انالئحت اندراسيت نربَايج ادلاجستري ادلشرتك فى

حفظ انرتاث وإدارة ادلىاقغ
بني
جايؼت حهىاٌ
وجايؼت بزاَدَبىرج نهتكُىنىجيا بكىتبىس  -أدلاَيا

انالئحت اندراسيت نربَايج ادلاجستري ادلشرتك فى

حفظ انرتاث وإدارة ادلىاقغ
بني جايؼت حهىاٌ
وجايؼت بزاَدَبىرج نهتكُىنىجيا بكىتبىس  -أدلاَيا

متهيد
 -1يقدم ىذا البرنامج طبقا لإلتفاقية المبرمة بين جامعة حموان ،وجامعة براندنبورج
لمتكنولوجيا ،بشأن إعداد وتنفيذ برنامج ماجستير مشترك فى (حفظ التراث وادارة
المواقع) ،وفقا لقواعد قانون تنظيم الجامعات رقم  94لسنة  ،1491وتعديالتو ،والئحتو،

والق اررات المكممة.
 -1يطبق البرنامج في الجامعتين الشريكتين فى مسارين مختمفين ،أحدىما برنامج ماجستير
مشترك يشمل تبادال طالبيا لمدة فصل دراسى واحد عمى األقل ،واآلخر منفرد تقدمو
بالكامل جامعة حموان مع دعم أكاديمى من جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا .ويختار لمطاب
المسار الذى يرغب فى اإللتحاق بو عند التقديم لمبرنامج ،وفى حالة الماجستير المشترك
يتقدم الطالب باستمارات التقدم لمجامعتين ،ويتم تسجيل الطالب فى الجامعتين ،وتحدد
المصاريف الدراسية طبقاً لالئحة الجامعة التى بدأ الطالب الدراسة فييا طبقا إلختياره،
وتكون الجامعة الرئيسية لمطالب ،ويسمح لمطالب أثناء الدراسة فى الجامعة الشريكة أخذ
أجازة لمدة فصل دراسى واحد من الجامعة الرئيسية ،وتُنظم مذكرة التفاىم بين الجامعتين
الشريكتين القبول المشترك فى المقررات الدراسية التى تقدميا الجامعتين ،ومعادلة النقاط
المعتمدة ،كما تنظم أيضاً مذكرة التفاىم آليات ضمان الجودة وتبادل المعمومات وكادر
التدريس.
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يادة ( :)1أهداف انربَايج
ييدف ىذا البرنامج إلى إكساب الطالب الممتحقين بو المعارف والميارات والقدرات الالزمة إلدارة
التراث الثقافى بصورة عامة ،والمواقع األثرية والتراثية بصفة خاصة ،وذلك من خالل مجموعة

من الوحدات الدراسية التى تجميع بين المواد العامة المؤىمة لمدراسة والبحث فى مرحمة
الماجستير ،والمواد المرتبطة بحفظ التراث ،والمواد المرتبطة بإدارة المواقع ،باإلضافة إلى مواد

أخرى مرتبطة بالتييئة واإلدارة السياحية لممواقع التراثية ،ومن خالل تمك المجموعة من الوحدات

الدراسية المختارة بعناية ،والتى تجمع بين وحدات إجبارية وأخرى إختيارية ،يتم تأىيل المدير
الناجح لمموقع التراثى.

يادة ( :)2اندرجت انؼهًيت
يمنح المتخرج من البرنامج المشترك درجة الماجستير المشترك من جامعة حموان وجامعة

براندنبورج لمتكنولوجيا فى (حفظ التراث وادارة المواقع):

M.A. in Heritage Conservation and Site Management
وتعد الشيادة الممنوحة درجة عممية مشتركة ،ويعنى ذلك أن الجامعتين الشريكتين تمنحان درجة
واحدة ،وقد وافقت الجامعتان عمى إدراج شعارييما عمى نفس الشيادة.

ويمنح المتخرج من البرنامج المنفرد درجة الماجستير من جامعة حموان فى (حفظ التراث وادارة

المواقع):

M.A. in Heritage Conservation and Site Management

وتنص الشيادة عمى أن البرنامج يقدم من خالل التعاون مع جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا.

يادة ( :)3يدة اندراست
 -1تبمغ مدة برنامج الماجستير أربعة فصول دراسية تتضمن كتابة بحث الماجستير
ومناقشتو.

 -1يتكون برنامج الماجستير من  111نقطة معتمدة ،وفقاً لمنظام األوروبى لمنقاط المعتمدة
(.)ECTS
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 -3تم وضع المنيج وىيكمتو بحيث يمكن إنياء البرنامج فى الوقت المحدد إذا ما اتُبع
الجدول وتم إنجاز اإلمتحانات بنجاح.
 -9إذا ما لم يتمكن الطالب من إستكمال الدراسة أو دخول اإلمتحانات بشكل كمى أو جزئى
بسبب أحد األسباب التالية:

 اإلصابة بمرض ممتد
 حدوث إعاقة جسدية
 الحمل
 القيام بإجازات الوضع ورعاية الطفل
 رعاية أشخاص فى محل السكن مثل األطفال
 مرض أو إصابة أحد األقارب باإلعاقة (وىم األوالد ،األىل ،الجدود ،الزوج)
 الخدمة العسكرية
 أسباب أخرى تقبميا إدارة البرنامج
تقرر لجنة الممتحنين بالتشاور مع الطالب والممتحن إجراءات من شأنيا تمكين الطالب

من دخول مالحق إمتحانات دراسية أو إمتحانات أداء (إمتحانات تخمفات) ،كما يحق
لمطالب ألى من األسباب السابقة ،أو لعذر آخر تقبمو إدارة البرنامج ،وقف قيده بالبرنامج

لفصل دراسى واحد أو أكثر.

يادة ( :)4شزوط انتسجيم فى انربَايج
 -1يجب عمى المتقدم أن يكون حاصالً عمى درجة البكالوريوس أو الميسانس من إحدى
الجامعات المعترف بيا فى مجال اآلثار ،أو السياحة ،أو اإلرشاد السياحى ،أو اإلدارة
الفندقية ،أو اليندسة ،أو حفظ التراث ،أو التاريخ ،أو ما يوازييا من مؤىالت ،ويفصل
فيما يوازييا من مؤىالت لجنة الممتحنين عمى أساس االستمارة المقدمة من الطالب.
 -1عمى المتقدمين إثبات المعرفة الكافية بالمغة اإلنجميزية طبقا لما تحدده إدارة البرنامج.
 -3عمى المتقدم تقديم سيرة ذاتية كاممة تشمل التفاصيل األكاديمية والمينية واألبحاث
واالىتمامات المينية ،باإلضافة إلى خطاب يشرح فيو أسبابو فى اختيار ىذا البرنامج.
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 -9تتم مراجعة وتقييم المتطمبات األكاديمية من قبل إدارة البرنامج ولجنة الممتحنين.

يادة ( :)5شزوط انربَايج وَظاو انُقاط ادلؼتًدة
 -1يتكون البرنامج من وحدات إجبارية وأخرى إختيارية.
 -1عند اإلنتياء من دراسة كل وحدة يحصل الطالب عمى عدد معين من النقاط المعتمدة
وفقاً لما ىو منصوص عميو فى ىيكل البرنامج وكتيب الوحدات الدراسية ،وتحسب عدد

ىذه النقاط عمى أساس حجم عبء العمل المتوقع أن يقع عمى الطالب ،ويحسب لمعام
الدراسى الواحد عدد ساعات العمل لمطالب من  1011إلى  1011ساعة ،وليذا فالنقطة
المعتمدة توازى من  10إلى  31ساعة عمل طالبية.

 -3يتم اإلنتياء من دراسة كل وحدة بعد اإلنتياء من اإلمتحان الخاص بيا ،أو متطمباتيا
الدراسية.

يادة ( :)6هيكم انربَايج
 -1تقدم المقررات الدراسية لمبرنامج فى شكل وحدات دراسية ،والوحدة ىى مجموعة من

المواد المترابطة فى موضوع معين ،وتكون منظمة بشكل تتابعى بما يؤىل الطالب فى

مجال معين وفقاً ألىداف البرنامج.
 -1تتضمن الوحدات أشكال مختمفة من الدروس (كالمحاضرات ،والسمينارات ،والتدريبات،
والمشاريع ،والتطبيقات العممية ،والرحالت ،وفترات التدريب المينى ،والدراسات الفردية)،

وتستمر الوحدة لمدة فصل دراسى واحد ،ويمكن أن يمتد العمل الخاص بالوحدة ليشمل

أوقات األجازات.

 -3يحتوى كتيب الوحدات الدراسية عمى تفاصيل الوحدات من مضمون وتنظيم ومتطمبات،
وىو ِ
ممزم لمطالب ،ويمكن تعديل محتوى الكتيب بناء عمى طمب لجنة الممتحنين إذا ما
وجدت الحاجة لذلك.

 -9لغة التدريس ىى اإلنجميزية ،ويمكن توفير دورات لمغتين العربية واأللمانية كجزء من
البرنامج.
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 -0وقت الدراسة األصمى يبمغ أربعة فصول دراسية (عامان أكاديميان) ،يعمل خالليما
الطالب لمحصول عمى  111نقطة معتمدة وفقا لمنظام األوروبى لمنقاط المعتمدة.
 -6يبدأ البرنامج كل عام فى الفصل الدراسى الشتوى فقط.
 -9يحتوى البرنامج عمى فترة تنقل إجبارية لمسار الماجستير المشترك ،وذلك لمدة فصل
دراسى واحد فى الجامعة الشريكة ،وفقاً لمتقسيم التالى:
 الفصل الدراسى األول :فصل دراسى فى الجامعة الرئيسية (جامعة
براندنبورج لمتكنولوجيا أو جامعة حموان).
 الفصل الدراسى الثانى :فصل دراسى مشترك فى جامعة براندنبورج
لمتكنولوجيا.
 الفصل الدراسى الثالث :فصل دراسى مشترك في جامعة حموان.
 الفصل الدراسى الرابع :فصل دراسى فى جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا أو
جامعة حموان.
أما بالنسبة لمماجستير المنفرد فتقدم الفصول الدراسية األربعة فى جامعة حموان ،مع
جواز تقديم وحدات دراسية بالتعاون مع جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا.
 -0يتشكل ىيكل البرنامج تفصيال عمى النحو المبين فى الممحقين  1و.1

يادة ( :)7اإلرشاد األكادميى
 -1توفر إدارة البرنامج نظاما لإلرشاد األكاديمى لجميع الطالب بحيث يكون ىناك مرشد
لكل طالب مسئوال عنو منذ اليوم األول لو فى البرنامج ليناقش معو جدولو بانتظام،
ويحق لمطالب أن يقترح اسم أستاذ بعينو ليكون مرشدة األكاديمى.
 -1يمكن لجميع أعضاء ىيئة التدريس فى جامعتى حموان أو براندنبورج لمتكنولوجيا تولى
دور المرشد األكاديمى ،ويتم اإلختيار من قبل لجنة الممتحنين.
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يادة ( :)8اإليتحاَاث وانفزوض اندراسيت
 -1يتم التقييم المستمر أثناء الدراسة فى برنامج الماجستير من خالل اإلمتحانات والتكميفات
الدراسية المرتبطة بالوحدات.
 -1تقسم الدرجة الخاصة بالوحدة الدراسية عمى أنواع مختمفة من اإلمتحانات والتكميفات.
تقيم الفروض الدراسية دون إعطائيا درجة معينة ،ويظير التقييم فى بيان الدرجات
ّ -3
ولكنيا ال تؤثر عمى الدرجة النيائية.
 -9تعتبر الوحدة الدراسية منتيية بعد إجراء اإلمتحان الذى قد يتضمن أجزاء مختمفة (مثل:
عرض شفوى لموضوع ،تدريب أو إختبار قصير) تجرى خالل الفصل الدراسى بنظام

(التقييم المستمر).

 -0يمكن إجراء اإلمتحانات شفوياً أوتحريرياً:
أ .األنواع التحريرية لإلمتحانات:
 اإلمتحان ،اإلمتحان القصير
 رسومات أو تصميمات
 تكميفات أو بحث
 تقارير مكتوبة
ب .األنواع الشفوية لإلمتحانات:
 اإلمتحان الشفوى ،مناقشة الرسائل
 التقارير الشفوية ،العروض الشفوية ،عرض أبحاث
السمينار

 -6تكون مدة اإلمتحان ما بين  41دقيقة و 101دقيقة ،ومدة اإلمتحانات القصيرة  61دقيقة
عمى األكثر ،أما اإلمتحان الشفوى فيكون ما بين  10دقيقة عمى األقل و 61دقيقة عمى

األكثر.

 -9يتوجب إشراف إثنين من الممتحنين عمى اإلمتحانات التي يرتبط النجاح فييا باإلستمرار
فى البرنامج (اإلعادة ،بحث الماجستير ،مناقشة البحث) ،وان كان اإلمتحان من النوع

المصاحب لمدراسة ،فيكفى وجود مشرف واحد .ويشرف عمى اإلمتحانات الشفوية

المصاحبة لمدراسة مشرف واحد عمى األقل ،ويصاحبو ممتحن ثان عمى دراية بالمادة،
7

ويجب أخذ أرى الممتحن الثانى قبل وضع الدرجة ،كما يجب رصد وتدوين الموضوع
والنتائج فى شكل بروتوكول.

 -0يجب أال تستغرق مدة تقييم اإلمتحانات أكثر من أربعة أسابيع ،أما درجة اإلمتحان
الشفوى فتعمن لمطالب بعد انتياء اإلمتحان.

يادة ( :)9يىاػيد انتقديى ،فرتاث اإليتحاَاث ،انقيىد انزيُيت
 -1يجب عمى الطالب الذى يريد أن يتقدم إلى اإلمتحان لممرة األولى أن يسجل لدى إدارة
البرنامج فى الوحدة الدارسية التى يمتحن فييا ،ويبدأ الوقت المسموح فيو التسجيل بعد

مرور ثالثة أسابيع من بدء الفصل الدراسى ،ويعد التسجيل فى الوحدة الدراسية إلتزاما
بدخول اإلمتحان لممرة األولى فى نفس الفصل الدراسى .ولدى الطالب فرصة حتى نياية

األسبوع السابع من بداية الوحدة الدراسية ،أو ما يعادلو من مدة لموحدات المضغوطة،

لإلبالغ عن تراجعو عن دخول اإلمتحان ،وفى ىذه الحالة تُمغى الدرجات التى حصل
عمييا الطالب فى كل األج ازء الخاصة بيذه الوحدة ،وبالنسبة لإلمتحانات التى ال يمكن
التقدم ليا إال بعد انتياء الوحدة ،يمكن لممسئولين عن الوحدة مد فترة السماح الخاصة

بتقديم إعتذار حتى نياية األسبوع الثالث عشر من بدء فترة المحاضرات ،ويجب عمى

المسئولين عن الوحدة تسجيل مدة السماح لمتراجع عن اإلمتحان فى كتيب شرح الوحدة،

أو توضيح ذلك أثناء فترة التقدم لمتسجيل فى الوحدة ،وفى حالة عدم ورود أى شىء
يخص فترة السماح تكون المدة سبعة أسابيع ،وال يمكن تغيير فترة السماح بعد نشر

الشرح التفصيمى لموحدة الدراسية.

 -1الوقت الذى يسبق بدء المحاضرات ،باإلضافة إلى الوقت الذى يميو مخصصان
لإلمتحانات ،ويمكن أيضاً إجراء اإلمتحان خارج ىذه الفترة توازياً مع الدراسة.
 -3يجب عمى الطالب إستيفاء كل النقاط المعتمدة المطموبة بما فييا بحث الماجستير فى
الوقت النظامى لمدراسة ،وبحد أقصى مع نياية الفصل الدراسى السابع.

يادة ( :)11تقييى اإليتحاَاث ويؼايري انتقييى
 -1يقيم الممتحن اإلمتحانات بنفسو فى شكل درجات ،وىى كاآلتى:
 1,1 أو  1,3إمتياز  -أداء متميز
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 1,9 أو 1,1أو  1,3جيد جيداً  -أداء فوق المتوسط
 1,9 أو 3,1أو 3,3جيد  -أداء يتوافق والمتوسط
 3,3 أو 9,1مقبول  -أداء يتوافق ومتطمبات المادة ،ولكنو منقوص
 0,1 رسوب  -أداء سىء ،وبالتالى ال يتوافق ومتطمبات المادة
 -1يعتبر الطالب ناجحاً إذا حصل عمى درجة ( )9,1عمى األقل.
 -3عند وجود أكثر من جزء لإلمتحان ،ووجوب النجاح فييا لمنجاح فى الوحدة الدراسية،
يجب توضيح عدد األجزاء المطموب النجاح فييا الجتياز الوحدة ،وذلك فى الشرح

التفصيمى لموحدة الدراسية.
 -9تُحتسب الدرجة النيائية عن طريق أخذ متوسط جميع الدراجات ،وحذف كل ما بعد الرقم
العشرى األول ،والدرجات لممجموع الكمى كاآلتى:
 حتى  :1,0جيد جدا  -أداء متميز
 أقل من  1,0وحتى  :1,0جيد  -أداء فوق المتوسط
 أقل من  1,0وحتى  :3,0مقبول  -أداء متوسط
 أقل من  3,0وحتى  :9,1ناجح  -أداء متوسط ،ولكن بو قصور
 أقل من  :9,1راسب  -أداء سىء ،وبالتالى ال يتوافق واألداء المتوسط
واذا ما أنيى طالب دراستو بدرجة أعمى من  ،1,3يمكن فى ىذه الحالة الحصول عمى

لقب (مع مرتبة الشرف) ،وتبت لجنة الممتحنين فى ىذا األمر ،ويتم إدراج المقب فى
الشيادة النيائية ،والشيادة المفصمة.
 -0تطبق جامعة حموان نظام التقديرات المتبع فى الجامعة فيما يتعمق بالماجستير المنفرد،
وبالمقررات التى تقدميا الجامعة فى الماجستير المشترك ،ويوضح الجدول التالى نظام
التقديرات وتوافقو بين الجامعتين:
ECTS
(Final Grade
)Equivalence
1.00-1.29
1.30-1.69
1.70-1.99
2.00-2.29

Points Percentage ECTS
(Module
)Grades
4.00
93-100
1.0
3.70
89-93
1.3
3.30
84-89
1.7
3.00
80-84
2.0
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6- Grade

A
AB+
B

2.30-2.69
2.70-2.99
3.00-3.29
3.30-3.69
3.70-3.99
4.00-4.99
5

2.3
2.7
3.0
3.3
3.7
4
5

76-80
73-76
70-73
67-70
64-67
60-64
0-60

2.70
2.30
2.00
1.70
1.30
1.00
0

BC+
C
CD+
D
F

يادة ( :)11إيتحاَاث األػادة
 -1لمطالب محاولتين بعد الرسوب (إمتحان اإلعادة) ،فإذا كانت النتيجة ىى الرسوب
فى المرتين ،يكون الرسوب فى ىذه الوحدة الدراسية نيائياً.

 -1يجب التسجيل إلمتحان اإلعادة قبل أسبوع من ميعاد اإلمتحان عمى األقل ،وُيجرى
إمتحان اإلعادة بنفس الطريقة التي أجرى بيا اإلمتحان األصمى ،وتبت لجنة

الممتحنين فى أى أمور أخرى فى ىذا الشأن.

 -3يتم تخصيص مواعيد إلمتحانات اإلعادة (اإلعادة األولى) فى كل فصل دراسى،
ويجب عمى الطالب التقدم لإلعادة األولى فى خالل سنة بعد اإلمتحان األصمى،
ويتقدم الطالب لإلعادة الثانية فى فصل دراسى إضافى ،وتبت لجنة الممتحنين فى

أى أمور أخرى فى ىذا الشأن.

 -9يمكن تغيير الوحدة الدراسية اإلجبارية مرة واحدة فقط بعد الرسوب فى اإلمتحان
األصمى ،أو بعد الرسوب فى أول محاولة من اإلعادة.
 -0يفقد الطالب الحق فى دخول اإلمتحان بعد الرسوب فى كل إمتحانات اإلعادة ،أو
فى حالة تغيب الطالب عن اإلمتحان دون القدرة عمى تقديم أعذار مقبولة.
 -6تسرى الفقرات  1إلى  3عمى األجزاء المختمفة لإلمتحانات عمى حد سواء.

يادة ( :)12جلُت ادلًتحُني
 -1يتم تشكيل لجنة الممتحنين لتنسيق وتنفيذ الواجبات المسندة ليا فى الئحة اإلمتحانات،
وتتكون لجنة الممتحنين من خمسة أعضاء تُمثل جميع األطراف عمى النحو اآلتى:


ثالثة أساتذة



أحد الموظفين األكاديميين
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طالب

ومدة عضوية لجنة الممتحنين ثالث سنوات قابمة لممد ،وسنة واحدة لمطالب ،ويقوم
الطالب بدور إستشارى فقط فيما يخص إعطاء الدرجات.
ُُ -1شكل المجنة من إدارة البرنامج ،ويتم انتخاب رئيس ونائب ليا ،عمى أن يكونا من بين
االساتذة.
 -3تضمن لجنة الممتحنين اإللتزام بتطبيق الئحة اإلمتحانات ،وتعطى المجنة إدارة البرنامج
تقري اًر بشكل منتظم عن التطورات الخاصة بحجم الوقت الذى يتم قضاؤه فى الدراسة ،بما

فى ذلك الوقت الفعمى لكتابة بحث الماجستير ،وكذا توزيع الوحدات الدراسية والدرجات.
وتتقدم لجنة الممتحنين باقتراحات إلى إدارة البرنامج لتعديل الئحة اإلمتحانات والدراسة
والمناىج إذا لزم األمر ،ويمكن لمجنة أن تفوض لرئيسيا بعض الميام.
 -9تتم الموافقة عمى الق اررات بالتصويت بأغمبية بسيطة ،ويفصل رئيس المجنة في حاالت
تساوى األصوات ،ومن حق أعضاء لجنة الممتحنين حضور جميع اإلمتحانات.

 -0عمى أعضاء لجنة الممتحنين الحفاظ عمى سرية البيانات اإلدارية.
 -6جمسات لجنة الممتحنين غير عمنية.

يادة ( :)13ادلًتحُىٌ وادلزاقبىٌ
 -1يتم إختيار الممتحنين والمراقبين من قبل إدارة البرنامج.
 -1يكون أستاذ المادة ىو الممتحن األول.
 -3الممتحنون مستقمون فى عمميم ،وال يخضعون لسمطة سوى ما تقرره ىذه الالئحة.
 -9عند عدم قدرة الممتحن عمى القيام بدوره فى التاريخ المحدد لإلمتحان أو عمى اإلطالق
ألسباب قيرية ،تقوم لجنة الممتحنين بتغيير موعد اإلمتحان ،أو تعيين ممتحن جديد،

ويمكن لمممتحنين المقترحين تقديم إعتذار مسبب مع طمب بتعيين ممتحن آخر.

 -0يكون المشرف ىو الممتحن المختص ببحث الماجستير والمناقشة ،ويمكن لمطالب اقتراح
ممتحن ثان ،ويعود القرار النيائى إلى الممتحن األول ،الذى يجب أن يكون أحد أعضاء
برندنبورج لمتكنولوجيا.
ىيئة التدريس فى جامعة حموان أو جامعة ا
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يادة ( :)14انتقدو بؼذر فى حانت خمانفت ادلىاػيد وانغياب واإلَسحاب وخمانفت انقىاػد
 -1إذا لم يحضر الطالب اإلمتحان ،أو إنسحب منو دون سبب بعد تسجيمو لإلمتحان وبعد
انقضاء مدة السماح لإلنسحاب ،يعتبر ارسباً ،ويحصل عمى درجة الرسوب (،)0,1

ويطبق ذلك أيضا إذا لم يسمم الطالب العمل المطموب منو فى الوقت المحدد.

 -1يجب إخطار إدارة البرنامج فور ظيور أى سبب يمنع الطالب من حضور اإلمتحان،
ويجب تقديم سبب االنسحاب أوالغياب فى خالل خمسة أيام عمل من ظيور السبب،
وفي حالة المرض يجب أن يكون ىناك إثبات كتابى فى شكل شيادة طبية بتاريخ ال
يتعدى تاريخ اإلمتحان ،وفى حالة الشك أو التكرار يحق لمجنة الممتحنين طمب شيادة

طبية رسمية ،ويتم إخطار الطالب بذلك كتابياً ،واذا ما أكدت الشيادة الطبية عمى عدم
قدرة الطالب عمى دخول اإلمتحان ،ووجوب الراحة ألكثر من يوم واحد ثم دخل الطالب
بعدىا إمتحان ،ال يعتد بتمك الشيادة الطبية بعد ذلك ،ويمكن فى حاالت المرض أو

اإلصابة الواضحة االستغناء عن الشيادة الطبية ،واذا كان الطالب قد قام بتسميم
األبحاث المطموبو منو مثالً ،ولكنو غير قادر عمى دخول اإلمتحان ،فيجب عميو إبالغ
األسباب فو اًر إلى إدارة البرنامج ،وال يسمح ليذا االعتذار المسبب أن يحتوى عمى طمبات
وال يمكن سحبو ،وتبت لجنة الممتحنين فى قبول األسباب والمد.

 -3ال يمكن التصديق عمى أسباب عدم القدرة عمى دخول اإلمتحان الشفوى فى حال انقضاء

شير عمى إنتياء أجزاء من اإلمتحان ،كما ال يمكن التصديق عمى أسباب عدم القدرة
عمى دخول اإلمتحان الشفوى بعد ظيور النتيجة ،وال يمكن القبول بأسباب الغياب بعد
حصول الطالب عمى درجة الرسوب ( ،)0,1أو بعد استبعاد الطالب من اإلمتحان.

 -9يمكن لمجنة الممتحنين فى الحاالت الحرجة ،وبناء عمى طمب مقدم ،إعفاء الطالب من
تسميم العمل المكتوب ،أو التوصل التفاق فيما يخص إعادة اإلمتحان الشفوى.
 -0تبت لجنة الممتحنين فى الحاالت الخارجة عن إرادة الطالب ،والتى قد تمنعو من أداء
اإلمتحان ،أو أجزاء منو.
 -6إذا حاول الطالب الغش ،أو إستخدام طرقا غير مشروعة ،أو سيل لمغش ،أو قام بأعمال
شغب أثناء اإلمتحان ،أو إنتيك حقوق الممكية الفكرية عن طريق االستشياد بكالم
منشور لطرف ثالث دون ذكر اسمو ،والتظاىر بأنو من كتاباتو (اإلنتحال) ،تصبح درجة

اإلمتحان أو النص راسب ( ،)0,1ويمكن لمممتحن أن يحرمو من إكمال اإلمتحان،

12

ويرفع تقري اًر بالواقعة ،وفى الحاالت الجسيمة يحق لمجنة الممتحنين حرمان الطالب من

دخول إمتحانات أخرى.

 -9إذا ما ظيرت ىذه التعديات بعد اإلمتحان ،ولم يحصل الطالب عمى الدرجة بعدُ ،يقيم
اإلمتحان بدرجة راسب (.)0,1

 -0يحصل الطالب عمى فرصة لسماع أقوالو قبل اتخاذ القرار.

يادة ( :)15انتىحيق
 -1تقع عمى عاتق المسئول عن الوحدة الدراسية ،أو المسئول عنيا فى الفصل الدراسى،
مسئوليو تنسيق مواعيد اإلمتحانات ،وتنسيق وصول الدرجات إلى إدارة البرنامج.

 -1تحتفظ إدارة البرنامج بسجل نتائج اإلمتحانات والساعات المعتمدة لكل طالب ،ونتائج
األعمال المكتوبة ،ويمكن لمطالب الحصول عمى شيادة مفصمة إذا لزم األمر.

يادة ( :)16اػتًاد انُقاط فى انربَايج
 -1تتطابق عدد النقاط المعتمدة المحسوبة فى البرامج واإلمتحانات فى نفس البرنامج
الدراسى ،حتى مع اختالف الجامعات والمؤسسات العممية الرسمية ،فوفقاً لنظام البرنامج

فإن ىذه النقاط موحدة ومعترف بيا دون الحاجة إلى إمتحانات إضافية إلثباتيا ،وفى
الحاالت األخرى تتم المعادلة بناء عمى درجة تطابق وقت البرنامج واإلمتحانات

والمضمون واإلطار.

 -1عند تقرير المعادلة فى الجامعة األجنبية يجب الرجوع إلى اإلتفاقيات الخاصة بيذا
الشأن.

 -3يتم االعتراف بما أنجزه الطالب فى الجامعات األجنبية إذا ما أحضر الطالب من لجنة
الممتحنين ما يفيد ويؤكد إمكانية إعتماد ما سوف يدرسو الطالب فى الخارج من خالل

(إتفاقية دراسة) ،ويتم ذلك قبل المغادرة لمدراسة لمدة فصل دراسى فى الخارج ،ويعد
الطالب مسئوال عن إستيفاء المستندات الالزمة لذلك.
 -9إذا حصل الطالب عمى عدد نقاط معتمدة من وحدة دراسية فى أثناء دراسة البكالوريوس،
فال يمكنو اإللتحاق بنفس الوحدة التى تحمل نفس اإلسم فى إطار دراسة الماجستير ،أما
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الوحدات اإلضافية التى أتميا الطالب أثناء البكالوريوس فيمكن أن تحتسب لو فى

الماجستير ،ويمنح الطالب  31نقطة معتمدة كحد أقصى ،وتبت لجنة الممتحنين فى كل
ما لو عالقة بيذا الشأن.
 -0إذا ما تمت معادلة بعض اإلمتحانات ،تحول درجاتيا لمنظام المتعارف عميو فى الجامعة

وتضاف لمدرجة النيائية ،واذا ما كانت طريقة تقييم الجامعة األجنبية ىى النظام

الترتيبى ،فيؤخذ فيما يعادلو الرقم المتوسط ،أما إذا كان النظام األجنبى غير متوافق مع

فيمنح الطالب درجة (ناجح) إن كان اإلنطباع العام إيجابياً،
النظام الخاص بالجامعةُ ،
ويجوز عمل مالحظات خاصة فى بيان الدرجات بيذا الشأن ،وتنظر فى ىذا األمر
لجنة الممتحنين.

 -6يمكن مراعاة المعارف والقدرات المكتسبة خارج الجامعة بنسبة تصل إلى  01فى المائة
إذا كان المستوى والمضمون مقارباً لما سوف يحل محمو.

 -9تكون المدة المسموح فييا لتقديم طمب المعادلة بعد التسجيل فى الجامعة أو العودة من
الخارج أو من االجازة ،ىى شير واحد بعدىا ترفض طمبات المعادلة.

يادة ( :)17حبج ادلاجستري
 -1بحث الماجستير ىو بمثابة إمتحان يثبت فيو الطالب قدرتو عمى التعامل مع موضوع
بشكل عممى فى فترة محددة ،وقدرتو عمى تقديم حل لمشكمة عمى أساس عممى ونظرى،

ويجب أن يتناسب بحث الماجستير مع المستوى العممى لمطالب ومعرفتو بالمادة ،ويتكون

البحث من الجزء المكتوب والمناقشة.

 -1يمكن التسجيل لبحث الماجستير بعد إنجاز  41نقطة معتمدة.
 -3يتم االتفاق عمى موضوع بحث الماجستير بين الطالب واثنين من المشرفين عمى البحث
(يفضل أن يكونا من الجامعتين فى مسار الماجستير المشترك) ،ويشرف عمى البحث
أستاذ أو عضو ىيئة تدريس من جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا أو جامعة حموان ،أو
أستاذ زائر أو عضو ىيئة تدريس ممن يتولى تدريس وحدات من البرنامج ،ومن حق
الطالب إقتراح موضوع البحث واختيار المشرف.
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 -9يجب إتمام بحث الماجستير فى أربعة أشير ،وفى الحاالت االستثنائية يمكن مد الوقت
بحد أقصى شير واحد ،ويجب عمى الطالب أن يتقدم لمجنة الممتحنين بطمب المد مكتوباً
قبل انقضاء المدة األصمية بأسبوعين عمى األقل ،ويتم إجراء اإلمتحان الشفوى خالل مدة
ال تزيد عن خمسة أسابيع بعد تسميم البحث مكتوبا.
 -0يكتب بحث الماجستير بالمغة اإلنجميزية ،وتُ َسمم نسختين لممشرف األول فى الموعد
المحدد ،كما تسمم نسختين إضافيتين لمجنة الممتحنين ،واحدة مطبوعة واألخرى رقمية.

 -6يوازى بحث الماجستير  31نقطة معتمدة ،ويخصص البرنامج الفصل الدراسى الرابع
لالنتياء من كتابة البحث ومناقشتو ،ويجب أن يكون موضوع البحث مناسباً بحيث
يتمكن الطالب من إنياء البحث فى الوقت المحدد.

 -9من الممكن تغيير موضوع البحث مرة واحدة فقط فى الشيرين األولين من الوقت
المخصص لمبحث ،وقد تمد لجنة الممتحنين الفترة فى بعض الحاالت اإلستثنائية

لمطالب ممن قدموا طمبا كتابيا مسببا فى موعد أقصاه أربعة أسابيع قبل ميعاد التسميم،

ويجب إلحاق أرى الممتحن بالطمب.
ار كتابيا يؤكد فيو عمى أنو كتب ىذا البحث دون مساعدة من
 -0يمحق الطالب بالبحث إقر ا

أحد ،أو اإلستعانة بمصادر أخرى غير التى وردت فى قائمة المراجع ،وأنو حدد مقاطع
االقتباس بالشكل الصحيح.

يادة ( :)18قبىل وتقييى حبج ادلاجستري
 -1تسمم نسختين من البحث لمممتحن األول فى الوقت المحدد ،وفى حالة عدم تسميم العمل

فى الوقت المحدد ،تعطى درجة الرسوب ( ،)0,1وتُقيم الرسالة فى شكل كتابى من قبل
ممتحنين إثنين ،وتبت لجنة الممتحنين فى أى أمور أخرى بيذا الشأن.

 -1إذا تم تقييم البحث بدرجة مقبول ( )9,1عمى األقل ،تتم المناقشة بصورة عامةً وعمنية،
وتبت لجنة الممتحنين فى أى أمور أخرى بيذا الشأن.

 -3يجتاز الطالب بحث الماجستير إذا حصل عمى درجة نيائية مقبول ( )9,1عمى األقل
ويعطَى البحث لممتحن ثالث ليقيمو ،إذا قيم واحد من
متضمنة درجة المناقشةُ ،

الممتحنين الرسالة بدرجة الرسوب ( )0,1دون اآلخر ،أما إذا جاء التقييم بدرجة الرسوب
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مرتين ،تكون ىذه الدرجة النيائية لمبحث ،ويكون التقدير النيائى لمبحث ىو متوسط
درجات الممتحنين مقرباً ،ويجب أن تكون درجة المناقشة مقبول ( )9,1عمى األقل ،ويتم
بعدىا حساب الدرجة النيائية لبحث الماجستير ،التى تتكون من المتوسط الحسابى لدرجة
البحث بنسبة  1,90ودرجة اإلمتحان الشفوى بنسبة .1,10
 -9عمى لجنة الممتحنين تسميم نتيجة بحث الماجستير فى خالل أسبوعين إلدارة البرنامج.

يادة ( :)19إػادة حبج ادلاجستري
 -1لمطالب الحق فى محاولة ثانية لمرة واحدة فى حالة تقييم بحث الماجستير بدرجة
الرسوب.

 -1يسمح بتغيير موضوع البحث إذا لم يستنفذ الطالب ىذه الفرصة فى المحاولة األولى.

يادة ( :)21انىحداث اندراسيت انتكًيهيت واإلضافيت
 -1يمكن لمطالب أن يمتحق بوحدات دراسية غير الوحدات المذكورة فى البرنامج أثناء تواجد
الطالب فى الفصل الدراسى الخارجى.
 -1يجب الحصول عمى موافقة مسبقة من لجنة الممتحنين لإلشتراك فى الوحدات الدراسية
المكممة ،ويجب تحديد إن ما كانت ىذه الوحدة سوف تساعد عمى كسب نقاط معتمدة
إضافية ،أم أن الطالب سوف يشترك فى إمتحان ويحصل عمى درجة.

 -3يمكن لمطالب دخول اإلمتحانات الخاصة بوحدات أخرى (الوحدات الدراسية اإلضافية)
المتوفرة فى جامعة براندنبورج لمتكنولوجيا.
 -9تضاف نتائج ىذه اإلمتحانات لمشيادة المفصمة ،وليس ليذه اإلمتحانات تأثير عمى عدد
النقاط المعتمدة أو عمى الدرجة النيائية.
 -0تنظم لجنة الممتحنين أى أمور أخرى فى ىذا الشأن.
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يادة ( :)21شهادة اندرجاث ادلفصهت وشهادة ادلاجستري
 -1تنتيى مدة دراسة الطالب بعد إلتحاقو بجميع الوحدات الدراسية المنصوص عمييا فى
ىيكل البرنامج ،بما فييا بحث الماجستير والمناقشة ،باإلضافة إلى تجميع النقاط

المعتمدة المطموبة.

 -1يتسمم الطالب شيادة مفصمة بجميع الدرجات.
 -3يحق لمطالب فى حالة الرسوب بشكل نيائى فى الماجستير ،الحصول عمى وثيقة تحتوى

عمى الوحدات الدراسية واإلمتحانات التى نجح فييا ،وذلك بعد تقدمو بطمب إلى إدارة

البرنامج ،ويسرى ىذا أيضاٌ عمى الطالب الذين ينسحبون من البرنامج قبل نياية

الدراسة.

يادة ( :)22االطالع ػهى سجالث اإليتحاَاث واندراست
 -1يحق لمطالب االطالع عمى أعمالو ،وعمى تعميقات الممتحنين الذين قاموا باإلمتحان،
وعمى محضر اإلمتحان ،عمى أن يتم ذلك تحت إشراف لجنة الممتحنين ،ويقدم الطمب

لمممتحن فى خالل أربعة أسابيع من ظيور نتيجة اإلمتحان ،ويحدد الممتحن مكان
وزمان االطالع.

يادة ( :)23إبطال درجاث اإليتحاَاث ودرجت ادلاجستري ادلًُىحت
 -1إذا ثبت لدى الطالب الغش أو عدم األمانة العممية ،ولم يتم اكتشاف ذلك إال بعد تسميم
بيان الدرجات ،يكون من حق لجنة الممتحنين تصحيح نتيجة اإلمتحان الذى لجأ فيو

الطالب لمغش ،ثم تُعمن رسوبو فى اإلمتحان أو فى أجزاء منو.

 -1إذا ظير لمجنة الممتحنين عدم إستيفاء طالب لمشروط المطموبة لدخول اإلمتحان بعد
تسميم الشيادة المفصمة ،دون أن يكون الطالب قد فعل ذلك عن عمد ،يكون الخطأ قد

تم تداركو إذا نجح الطالب فى اإلمتحان ،أما إذا كان الطالب قد فعل ذلك عن عمد،
ففى ىذه الحالة تبت المجنة فى سحب الدرجة غير القانونية ،مع مراعاة القوانين والموائح
المنظمة لذلك.

 -3تسحب الشيادة الخاطئة وتصدر شيادة جديدة إذا لزم األمر ،وتسحب شيادة الماجستير
مع بيان الدرجات إذا ما تحولت نتيجة اإلمتحان إلى راسب ( ،)0,1بسبب الغش أو عدم
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األمانة العممية ،وال يوجد مجال التخاذ الق اررات المذكورة فى الفقرتين  1و 1بعد مرور
خمس سنوات عمى تاريخ إصدار الشيادة.

يادة ( :)24إجزاءاث انتظهى وانقزاراث اخلاصت باحلاالث انفزديت
 -1تنظر لجنة الممتحنين فى جميع أمور التظممات الخاصة بيذا البرنامج.
 -1يتم الفصل فى الطعون فى أسرع وقت ممكن.
 -3ال يجوز أن يتسبب تقديم طعن فى انتقاص درجة الطالب.

يادة ( :)25أحكاو ػايت
 -1تطبق أحكام ىذه الالئحة إعتبا ار من تاريخ إقرارىا من المجمس األعمى لمجامعات.
 -1يخضع ىذا البرنامج من الناحية المالية لمالئحة الموحدة لمبرامج الجديدة بجامعة حموان،
وذلك بعد إنتياء المنحة المقدمة من الجانب األلمانى.

 -3يرجع فى كل ما لم يرد فى شأنو نص فى ىذه الالئحة ألحكام الالئحة التنفيذية لقانون
تنظيم الجامعات المصرية ،والقوانين المعدلة ،والق اررات األخرى ذات العالقة.

ادلالحق

الممحق األول :ىيكل البرنامج المشترك مع عدد النقاط المعتمدة فى كل فصل دراسى
الممحق األول :ىيكل البرنامج المنفرد مع عدد النقاط المعتمدة فى كل فصل دراسى
الممحق الثالث :المجاالت والوحدات الدراسية
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 هيكل البرنامج المشترك مع عدد النقاط المعتمدة فى كل فصل دراسى:1 الممحق

Structure of the HU-BTU Joint Master Program in Heritage Conservation and Site Management
st

2nd Semester (BTU)

1 Semester (National)
Mandatory Modules
HCSM 101 - Academic Work and
Research Methodology
HCSM 111 - Heritage Conservation

C
6

HCSM 112 - Archaeology
HCSM 121 - Introduction to Heritage
Site Management
HCSM 131 - Principles of Tourism and
Visitor Management

3rd Semester (HU)
C
12

6

Elective Modules (3 out of 8)
HCSM 201 – Study Project
(Mandatory)
HCSM 211 - Conservation of Ruins and
Archaeological Sites
HCSM 212 - Building Archaeology

6

HCSM 213 - Urban and Regional Planning

6

6

HCSM 221 - Strategic Planning and
Management Plans

6

HCSM 222 - Heritage Legislation

6

30

4th Semester

Elective Modules (3 out of 7)
HCSM 301 – Study Project
(Mandatory)
HCSM 311 - History and Civilization

C
12

HCSM 321 - Human Resources
Management
HCSM 331 - Event Management at
Heritage Sites
HCSM 332 - Interpretation and
Presentation

6

6

HCSM 333 - Heritage Marketing

6

HCSM 223 - Fundraising and Financing
for Heritage

6

HCSM 334 - Heritage Information
Technology

6

HCSM 224 - Heritage Impact Assessment
HCSM 231 – Museum Architecture and
Exhibition Design

6

HCSM 335 - Introduction to Museology

6

6
6

30

Mandatory Module
HCSM 401 Master Thesis

C
30

6

6
6

30

Total Credits: 120

Annotations:
Bold text: mandatory modules
Standard text: elective modules (18 CP per semester corresponding to 3 elective modules)
Coding: Middle Digit 0 = General subjects, 1 = Sites and conservation related subjects, 2 = Site management related subject, 3 = Tourism and visitors related subjects
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 هيكل البرنامج المنفرد مع عدد النقاط المعتمدة فى كل فصل دراسى:2 الممحق

Structure of the HU Master Program in Heritage Conservation and Site Management
1st Semester

2nd Semester

Mandatory Modules
HCSM 101 – Academic Work and
Research Methodology
HCSM 111 – Heritage Conservation

C
6

HCSM 112 – Archaeology

6

HCSM 121 – Introduction to Heritage
Site Management
HCSM 131 – Principles of Tourism
and Visitor Management

6

6

6

3rd Semester

Elective Modules (3 out of 6)
HCSM 201 – Study Project
(Mandatory)
HCSM 214 – Cultural Heritage in PostConflict Recovery
HCSM 215 – Documentation and
Assessment of Damaged
Cultural Heritage
HCSM 216 – Safeguarding and
Preservation of Ruins
HCSM 223 – Fundraising and Financing
for Heritage

C
12

HCSM 225 – Risk Management for
Heritage Sites
HCSM 226 – Sociocultural Aspects of
Destroyed Cultural Heritage

30

4th Semester

Elective Modules (3 out of 7)
HCSM 301 – Study Project
(Mandatory)
HCSM 311 – History and Civilization

C
12

6

HCSM 321 – Human Resources
Management

6

6

HCSM 331 – Event Management at
Heritage Sites
HCSM 332 – Interpretation and
Presentation

6

6

HCSM 333 – Heritage Marketing

6

6

HCSM 334 – Heritage Information
Technology
HCSM 335 – Introduction to Museology

6

6

6

30

Mandatory Module
HCSM 401 –
Master Thesis

6

6

6

30

Total Credits: 120

Annotations:
Bold text: mandatory modules
Standard text: elective modules (18 CP per semester corresponding to 3 elective modules)
Coding: Middle Digit 0 = General subjects, 1 = Sites and conservation related subjects, 2 = Site management related subject, 3 = Tourism and visitors related subjects
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C
30

30

الممحق الثالث :المجاالت والوحدات الدراسية
جمال اندراست :انىحداث انؼايت

ريز انىحدة

اجلايؼت

ػدد انُقاط

الجامعة الرئيسية لمطالب

6
11

ادلؼتًدة

HCSM 101

العمل األكاديميى ومناىج البحث

HCSM 201

مشروع دراسى

براندنبورج لمتكنولوجيا

HCSM 301

مشروع دراسى

حموان

11

HCSM 401

بحث الماجستير

الجامعة الرئيسية لمطالب

31

اجلايؼت

ػدد انُقاط

HCSM 111

حفظ التراث

الجامعة الرئيسية لمطالب

6

HCSM 112

اآلثار

الجامعة الرئيسية لمطالب

6

HCSM 211

حفظ األطالل والمواقع األثرية

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 212

تأريخ المبانى

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 213

التخطيط الحضرى واألقميمى

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 215

تسجيل وتقييم التراث الثقافى المدمر

حموان

6

HCSM 226

الجوانب اإلجتماعية والثقافية لمتراث الثقافى المدمر

حموان

6

HCSM 311

التاريخ والحضارة

حموان

6

اجلايؼت

ػدد انُقاط

الجامعة الرئيسية لمطالب

6
6
6

ريز انىحدة

ريز انىحدة

جمال اندراست :انىحداث ادلزتبطت بادلىاقغ وحفظ انرتاث

جمال اندراست :انىحداث ادلزتبطت بإدارة ادلىاقغ

HCSM 121

مقدمة فى إدارة المواقع التراثية

HCSM 214

التراث الثقافى فى مراحل ما بعد الصراع

حموان

HCSM 216

حماية وحفظ األطالل

حموان

ادلؼتًدة

ادلؼتًدة

HCSM 221

االتخطيط اإلستراتيجى وخطط إدارة المواقع

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 222

التشريعات الخاصة بالتراث

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 223

جمع التبرعات وتمويل التراث

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 224

تقييم تأثير التراث

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HCSM 225

إدارة المخاطر لممواقع التراثية

حموان

6

HCSM 321

إدارة الموارد البشرية

حموان

6

اجلايؼت

ػدد انُقاط

حموان

6

ريز انىحدة
HCSM 131

جمال اندراست :انىحداث ادلزتبطت بانسياحت وانزائزيٍ
مبادئ السياحة وادارة الزائرين

ادلؼتًدة

HCSM 231

ىندسة المتاحف وتصميم المعارض

براندنبورج لمتكنولوجيا

6

HSCM 331

إدارة المناسبات فى المواقع التراثية

حموان

6

HSCM 332

الشرح والتقديم

حموان

6

HSCM 333

تسويق التراث

حموان

6

HSCM 334

تقنية التراث المعموماتية

حموان

6

HSCM 335

مدخل فى عمم المتاحف

حموان

6
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