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 كلية الهندسة اإللكترونية بمنوف  

 

 الدراسات العليا إدارة

 
 
 
 

 
  لدرجة الدكتوراةطالب ال خطوات قيد

 الهندسة اإللكترونية كليةب
 
 

 :بتأهيلي الدكتوراة وراق الالزمة لقيد الطالباألأوال: 
 .(أصل + صورة) شهادة البكالوريوس .1
 .رة)(أصل + صو شهادة الماجستير .2
 في مرحل�ة البك�الوريوس شهادة الخطة الدراسية (المقررات الدراسية التي درسها الطالب .3

  .(أصل + صورة) + التقديرات)
 .(أصل + صورة) أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها (شهادة بالكمبيوتر) .4
ش��هادة معادل��ة م��ن المجل��س األعل��ى للجامع��ات بالنس��بة للجامع��ات الخاص��ة  (أص��ل +  .5

 رة).صو
 + صورة). أو صورة طبق األصل أصلشهادة التجنيد نيد  (الموقف من التج .6
 صورة للبطاقة الشخصية "الرقم القومي". 2عدد  .7
 فارغة. CDإسطوانة  .8
 ) صورة شخصية.6عدد ( .9

 دوسية بالستيك بكبسولة. 2عدد  .10
 جنيها من إدارة الدراسات العليا بالكلية. 100مظروف تقديم بمبلغ  .11
 . لغير المدرسين المساعدين بالكلية ألف جنيها) 1000ية (مبلغ الرسوم الدراس  .12

 
 
 
 

 :لتأهيلي الدكتوراة للتقديمالطالب ثانيا: الخطوات التى يتبعها 
 

 الكلية.ب مبني أ الدوراألولبالتوجه إلى إدارة الدراسات العليا بيقوم الطالب  .1
 .جنيها 100بمبلغ  إدارة الدراسات العليا من التقديم مظروف يقوم الطالب بشراء .2
ة القي��د الالزم��ة للتق��ديم عل��ى اإلس��طوانة وتس��ليمها س��تمارنس��خ إيق��وم الموظ��ف المخ��تص ب .3

 .)مرفق نموذج إستمارة التقديم( للطالب
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تحدي��د الش��عبة الدراس��ية الت��ي يرغ��ب  م��ن خ��اللالتق��ديم  إس��تمارة باس��تيفاءيق��وم الطال��ب  .4
النم��وذج ث��م طباع��ة ي النم��وذج ف��مل��ئ البيان��ات الالزم��ة إس��تكمال البح��ث فيه��ا ويق��وم ب

 .ووضع نسخة إلكترونية بعد ملئ البيانات على اإلسطوانةنسخ  3وتصويرة عدد 
ب��إدارة  لتح��اق إل��ى الموظ��ف المخ��تصيق��وم الطال��ب بتس��ليم جمي��ع األوراق الخ��اص باإل .5

 وهذة األوراق هي: الدراسات العليا
 صور لإلستمارة. 3د أصل إستمارة التقديم بعد إستيفائها والتوقيع عليها + عد •
 شهادة البكالوريوس (أصل + صورة). •
 شهادة الماجستير (أصل + صورة). •
  + التقديرات) (أصل + صورة). قررات الدراسيةشهادة الخطة الدراسية (الم •
(أصل +  أصل شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها (شهادة بالكمبيوتر) •

 صورة).
ات بالنسبة للجامعات الخاصة  (أصل شهادة معادلة من المجلس األعلى للجامع •

 + صورة).
 أصل أو صورة طبق األصل + صورة).شهادة التجنيد نيد  (الموقف من التج •
 صورة للبطاقة الشخصية "الرقم القومي". 2عدد  •
 .بعد إستيفائها عليها نسخة إلكترونية من إستمارة التقديم CDإسطوانة  •
 ) صورة شخصية.6عدد ( •
 دوسية بالستيك بكبسولة. 2عدد  •

جنيه��ا) باس��م  1000بمبل��غ ( الدراس��ية مص��روفاتالدف��ع س��تخراج إذن االموظ��ف بيق��وم  .6
 لغير المدرسين المساعدين بالكلية. الطالب

 اآلتي:ك جنيها) 1000(مبلغ يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية  .7
لسداد المص�روفات باس�تخدام  بالدور األول مبني أ بالكليةالخزينة إلى يتوجة الطالب  •

 .المصروفات دفعإذن 
 المصروفات. استالم نسختين من إيصال سداديقوم الطالب ب •
إل��ى الموظ��ف المخ��تص م��ن إيص��ال دف��ع المص��روفات يق��وم الطال��ب بتس��ليم نس��خة  •

 بالمصروفات ويحتفظ باألصل.
 تعرض المستندات المقدمة من الطالب على المجالس التالية: .8

 ـــــــم          (األحد الثاني من كل شهر)مجلس القســـــ •
 لجنة الدراسات العليا          (األحد الثالث من كل شهر) •
 مجلس الكليـــــــــــة          (األحد األول من كل شهر) •
 مجلس الجامعـــــــة           (اإلثنين األخير من كل شهر) •
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 يد في التأهيلى إلى التسجيللب من القا: الخطوات الالزمة لنقل الطثالثا
 :لدرجة الدكتوراة لنقطة البحث

يتم التى يدرسها الطالب في تأهيلي الدكتوراة بعد نجاح الطالب في جميع المقررات الدراسية 
 إتخاذ إجراءات النقل من القيد إلى التسجيل لنفطة البحث كاآلتي:

 ول مبني أ بالكلية.بالتوجه إلى إدارة الدراسات العليا بالدوراأليقوم الطالب  .1
مرف�ق نم�وذج إس�تمارة ( .نس�خ) 3( لنقط�ة البح�ث يقوم الطالب باستالم إس�تمارة التس�جيل .2

 )تسجيل لنقطة البحثال
 يقوم الطالب باستيفاء جميع بيانات إستمارة التسجيل.  .3
 يقوم الطالب بتسليم إستمارة التسجيل إلى إدارة الدراسات العليا. .4
 الطالب على المجالس التالية: تعرض المستندات المقدمة من .5

 من كل شهر) مجلس القســــــــــــم          (األحد الثاني •
 من كل شهر) جنة الدراسات العليا          (األحد الثالثل •
 (األحد األول من كل شهر)         ة ـــــــــــمجلس الكلي •
 مجلس الجامعـــــــة           (اإلثنين األخير من كل شهر) •

س���تمارة التس���جيل معتم���دة م���ن الكلي���ة إل���ى إدارة م إدارة الدراس���ات العلي���ا بارس���ال إوتق��� .6
 الدراسات العليا بالجامعة.

 من كل شهر) على مجلس الجامعة (اإلثنين األخير يتم عرض التسجيل .7
ترس��ل الجامع��ة خط��اب للكلي��ة يفي��د بقب��ول تس��جيل الطال��ب وتح��تفظ الجامع��ة بنس��خة م��ن  .8

 اسات العليا بالجامعة.إستمارة التسجل فى الدر
 .البحثيتم إخطار الطالب بقبول التسجيل ويبدأ في تنفيذ خطوات  .9

 


