
 لدكتوراه القيد لدرجة ا

 سنويا 15/8وحتى  1/8*يتم تلقى طلبات التقدم والملفات اعتباراً من بداية شهر أغسطس 

يشترط ان يكون حاصال على درجة الماجستير فى فرع التخصص من إحدى الجامعات 

 المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات .

يجوز لمجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص قبول تسجيل الطالب الحاصل 

على درجة الماجستير فى غير فرع التخصص بعد ان يقضى الطالب سنة تأهيلية كشرط 

للقيد فى الدراسة التمهيدية أو التسجيل للرسالة وال تحسب له هذه المقررات ضمن ساعات 

 البرنامج .

وفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطالب فى موعد يتم سداد المصر

 أقصاه أسبوع من تاريخ الموافقة وإال يكون التسجيل الغيا .

*يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة جامعة المنصورة وطباعة 

 ها مع باقي األوراق استمارة معلومات [ وإرفاق –استمارات التقدم ] استمارة بيانات 

 :لدرجة الدكتوراه األوراق المطلوبة  للقيد 

 أصل شهادة الماجستير   -1

 شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [ باللغة العربية-2

 أصل شهـادة الميـالد كمبيوتر     -3

 صورة البطاقة الشخصية-4

 صورة شخصية                     6عدد -5

 النموذج المعد لذلك بملف التقدم  موافقة جهة العمل على-6

 شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها بالنسبة للذكور 

 

 

 

 

 

 

 

الباجسررتي   تى تسررليل لرردرجالشررط و  اوررق رام البة ولررة ل 
  الدكتوراه .

 للرسالة .ـ اجتياز المقررات الدراسية قبل التسجيل 1

 إيصال فحص التشابه للنقطة البحثية () ـ إفادة من المكتبة الرقمية بالجامعة 2
 تفيد بعدم تسجيل موضوع الرسالة في الجامعات المصرية وذلك من خالل البحث على بوابه المكتبة المصرية 

 ـ نسخه من البرتوكول عربي ـــ انجليزي  موقع من السادة المشرفين  3

 ـ الخطة الزمنية  للرسالة  موقع من السادة المشرفين  4

 ـ موافقة لجنه أخالقيات البحث العلمي  على البروتوكول 5

 ] شرط للمنح [   ICDLـ شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي 6

درجره  433 بحرد ادنريهيئرة االمديسر  اى فررع ل معتمدة من لـ شهادة اللغة االنجليزية التو يف7

درجره للماجسرتير  5)    لمكراف  للترو يفر االكراديمى  IELTSللماجسرتير و الردكتوراه  ويعتبرر 

 وللدكتوراه  ( ] شرط مناقشة الرسالة [ .

 ـ الملف التعريفي للسادة أعضاء هيئه التدريس 8

 ــ  مراعاة الشروط العامة  للقيد والتسجيل لدرجه الماجستير 9



 ف على الرسالةموافقة مجلس القسم على التسجيل وعلى البرتوكول المقدم وتشكيل لجنه األشرا ــ 10

 التسجيل على بنك المعرفة ـ إفادة 11

 سداد المصروفات الدراسية المستحقة على الطالب من الخارج . 

*********************************************************** 

 االنتهاء من الرسالة وفقا للخطة الزمنية يتم تقديم تقرير صالحية الرسالة للمناقشة و تشكيل لجنه المناقشة والحكم  بعد

 لدرجة الماجستير وعامين على االقل لدرجة الدكتوراه .بحد ادني مرور عام من تاريخ موافقة الجامعة على التسجيل  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 البناقشررة  الحكررم شرر  و التشكيررل ل لنررة

 لدرجتي الباجستي   الدكتوراه  
 رمـرور عام كامل مرن تراريخ موافقرة الجامعرة علرى التسرجيل لدرجرة الماجسرتير ومررو*

 عامين كاملين لدرجة الدكتوراه .

إذا تم االنتهاء من الرسالة وأصبح  صالحة للمناقشة يتقدم المشرف )المشرفون( 

صة وبعد موافقة  مجلس الكلية ترفع لالعتماد من نائب بتقرير صالحية للمجالس المخت

 رئيس الجامعة للدراسات العليا ويرفق األتي:

 .استمارة من علي نظام ابن الهيثم 

 .تقرير صالحية الرسالة للمناقشة معتمد 

 . غالف الرسالة فقط معتمد وموقع عليه من المشرف الرئيسى 

 متخصصة ومحكمة أقرتها مية إفادة بنشر بحث مشتق من الرسالة في مجلة عل

اللجان العلمية الدائمة لدرجة الماجستير ، درجة الدكتوراه / نشر بحث فى مجلة 

علمية دولية متخصصة ومحكمة وتصدرها هيئة علمية معروفة بصفة منتظمة وان 

 تكون مفهرسة ولها معامل تأثير 

 .إفادة االنتحال األدبي للكليات المطبق بها 

  إفادة تسجيل براءة اختراع لحماية الملكية الفكرية من مكتب الملكية الفكرية وبراءة

 االختراع بالجامعة.

  الحصول علي دورتين من مركز التطوير علي أن تكون دورة أخالقيات البحث العلمي

مهارات التحليل  –منهما للطالب من الخارج من الدورات التالية ] أخالقيات البحث العلمى 

 العرض الفعال [  –النشر العلمى  –حصائى اال



 لشهادة اللغة االنجليزيرة الترو يفر [TOEFL   ]هيئرة االمديسر  اى فررع ل معتمردة مرن

االكراديمى مكراف  للترو   IELTSللماجستير  والدكتوراه  ويعتبرر درجه  433 بحد ادني

ادة درجررات للماجسررتير والرردكتوراه علررى أن تكررون الشرره 5بشرررط الحصررول علررى   ليفرر

 معتمدة من المركز الثقافى البريطانى . 

 .صحيفة سداد الرسوم 

 

 

  الباجستي   شررر  و منرح درجررة الدكتوراه
يتم  المقررات الدراسية بعد مناقشة الرسالة وإجراء التعديالت المطلوبة والنجاح في 

المطلوبة  منح الدرجة معلنة اكتمال متطلبات رسالة الماجستير أو الدكتوراه والمستندات

 هى : 

 علي نظام ابن الهيثم ناستمارة م 

 .صحيفة سداد الرسوم 

 تقارير لجنة الحكم مجمع وفردي لكل عضو معتمد 

 . ما يفيد إجراء التعديالت فى حالة وجود تعديالت على الرسالة 

  ما يفيد إرسال نسخة نهائية من الرسالة لمكتبة الكلية والمكتبة المركزية 

 ية شهادة الرخصة الدولICDL   وهى أو ما يعادلها 

الدبلوم  -   IC3 plusبرنامج  –الهندية  MICLشركة  – ICDL Arabiaشركة 

     Cambridge IT Skillsالدولى فى تنمية مهارات تقنية المعلومات 

 كشرط اساسى لمنح درجتى الماجستير والدكتوراه ولمرة واحدة فقط 

  إرفاق ملخص الرسالة باللغة االنجليزية.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القيد لدرجة الباجستي 

 إجراءات وشروط القيد



 أغسطس 15*يتم التقدم للقيد سنويا اعتبارا من بداية شهر أغسطس وحتى 

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس فى علوم التمريض بتقدير عام جيد  

التخصص  على األقل من احدى الجامعات أو يكون حاصال على درجة الدبلوم فى

على األقل أو ما   Bوفى فرع التخصص بتقدير عام جيد جدا  Bبتقدير جيد جداُ او 

 يعادل هذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات .

يتم سداد المصروفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطالب فى موعد  

 موافقة وإال يكون التسجيل الغيا .أقصاه أسبوع من تاريخ ال

*يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة جامعة المنصورة  

استمارة معلومات [ وإرفاقها مع باقي  –وطباعة استمارات التقدم ] استمارة بيانات 

 األوراق

 األوراق المطلوبة  للقيد :

 أصل شهادة البكالوريوس -1

 االمتيـازأصل شهادة -2

 شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [ باللغة العربية-3

 أصل شهـادة الميـالد كمبيوتر-4

 صورة البطاقة الشخصية-5

 صورة شخصية 6عدد -6

 موافقة جهة العمل على النموذج المعد لذلك بملف التقدم-7

 شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها بالنسبة للذكور .-8

 
 

 لدرجة الباجستي   فى الوقاية  التحكم فى العد ىالقيد 

 إجراءات وشروط القيد

وحتى نهاية  1/8يتم تلقى طلبات التقدم والملفات اعتباراً من بداية شهر أغسطس *

 شهر أغسطس 

)العلوم  فى احد المجاالت الصحية يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس

العلوم الصيدالنية(  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية -علوم الصحة العامة -الصحية

 من إحدى الجامعات المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات

بتقدير  فى احد المجاالت الصحية حاصالً على درجة البكالوريوسالطالب  أن يكونيجب 

ذا التقدير من إحدى الجامعات المعترف بها أو ما يعادل هعلى األقل   (+C)عام جيد 

 من المجلس األعلى للجامعات.

يتم سداد المصروفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطالب فى موعد 

 أقصاه أسبوع من تاريخ الموافقة وإال يكون التسجيل الغيا .



جامعة المنصورة وطباعة *يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة 

 استمارة معلومات [ وإرفاقها مع باقي األوراق –استمارات التقدم ] استمارة بيانات 

 األوراق المطلوبة  للقيد :
 أصل شهادة البكالوريوس

 أصل شهادة االمتيـاز

 شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [ باللغة العربية

 أصل شهـادة الميـالد كمبيوتر

 الشخصية صورة البطاقة

 صورة شخصية 6عدد 

 موافقة جهة العمل على النموذج المعد لذلك بملف التقدم
 شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها بالنسبة للذكور .

 

 

 

 

القيد لدرجة الباجستي   فى ال عاية الصحية القائبة ع ى            

 الدوائل 

 إجراءات وشروط القيد

 15وحتى  1/8طلبات التقدم والملفات اعتباراً من بداية شهر أغسطس  *يتم تلقى

 أغسطس 

)العلوم  فى احد المجاالت الصحية يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس

العلوم الصيدالنية(  -العلوم التمريضية -العلوم الطبية -علوم الصحة العامة -الصحية

 المصرية أو ما يعادلها من إحدى الجامعات 

يتم سداد المصروفات الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على القيد للطالب فى موعد 

 أقصاه أسبوع من تاريخ الموافقة وإال يكون التسجيل الغيا .

*يتم التقدم عبر نظام ابن الهيثم للدراسات العليا على صفحة جامعة المنصورة وطباعة 

 استمارة معلومات [ وإرفاقها مع باقي األوراق –ارة بيانات استمارات التقدم ] استم

 

 األوراق المطلوبة  للقيد :
 أصل شهادة البكالوريوس

 أصل شهادة االمتيـاز

 شهادة التقديرات ] بيان الدرجات [ باللغة العربية

 أصل شهـادة الميـالد كمبيوتر

 صورة البطاقة الشخصية

 صورة شخصية 6عدد 

 على النموذج المعد لذلك بملف التقدمموافقة جهة العمل 
 شهادة أداء الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منها بالنسبة للذكور .



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


