلاجُت الحاالث في اإلااحعخير في الطالب كُذ ًلػي 

  اإلالشساث الامخداهاث في ًىجح لم إرا -2
 
 . الالئدت مً( 32) اإلاادة لحكم وؿلا

خ مً ظىىاث خمغ خالل اإلااحعخير دسحت علي ًدصل لم إرا -0  سأي إرا إال كُذه جاٍس

 بىاء ًدذدها أخشي  ؿترة الدسجُل علي ؤلابلاء الكلُت مجلغ
 
 بطلب اإلاششؾ حااكتر  علي ا

  الطالب إخطاس بعذ ورلك الكلُت ومجلغ اللعم مجلغ ًلبله معبب
 
 . سظمُا

  الشظالت الحكم لجىت سؿظذ إرا -3
 
  سؿظا

 
 . كُذه شطب وطلبذ مطللا



 كُذه شطب بطلب الطالب جلذم إرا -4

 :( 33) مادة
 . عام كل مً أكخىبش شهش في اإلااحعخير دسحت الخلذم ًمكً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ( 2حذول سكم  )



 دسحت اإلااحعخير فى العماسة

 
 

 اإلالشس         

عذد ظاعاث  عذد العاعاث                  أظبىعُا

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 82 202  22 4 جصمُم معماسي " هىعُاث " 

 222 42 62 22 0 جخطُط مذن

 222 42 62 22 0 جصمُماث العماسة الذاخلُت

 222 42 62 6 2 ؿىىن حشكُلُت " هىعُاث "

 222 62 42 0 2 اصىل البدث الـنى 

 222 42 62 4 0 جخطُط اكلُمى 

 222 42 62 4 0 جخطُط كشي 

 222 42 62 4 0 الخصمُم الىمطى فى العماسة

 222 42  62 4  0 الاظكان واإلاشوس واإلاشاؿمطشق الىلل 

 222 42 62 4 0 دساظاث املحُط الخاسجى للمذًىت

 222 62 42 4 0 الخجهيزاث الـىُت " صحُت ومُكاهُكُت "

 222 62 42 4 0 اإلاعالجت الـىُت داخل اإلاباوى 

 222 62 42 4 0 الحعاب العلمى والخصمُم اإلاعماسي 

 222 62 42 4 0 دساظاث اكخصادًت واظخؼالل الاساض ى 

 222 62 42 4 0 مىاد البىاء 

اث العماسة   222 62 42 4 0 هظٍش

 222 62 42 4 0 اخصاء ودساظت احخماعُت

 222 62 42 4 0 الثروة الصىاعُت والعماسة اإلاعاصشة

خ الحظاسة  222 62 42 4 0 جاٍس

خ جخطُط اإلاذن  222 62 42 4 0 جاٍس

ت اللذًمت   222 42 62 4 0 العماسة اإلاصٍش

 22 42 62 4 0 العماسة الاظالمُت

 222 62 42 0 0 لؼت احىبُت

 2222 ----- ---- ----  02 املجمىع

مً هزة الالئدت مً بُنها اإلالشساث الخمغ  05ًخم جدذًذ اإلالشساث وؿلا للـلشة الاولى مً اإلاادة  -

 الاولى ، وخمغ مً اإلالشساث الاخشي 

 

 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت



 كعم : الذًكىس 

 

 ( اإلااحعخير  جمهُذي) اإلاىاد الذساظُت 

ت  فى ) ا( الذًكىس العماسة الذاخلُت          )ب( دًكىس ؿىىن حعبيًر

 

  

 اإلالشس 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 82 202 22 4 مادة الخخصص) هىعُاث( 

 222 42 62 6 0 ؿىىن حشكُلُت ) هىعُاث ( 

 222 42 62 6 0 طشص العماسة الذاخلُت

 222 42 62 0 2 جزوق وهلذ حشكُلى

 222 42 62 0 2 أصىل البدث الـنى

 222 42 62 8 0 جصمُماث الخىـُزًت

 222 42 62 22 0 جىـُز و ماكُذ

 222 62 42 0 0 مىاد وبىاء 

 222 62 42 0 0 جكىىلىحُا مخلذمت 

 222 62 42 4 0 خشظاهت معلحت

 222 62 42 4 0 التركُباث الـىُت

 222 62 42 4 0 اكخصادًاث العماسة الذاخلُت

خ الحظاسة  222 62 42 0 0 جاٍس

 222 42 62 6 0 كذًمصشي مؿً 

 222 42 62 6 0 ؿىىن اظالمُت كبطُت

 222 42 62 6 0 ؿىىن شعبُت

اء خ اٍص  222 42 62 4 0 جاٍس

 222 62 42 0 0 اظاطير

 222 62 42 0 0 علم هـغ واحخماع

 222 62 42 0 0  لؼت أحىبُت

 0222 2202 2282 ــــ 42 املجمىع

مً هزه الالئدت مً بُنها اإلالشساث  05ًخم جدذًذ اإلالشساث واؿلا للـلشة الاولى مً اإلاادة  -

 سبع مً اإلالشساث ألاخشي الخامعت الاولى والا 

 

 

 حامعت اإلاىُا



  كلُت الـىىن الجمُلت  

 

 في خمهُذي  اإلااحعخير لاإلاىاد الذساظُت 

 ( الىدذ3( الجشاؿُك                   )0) ا( الخصىٍش           ) 

 

  

 اإلالشس  

 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 --- 022 --- 4 مادة الخخصص) هىعُاث( 

 222 ---- 222 --- 0 ؿىىن حشكُلى ) جىعُاث (

 222 42 62 0 2 جزوق هلذ حشكُلى

 222 42 62 0 2 اصىل البدث الـنى

 222 62 42 0 0 جكىىلىحُا الخخصص

خ الحظاس   222 62 42 0 0 ةجاٍس

 222 42 62 6 0 ؿً مصشي كذًم

 222 42 62 6 0 ؿىىن اظالمُت كبطُت

 222 42 62 6 0 ؿىىن شعبُت

 222 62 42 0 0 أظاطير

 222 62 42 0 0 لؼت أحىبُت

ــ 00 املجمىع  2022 442 762 ـ

 

 

مً هزه الالئدت مً بُنها اإلالشساث  05ًخم جدذًذ اإلالشساث واؿلا للـلشة الاولى مً اإلاادة  -

 اإلالشساث ألاخشي الخامعت الاولى وزالزت مً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت  

  

 خمهُذي  اإلااحعخيرلاإلاىاد الذساظُت 

 فى  الترمُم وصُاهت آلازاس
 

  

 

 اإلالشس 

 

عذد العاعاث 

 أظبىعُا

عذد ظاعاث 

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث

أعمال 

 العىت

 املجمىع الامخدان

ت مىطىعاث فى صُاهت آلازاس  ػير العظٍى

 دساظت ومىاهج بدث

3 3 52 222   252 

ت  مىطىعاث فى صُاهت آلازاس  العظٍى

 دساظت ومىاهج بدث

3 3 52 222 252 

جطبُلاث الخكىىلىحُا الحذًثت فى خلل 

 آلازاس

3 3 52 222 252 

الىظائل العلمُت لدسجُل آلازاس دساظت 

 وبدث

3 3 52 222 252 

ــ 222 3 3 جشمُم آلازاس  فيدساظت خللُت   222 ـــ

 ----- ----- ---- ----- ---- أعمال العخت فى مادجين

 222 42 62 0 0 كُمُاء صىاعت مخلذمت

 222 42 62 3 0 لؼت أحىبُت

 222 42 62 3 0 ؿىىن إظالمُت وكبطُت

ت كذًم  222 42 62 3 0 عماسة مصٍش

ــ 03 املجمىع  2222 562 542 ــ

خم اخخُاس مادة مً اإلاادجين الاخشجينًخم جدذًذ اإلالشساث  مً هزه  - ) ؿىىن  الالئدت مىاد الاولى ٍو

ت كذًم ( -إظالمُت وكبطُت   عماسة مصٍش

 

 

 

 

 

 

  حامعت اإلاىُا



 كلُت الـىىن الجمُلت  

 

 اإلااحعخير  لخمهُذيلذساظُت اإلاىاد ا

 فى الشظىم اإلاخدشكت

 

  

 

 اإلالشس      

عذد ظاعاث  عذد العاعاث أظبىعُا

 الامخدان

 النهاًت العظمى الذسحاث     

 املجمىع الامخدان أعمال العىت

 022 ــ 022 ---ـ 4 مادة الخخصص

 222 62 42 0 0 جكىىلىحُا     

 222 62 42 0 0 أصىل البدث الـنى

 252 52 222 4 4 كمبُىجش حشاؿُك

 222 62 42 0 0 جزوق وجلذ حشكُلى

خ ؿً الخخصص  222 62 42 0 0 جاٍس

ش دج كاهىسيٍى  222 62 42 0 0 كاٍس

 222 62 42 0 0 لؼت أحىبُت

 952  422 542  02 املجمىع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 حامعت اإلاىُا

 كلُت الـىىن الجمُلت
 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخطة الدراسية لمرحلة الدراسات العليا
 دكتوراه: مرحلة ال  ا  لثثا



 قواعد  االمتحان التأهيلي  
 للمتقدمين لدراسة الدكتوراه بكلية الفنون الجميلة

 أوال  : مفهوم التأهيلي:
  ان امخدان الخؤهُلي ال ٌعني امخدان في الخدصُل ، ولكىه يهذؾ الى الخعشؾ على كذسة اإلاخلذم

واإلاىاكف اإلاطشوخت  لذساظت الذكخىساه على الخـكير العلمي اإلاىظم وكُـُت حعامله مع اإلاىطىعاث

لت مىاحهتها واًجاد العالكاث بين جـاعل عىامها وأظبابها وما  وبدثه للمشكالث التي ًلابلها وطٍش

 ًترجب على هخائجها.

اؿله وكذسجه على البدث والخجذًذ والابخكاس الزي ًبرص هزا باإلطاؿت إلى الكشف عً ظعت  -

خؤهُلي ًشكض  على اللظاًا واإلاشكالث شخصِخه وجكامل ملىماتها ، ومً زم ؿؤن الامخدان ال

دساظخه ومبادئها الاظاظُت والتى حعاهم في معاعذة واإلاىاكف اإلاشجبطت أو اإلاخصلت بىىعُت  

 املجخمع على الخؼلب على مشاكل وجدلُم اهذاؿه.

 ثانيا : مجاالت االمتحان :
 يعقد االمتحان في المجاالت االتية : 

 .( اإلاىاد ألاظاظُت مً هاخُت اإلاـهىم واإلابادئ العامتاملجال ألاظاس ي : ) ًدخىي على  -2

الذكُلت ومذي حعمم اإلاخلذم ؿيها املجال الخخصص ي:)ًدخىي على الىىاحي الخخصصُت  -0

 ومـهىمه وجصىسه لها (

 او ػير مباشش باملجال  -3
 
أو ألاظاس ي املجال اإلاشجبط : ًدخىي على العلىم التى جشجبط اسجباطا مباششا

    ي.املجال الخخصص 
 ثالثا : طريقة االمتحان:

شا. -2 ا وجدٍش  ًخخبر اإلاخلذم شـٍى

شي مً زالر وسكاث جخصص كل منهما الخذ املجاالث الثالر اإلاىضحت  -0 ًكىن الامخدان الخدٍش

 عالُت على ان جكىن إحابت واخذة منها بلؼت أحىبُت .

 رابعا : تشكيل لجان االمتحان :
  الثالزت وجلىم بىطع أظئلخه وجصحُدها واخخُاس حشكل لجىت خاصت لكل مجال مً املجاالث

جىص  ان جخعذد اللجان طبلا لخخصصاث اإلاخلذمين . ا ٍو  الطالب شـٍى

 -وجخكىن كل لجىت مً زالزت  أظماء على ألاكل بالششوط آلاجُت : 

أن ًكىن مً بين أعظاء اللجىت عظى واخذ على ألاكل مً خاسج الكلُت مً بين أعظاء  -2

بالجامعاث او مً في معخىاهم إرا كان مً ػير أعظاء هُئت الخذَسغ روي هُئت الخذَسغ 

 الخخصص الىادس .

 أن جمثل الكلُت بعظى واخذ على ألاكل . -0

 أال جلل الىظُـت الجامعُت له عً أظخار معاعذ . -3

 أال جلل الىظُـت الجامعُت لعظى  اللجىت  مً خاسج الكلُت عً أظخار .  -4



ظخار او في خالت وحىد اكثر مً اظخار باللجىت ًكىن ان ًكىن ملشس اللجىت بذسحت ا -5

 ملشسها اكذم الاظاجزة العاملين . 

 خامسا : التقويم :
 جلعم دسحت الامخدان باليعب الاجُت : -

شي 52الامخدان الشـىي  -2  % مع مشاعاة اللىائذ الذاخلُت .52%                      الامخدان الخدٍش

م اإلاخلذم طبلا لالحي - كىن جلٍى  -: ٍو

 االمتحان التحريري :
 ًلىم كل عظى مً اعظاء اللجىت بىطع جلذًش معخلل للطالب . -2

ًلىم اإلالشس في خظىس اعظاء اللجىت باظخخشاج مخىظط مً الذسحاث التى كذسها  -0

 الاعظاء للمخلذم .

 ًمثل هزا اإلاخىظط جلذًش الطالب في املجال اإلاعنى . -3

  -االمتحان الشفوي :
اللجىت مىـشدا بما في رلك ملشس اللجىت بىطع جلذًش  معخلل ًلىم كل عظى مً اعظاء  -2

 للطالب .

ًلىم اإلالشس في خظىس أعظاء اللجىت باظخخشاج مخىظط مً الذسحاث التى كذسها  -0

 الاعظاء للطالب .

 ًمثل هزا اإلاخىظط جلذًش الطالب في املجال اإلاعنى . -3

 استخراج النتيجة :
الامخدان الخاهُلي ( بشصذ الذسحاث التى ًدصل عليها الطالب ، جلىم كل لجىت الىظام واإلاشاكبت )  -

 -: واظخخشاج هدُجت كالخالي

  : تقدير الئق 
% ؿاكثر مً املجمىع الكلي للذسحاث ) الامخدان الشـىي 65إلاً ًدصل على  -

شي ( في املجاالث الثالر بششط الاًلل جلذًش الطالب في اي مجال شـىي او  والخدٍش

شي   % . 62عً  جدٍش

 : تقدير غير الئق-  
 % في أي مجال 62% مً املجمىع الكلي او جلذًش اكل مً 65إلاً ًدصل على اكل مً  -

 : مالحظات عامة-  
إلاشة واخذة للخلذم لالخخباس الشـىي  أخشي ًمىذ للمخلذم الؼير الئم ؿشصت  -2

شي في املجاالث الثالزت حمُعها .  والخدٍش

وجلذم بعزس ملبىل كبل مىعذ إرا لم ًدظش الطالب الامخدان الخؤهُلي  -0

الامخدان بشهش أو أزىاء الامخداهاث له ان ًخلذم بؤوساكه مً حذًذ عىذ 

 ؤلاعالن وفي هزه الحالت ٌعامل معاملت اإلاخلذم لالمخدان الول مشة .



 ٌعلذ الامخدان مشة واخذة  في العام في شهش هىؿمبر . -3

 حىيها52الامخدان الخاهُلي مبلؽ وكذسه  ٌعذد سظم دخىل  -4

   سادسا  : المكاف آت 
باليعبت ألعظاء اللجىت جصشؾ مكاؿآث ملذاسها بىاكع خمغ مىاد أظىة بمكاؿؤة  -

شي )امخداهاث الىلل في الذساظاث العلُا عً الامخداهين   (.الشـىي والخدٍش

جصشؾ مكاؿآث أعظاء لجىت الىظام واإلاشاكبت لالمخدان الخؤهُلي ملذاسها هصف  -

 شهش مً اإلاشجب .

إلاىظـي أكعام الذساظاث العلُا بالكلُاث وؤلاداساث العامت للذساظاث جصشؾ مكاؿؤة  -

العلُا بما ٌعادل  مشجب هصف شهش للجهىد التى جبزل ازىاء ؿترة اللبىل إلاشاخل 

 الذساظاث العلُا املخخلـت .

-  

 (:34مادة ) 
  ًمىذ مجلغ حامعت اإلاىُا بىاءا" علي طلب مجلغ كلُت الـىىن الجمُلت باإلاىُا دسحت

( مً 08دكخىساه الـلعـت في الـىىن الجمُلت في أخذ الخخصصاث اإلابِىت باإلاادة )

بين في الشهادة ؿشع الخخصص وعىىان الشظالت التي جلذم الطالب بها  هزه الالئدت ٍو

 ومجالها .

 :(35مادة )

 . ٌشترط في كُذ الطالب لذسحت الذكخىساه 

 علي دسحت اإلااحعخير في ؿشع الخ -2
 
خصص مً إخذي كلُاث الـىىن أن ًكىن خاصال

ت .  الجمُلت أوعلي دسحت معادلت معترؾ بها مً الجامعاث اإلاصٍش

عشض الطلب علي مجلغ الكلُت املخخص   -0 ًلذم الطالب لعمُذ الكلُت بطلب اللُذ ، َو

الخخُاس اإلاششؾ مً بين أخذ ألاظاجزة أو ألاظاجزة اإلاعاعذًً . كما ًلىم بخدذًذ 

حمُع ألاوساق علي لجىت الذساظاث العلُا  اظدُـاءمش بعذ مجال البدث زم ٌعشض ألا 

 والبدىر بالكلُت ، زم علي مجلغ الكلُت .

 الزي ًدذده مجلغ الكلُت . يأن ًجخاص الطالب الامخدان الخؤهُل -3

 :(36مادة )

  : ٌشترط في الطالب لىُل دسحت الذكخىساه ما ًؤحي- 

في املجال املحذد لها إلاذة ال جلل عً ظيخين أن ًلىم ببدىر مبخكشه جمثل إطاؿت حذًذة  -2

 )أو زالزت أًام في ألاظبىع وإلاذة ظيخين (
 
 كامال

 
 ًخـشغ ؿيها جـشػا

 أن ًخلذم بشظالت ؿىُت وعلمُت جخظمً هخائج بدىزه جىاكشها وجلبلها لجىت الحكم -0



 لها بلؼت أحىبُت مع أ 8أن ًلذم للكلُت  -3
 
عماله الـىُت وسخ علي ألاكل مً الشظالت وملخصا

ىصع منها علي لجىت الحكم .  التي ًخلذم بها للمىاكشت ٍو

   -وجىصع كاآلحي :

ت  2عذد  –( وسخه إلاكخبه الكلُت 0عذد) - ( وسخه 2عذد ) –وسخت للمكخبت اإلاشكٍض

عذد  –( وسخه علي مكخب الخىزُم بعين شمغ 2عذد ) –إلاكخب الخىزُم واإلاعلىماث 

 اللجىت واإلاششؾ علي الشظالت بعذ إكشاس اللجىت لها .( وسخه علي العادة أعظاء 3)

  جىص بمىاؿلت مجلغ الكلُت أن حعذ الشظالت بلؼت أحىبُت وفي هزه الحالت ًجب أن ٍو

 جكىن مصحىبت بملخص وافي باللؼت العشبُت .

للجىت الحكم أن حعُذ الشظالت إلي صاخبها إلظخكمال ما جشاه مً هلص ، وحعطي له  -4

  جصذس كشاسها إال بعذ اظخكماله .ؿشصت لزلك ، وال 

جيخهي الذساظت بمىاكشت الذاسط اإلاخلذم بشظالت ؿىُت بلاعت اإلاعاسض بمعشؿت لجىت  -5

 للجمهىس 
 
ظل اإلاعشض مـخىخا ظل اإلاعشض بمعشؿت لجىت اإلاىاكشت ،  ٍو اإلاىاكشت ،  ٍو

 ؿترة مدذدة .

 04جلل عً ظيخين )اإلاذة بين كُذ الطالب لذسحت الذكخىساه ومىدت الذسحت ال  -6
 
 2( شهشا

 ًلػي كُذ طالب الذكخىساه في الحاالث آلاجُت : (37مادة )

خ كُذه  إال إرا سأي   -إرا لم ًدصل علي دسحت الذكخىساه خالل خمغ ظىىاث مً جاٍس

مجلغ الكلُت ؤلابلاء علي الدسجُل ؿترة أخشي ًدذدها بىاءا" علي اكتراح اإلاششؾ 

ت .ومىاؿلت مجلغ اللعم املخخص   ومجلغ الكلُت ألظباب كهٍش

إرا جلذم اإلاششؾ بطلب معبب ًلبله مجلغ اللعم ومجلغ الكلُت ورلك بعذ إخطاس 

. 
 
 الطالب سظمُا

 وطلبذ شطب كُذه .
 
 مطللا

 
 إرا سؿظذ لجىت الحكم الشظالت سؿظا

 إرا جلذم الطالب بطلب شطب كُذه .

 

 

 

 



 

 
 


