
 
  الدكتوراه

 ذًُخ جايعح انًُصٕسج تُاء عهٗ طهة يجهس كهيح انُٓذسح دسجح دكرٕساِ انفهسفح فٗ انُٓذسح ٔيثيٍ فٗ انشٓادج فشع انرخصص
 .ٔعُٕاٌ انشسانح

     
 :يقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة إذا كان قد

دصم عهٗ دسجح انًاجسريش فٗ انُٓذسح فشع انرخصص يٍ إدذٖ انجايعاخ انًصشيح أٔ عهٗ دسجح يعادنح نٓا يٍ يعٓذ عهًٗ آخش يعرشف تّ - أ   
 .يٍ انًجهس األعهٗ نهجايعاخ

 .ذفشغ نهثذس يٕييٍ كايهيٍ عهٗ األقم أسثٕعيا تًٕافقح جٓح انعًم- ب   

 

   
انشئيسٗ ٔيجال انرخصص انفشعٗ طثقًا نرٕصيح يجهس  (يجال انرخصص  )دصم عهٗ يٕافقح يجهس انكهيح عهٗ طهة انقيذ انًٕضخ تّ - جـ

 (أٔ انًششفيٍ  )انقسى انعهًٗ انًخرص تعذ أخز سأٖ انًششف 
       

ٔيجٕص أٌ يكٌٕ اإلششاف عهٗ انثذس يشرشكا تيٍ انًششف يٍ انذاخم ٔيششف آخش يٍ أدذٖ انجايعاخ أٔ انًعاْذ األجُثيح انًعرشف تٓا يٍ 
 .انًجهس األعهٗ نهجايعاخ ٔرنك عٍ طشيق انقُٕاخ انعهًيح تيٍ جايعح انًُصٕسج ٔانجايعاخ أٔ انًعاْذ األجُثيح

   
 :يسجل الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة إذا كان قد

   

ذاتع انذساسح نًذج سُح ييالديح عهٗ األقم فٗ يجاالخ يرخصصح يرعهقح تانثذس يقشْا يجهس انكهيح تُاء عهٗ ذٕصيح يجهس انقسى انعهًٗ - أ
 انًخرص طثقا إلقرشاح انًششف

أساذزج أٔ أساذزج  )أدٖ االيرذاٌ انشايم فٗ يجانٗ انرخصص انشئيس ٔانفشعٗ تُجاح ، ٔذشكم نجُح انًًرذُيٍ يٍ خًسح أعضاء - ب 
ٔعضٕيٍ فٗ كم يٍ يجانٗ انرخصص انشئيسٗ ( أ انًششفيٍ ) عهٗ أٌ يكٌٕ أدذْى انًششف  (يساعذيٍ أٔ يٍ فٗ يسرٕاْى انعهًٗ 

ٔانفشعٗ ، تششط أٌ يكٌٕ عضٕيٍ يٍ خاسج انقسى عهٗ األقم ٔيعرًذ ذشكيم ْزِ انهجُح َائة سئيس انجايعح نهذساساخ انعهيا ٔانثذٕز تُاء عهٗ 
ٔيجٕص نًجهس انكهيح تعذ أخز سأٖ يجهس انقسى انعهًٗ انًخرص ٔإقرشاح . ذٕصيح يجهس انكهيح تعذ أخز سأٖ يجهس انقسى انعهًٗ انًخرص 

 .انهجُح أٌ يعطٗ انطانة فشصح أخشٖ ٔادذج نإليرذاٌ انشايم فٗ يٕعذ يذذد نّ

  

ـ  دصم عهٗ يٕافقح يجهس انذساساخ انعهيا ٔانثذٕز تُاء عهٗ ذٕصيح يجهس انكهيح عهٗ طهة انرسجيم انًٕضخ تّ يٕضٕع انثذس طثقًا - ج
 .ٔيعرثش انرسجيم قائًا يٍ ذاسيخ يٕافقح يجهس انكهيح (أ انًششفيٍ  )نرٕصيح يجهس انقسى انعهًٗ انًخرص تعذ أخز سأٖ انًششف 

 :يمنح الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة إذا كان قد 
   
 

 . سُٕاخ عهٗ األقم يٍ ذاسيخ يٕافقح يجهس انكهيح عهٗ طهة انقيذ3ذاتع انذساسح ٔانثذس نًذج - أ 

 
 
 .قاو تثذٕز يثركشج ذًثم إضافح جذيذج نهعهى فٗ انًجال انزٖ أقشِ يجهس انذساساخ انعهيا ٔانثذٕز تُاء عهٗ ذٕصيح يجهس انكهيح- ب  

قذو فٗ يٕضٕع انثذس سسانح عهًيح ذقثهٓا نجُح دكى أعرًذ ذشكيهٓا َائة سئيس انجايعح نهذساساخ انعهيا ٔانثذٕز تُاء عهٗ ذٕصيح يجهس - جـ      
 .انكهيح ٔطثقا إلقرشاح يجهس انقسى انعهًٗ انًخرص

     

 .إجراص انًُاقشح انعهُيح نهشسانح تُجاح ٔأعرًذ َريجح انًُاقشح يجهس انجايعح تُاء عهٗ يٕافقح يجهس انكهيح طثقا نرٕصيح نجُح انذكى- د 

   
 يلغى قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة فى الهندسة فى الحاالت اآلتية      
 اسرُفز انطانة يشاخ انشسٕب فٗ اإليرذاٌ انشايم- أ  
 
 

 .فشم انطانة فٗ انذصٕل عهٗ دسجح انذكرٕساج فٗ خالل خًس سُٕاخ يٍ ذاسيخ قيذِ ، يع يشاعاج داالخ ٔقف انقيذ- ب 
قذو انًششف ذقشيشا يثيُا تّ طهة يسثة إلنغاء انقيذ يقشِ يجهس انكهيح تُاء عهٗ قثٕل يجهس انقسى انعهًٗ انًخرص ٔيخطش انطانة تزنك - جـ 

 .سسًيا
 .سفضد نجُح انذكى انشسانح سفضا يطهقا- د 
ـ   .ذقذو انطانة تطهة نشطة قيذِ أٔ ذسجيهّ- ْ
 .ٔال يجٕص إعادج قيذ انطانة نذسجح انذكرٕساِ- ٔ 

 


