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: الدبلومات  
ً
  أوال

 

 �:د�א�د��و������ ��وط�א���د��

ت,+ـ*( لقـان�ن ال&اضـعة ال$امعـات ال! ـ��ة م� إح�� �ال�ر��س الدرجة أن ��ن حاصًال على  - 1
   . الق4(ال1ى ��3دها ال1&  ات فى أح� أو ما �عادلها ال$امعات 

2 -  6� فى األس<�ع. ی�مان وال1ف�غ جهة الع!ل م�افقة ك!ا �17

3 -  6�فــى م$ــال ال تقــل عــ� عــام تــ�ر�G ف1ــ�ة أداء مــا �فDــ� اللDــCر الB<*ــة تقــ��( 4ــ( تB<*قــات قو�7ــ1
 .K &1ال 

  

  ثانيًا: درجــة املاجستري
 �������� ������א���� ����د�د� ������א��� �ط���� �������� ���� ����� ������א� ����!����� �� �

��$%%���א����د�א��$��#�.�� 

 א�ط��������ط����د����א������������ل�����+��ن:���ن��*ون�מ�א���ز��و����,-%−�� �

مــ� مع1!�ة ساعات  9 إلى دراسةNاإلضافة على األقل ب1ق�ی� ج�D درجة ال�ال�ر��س   -1
مــ� و�ع1!ــ�ها P!ــ�اد تأهDل*ــة Pــل ق4ــ( ب�اســBة یــ1( ت�3یــ�ها علــى األقــل، مــ�اد الــ�بل�م 

  م$لR ال!عه�.  

   +Cب1قـــــ�ی� ال41ـــــ$Dل Nـــــه الق4ـــــ( ال!ـــــ�اد فـــــى أحـــــ� ت&  ـــــات مـــــ� ال!عهـــــ� دبلـــــ�م  -2
 ل.  على األق

��−�د��א�د�א��: �

 �D1عــة ف ــ�ل دراســ*ة وأق ــى مــ�ة هــى أقــل مــ�ة لل3 ــ�ل علــى درجــة ال!اج4ــTهــى أر �ع7ــ
� ف �ل دراس*ة مع إمان*ة  Dال3 �ل علــى مــ�ة ف ــل �Dف�� اســX1,ائ*ًا NعــVر یPC*ــه ال!7ــ��آخــ

  .K1&!الق4( العل!ى ال Rم$ل �  على ال�سالة و�ق<له م$لR ال!عه� ب1�ص*ة م
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  كتوراه الفلسفة فى العلوم ثالثًا: درجة د 
 

 �#���� ����و�א/�א�#� ������د* ����د�د� ������א��� �ط���� �������� ���� ����� ������א� ����!����� �� �

��$%%���א����د�א��$��#�.�� 

 ������1ل���ذ/�א�د������ط�:�−�� �

�  ال3 �ل على   -1D14ر  درجة ال!اجCDأح� أق4ام فى عل�م الل �ال!عهــ� أو  مــا �عادلهــا م
  �إح�� ال$امعات ال&اضعة لقان�ن ت,+*( ال$امعات أو ما �عادلها م� معهــ� عل!ــى م

 .  آخ� مع1�ف Nه م� ال$امعة

� ال3 �ل على   -2D14درجة ال!اج K &1إح�� فى ال �لقــان�ن ال&اضــعة ال$امعــات م
ــ*(  ــات ت,+ــ ــا ال$امعــ ــا �عادلهــ ــ� أو مــ ــ� مــ ــ� مع1ــــ�ف عل!ــــى معهــ ــةآخــ ــه مــــ� ال$امعــ  Nــ

الــ�بل�م مــ� مقــ�رات مع1!�ة على األقــل ساعة    12تعادل    مق�راتدراسة  Nاإلضافة إلى  
 ال!&1لفة.  العل!*ة األق4ام ب�اسBة  ی1( ت�3ی�ها  

3-   6� على األقل.  أس<�\*ًا  ی�مان لل�راسة وال1ف�غ  جهة الع!ل  م�افقة  �17

� مــ�ة Pــل م,ه!ــا   -4DDدراســ �Dأســ<�عًا و�<ــ�أ الف ــل ال�راســى  15العــام مق4ــ( إلــى ف ــل
 Xوال � انى فى ف<�ای�.  األول فى س<1!<

��−�د��א�د�א��: �

أقل م�ة لل3 �ل على درجة د1P�راه الفل4فة فى العل�م هــى أرTعــة ف ــ�ل دراســ*ة وأق ــى مــ�ة هــى 
 �Dف�� اســX1,ائ*ًا NعــVر یPC*ــه ال!7ــ��� آخــDان*ة ال3 �ل على مــ�ة ف ــلع7� ف �ل دراس*ة مع إم

  !ى ال!&K1. على ال�سالة و�ق<له م$لR ال!عه� ب1�ص*ة م� م$لR الق4( العل

  رابعًا: درجــة الدكتــوراه فـى العلــوم 
 

 ���1����−�:1ذ/�א�د��11ل� �1ط�� �

 5علDهــا الفل4ــفة فــى العلــ�م وم^ــى علــى ح ــ�له درجــة د1Pــ�راه ال3 ــ�ل علــى  -
 س,�ات على األقل.  

درجــة لــه ال1قــ�م بهــا لل3 ــ�ل علــى ل( �a>4  م,7�رة  م<1`�ة  لل!1ق�م 3N�ثًا  أن ��ن   -
�   الفل4فةد1P�راه  D14فى العل�م. أو درجة ماج 
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