
  

  

  كلية التخطيط االقليمى و العمرانى   -
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: الدبل

ً
 وم ــــأوال

 ط����د���	�
��−:א�ط�� �

ــى                  ــى والع��انـــ ــ�� اإلقل��ـــ ــة ال���ـــ ــال�ر��س مـــــ� �ل�ـــ �ـــ�ــة ال ــًال علـــــى درجـــ أن &�ـــــ�ن حاصـــ
أو مـــ� إحـــ23 ال1ل�ـــات ال�ا0عـــة لل/امعـــات ال�+ـــ��ة فـــى ت�+ـــ* م�اثـــل أو علـــى درجـــة 

لـــــى لل/امعـــــات                 معادلـــــة لهـــــا أو مـــــ� معهـــــ3 عل�ـــــى آخـــــ� مع�ـــــ�ف 0ـــــه مـــــ� ال�/لـــــ6 األع
  ب�ق3ی� مق�Aل على األقل فى ال�ق3ی� العام .

 

  عام�F جامع�FF (ف+�ل دراس�ة).  م�ة ال�راسة ل��ل دبلم ال�راسات العل�ا  
  

 ثانيًا: درجة املاجستري 

 :������ط����د��د����א����	�−�� �

�ال�ر��س فى ال����� اإلقل��ى والع� -1��انى ب�قــ3ی� جFــ3 أن &��ن حاصًال على درجة ال
علـــى األقـــل مــــ� �ل�ـــة ال���ــــ�� اإلقل��ـــى والع��انــــى أو فـــى ت�+ــــ* م�اثـــل بــــIف6 
ال�قــ3ی� مــ� إحــ23 �ل�ــات اله3Iســة وال��I1ل�ج�ــا 0ال/امعــات ال�+ــ��ة أو درجــة عل��ــة 
ــى  ــ6 األعلـ ــ� ال�/لـ ــه مـ ــ� مع�ـــ�ف 0ـ ــى آخـ ــ3 عل�ـ ــ� معهـ ــ3ی� مـ ــIف6 ال�قـ ــا بـ ــة لهـ معادلـ

 لل/امعات.  

ــًال  -2 ــ�� &/ــــ�ز أن &�ــــ�ن حاصــ ــة ال���ــ ــا مــــ� �ل�ــ ــات العل�ــ ــات ال3راســ ــ3 دبل�مــ علــــى أحــ
اإلقل��ــى والع��انــى ب�قــ3ی� عــام جFــ3 علــى األقــل مــع جــ�از اإلعفــاء مــ� 0عــK ال�ــ�اد 
ال�ى ت�Q دراســ�ها فــى الــ3بل�م 0قــ�ار مــ� م/لــ6 ال1ل�ــة علــى أال ی�/ــاوز اإلعفــاء أكNــ� 

 % م� ال��اد.  40م�  

�Aع علـــى األقـــل ل�ـــ3ة ســـ�F�I ��0افقـــة جهـــة أن ی�فـــ�غ ال�الـــS لل3راســـة یـــ�م�F فـــى األســـ  -3
 ع�له.  
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  إذا لW& X+ل على تق3ی� ج3F على األقل فى ال��اد ال�ق�رة.  -1
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 إذا لW& X+ل على درجة ال�اج\��F خالل خ�6 س�Iات م� تار�خ ق3Fه.   -2

��−�������%��מ�א��$��מ�א�#��א"��و!���:����و������د��א���מ�א����������ن�د�א���ن� �

1−�.�(����	
�����و�א���א
��א���	���א��������(������
����א��� �

2−�.�(����	
����א�����&�%�א$��#"�!��א ���אم�(������ �

 

  
  
  
 ��&� ��'&� �&و�א)�א�'� �&��د( ��"-����س�א����#��%"�,�+���ط�
����س�א�(����د�

 و��دد����א�	��د�3א��/$ص�א�#�מ�א�د��ق.��א��/ط�ط�א.������وא�#��א"�

 ط����د���	��
��:�א�'��'א)��د����د(�و�א�ط�� �

أن &�ــــ�ن حاصــــًال علــــى درجــــة ال�اج\ــــ��F فــــى نفــــ6 ال��+ــــ* مــــ� �ل�ــــة ال���ــــ��  -1
ى أو مــ� إحــ23 �ل�ــات اله3Iســة وال��I1ل�ج�ــا 0ال/امعــات ال�+ــ��ة أو اإلقل��ــى والع��انــ 

ـــــى آخـــــــــــــــــ� مع�ــــــــــــــــ�ف 0ـــــــــــــــــه                                   ـــــــــــــ� معهـــــــــــــــــ3 عل�ـــــــــــ أ2 درجــــــــــــــــة معادلــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا مـــ
  م� ال�/ل6 األعلى لل/امعات.  

2-  �Fالدی�ـــــــــــFم �F�Iًا علـــــــــــى األقـــــــــــل ل�ـــــــــــ3ة ســـــــــــ�]�Aأســـــــــــ �Fأن ی�فـــــــــــ�غ لل3راســـــــــــة یـــــــــــ�م  
 ��0افقة جهة ع�له.  
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أن &قـــ�م 0ـــإج�اء W0ـــb عل�ـــى م1�Aـــ� a0ـــأن إضـــافة ج3یـــ3ة فـــى ال�/ـــال ال�Wـــ3د وذلـــ^ فـــى 
 .3Fعلى األقل م� تار�خ الق �Fالدی�Fم �F�Iن س�dغ 

    .الدی�انFم �F�Iل على درجة ال���3راه س�+W3 األدنى للWال 

   �ة الق��م:-  

ه الفل\ــفة فــى ال���ــ�� اإلقل��ــى والع��انــى إذا لــW& X+ــل یلغــى قFــ3 ال�الــS ل3رجــة د��ــ�را 
على ال3رجة خالل خ�6 س�Iات م� تار�خ ق3Fه مــع م�اعــاة عــ3م اح�\ــاب ف�ــ�ة وقــف القFــ3 
و���� م3 ف��ة القFــ3 ل�ــ3ة أخــ�W& 2ــ3دها م/لــ6 ال1ل�ــة بIــاء علــى اق�ــ�اح األســ�اذ ال�aــ�ف 

 .X\ه م� م/ل6 الق�عل kو��اف  
� �

 ثالثًا: درجة الدكتوراه  
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