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 : لمـاجستيـر والـدبمـوملدرجتى امتسجيل لاوال": األوراق المطموبة 
 

            سحب مظروؼ التقديـ مف قسـ الدراسات العميا -1   
 (ورهػؿ + صػأص) الدػادة الميػشي  -2   

 ػورة بالمغة العربية(ؿ + صػأص)وس ػوريػالػادة البكػشي -3

 ػةور شخصيػص 3دد ػع -4
 البكالوريوس )تقديرات( بالمغة العربيةصورة مف شيادة  -5
 ة مف بطاقة الرقـ القومي أو جواز السفرور ػص - 6

  A4     ةػظػافػح 5ؾ +ػالستػؼ بػمم 2دد ػع -7   

 د ػتجنيػف الػػؼ مػوقػمػال -8   
 يوميف اسبوعيا" رغػتفالىػؿ عمػعمػة الػيػة جػقػوافػم -9
خالؿ  )عمى التسجيؿ قة الجامعةبعد مواف(و يتـ سداد المصروفات الدراسية  

أسبوعيف مف بداية الدراسة , وفي حالة عدـ السداد يحؽ لمكمية البدء في أجراءت 
 انياء التسجيؿ. 

 
 الحصـول عمـى  يمزم الطالب  قبـل تشكيـل لجنـة الحكـم والمنـاقشـه 
 يتـ الحصوؿ عمييا مف (  المقدمة + الوندوز+ التطبيقاتدورات كمبيوتر)  -أ 

 مركز الخدمة ببنيا     
 ( مف مركز الخدمة400التويفؿ بتقدير شيادة الحصوؿ عمي المغة االنجميزية) -ب

 العامة لمغات االجنبية ببنيا أو االميدست      
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 : تسجيل الدكتوراةاألوراق المطموبة ل :.ثانيا"
 
            يقـو الطالب بسحب مظروؼ التقديـ مف قسـ الدراسات العميا -1

 شيػادة الميػالد )أصػؿ + صػوره( -2
 شيػادة البكػالػوريػوس )أصػؿ + صػورة بالمغة العربية( -3
 شيػادة الماجستير )أصػؿ + صػورة بالمغة العربية( -4
 ( صػور شخصيػة3عػدد ) -5
 صػورة بطػاقػة الرقـ القومى -6
   A4 حػافػظػة 5ممػؼ بػالستػؾ +  2عػدد  -7
 الػمػوقػؼ مػػف الػتجنيػد  -8

بتسػجيؿ نقطػة البحػث ولجنػة  ( 1)اسػتمارة رقػـ مف المشرؼ الرئيسػى  استمارة مقدمة -9
 االشراؼ والتسجيؿ فى نفس تخصص الماجستير

 خطاب شبكة المعمومات. -10
ف ػع مػوقػوم يةز ػنجمياالو  ةػربيػعال ةػالمغػب وافػو العنػح بػوضػار مػينر السيمػمحض -11

 ـ.ػقسػس الػرئي

 يةػربػعةالػالمغػبواف ػا العنػػب فييػيكت ةػزيػنجمياالو  ةػيربػعة الػالمغػب ثػة البحػخط -12
 .فػادة المشرفيػالسع ػجميف ػع مػوقػوم ةػزيػنجميالوا

 
ويتـ سداد المصروفات الدراسية )بعد موافقة الجامعة( خالؿ اسبوعيف مف بداية الدراسة 

)سنويًا( وفى حالة عدـ السداد يحؽ لمكمية البدء فى إنياء اجراءات التسجيؿ
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 .ممحوظة:
ف ػرة مػػػفتػػالؿ ػخػػوأجػػراء األمتحػػاف وأجتيػػازه  ىػاىيمػػػاف التػمتحػػاألة ػؿ لجنػػػـ تشكيػػػويتػػ -أ

 عمى التسجيؿ لمدرجة موافقة مجمس الكميةخ ػاريػف تػر مػشي 18الي 12
 
المسػػاعديف األسػػات ة تػػيىيمي مػػف أربعػػة مػػف األسػػات ة أو تتكػػوف لجنػػة األمتحػػاف ال -ب

عمػػي أف يكػػوف نصػػؼ عػػدد األعضػػاء عمػػي  المتخصصػػيف فػػي المجػػاؿ العػػاـ لمبحػػث
 األقؿ مف خارج الكمية باألضافة الي المشرؼ الرئيسي  

 
 :مـة الحكـلجنل ـتشكيل ـوب قبـمطم -ج 

مركػز  يتـ الحصوؿ عميو مف ( التطبيقات -الويندز -مقدمودورات كمبيوتر ) -        
 لخدمة العامة ببنياا
( 500( بمجمػػوع ال يقػػؿ عػػف)التويفػػؿجميزيػػة )شػيادة الحصػػوؿ عمػػى المغػػة االن -        

 االميدستمركز الخدمة العامة ببنياو مف درجة 
 
 ح.ـل المنـقبرفي مجمة متخصصة ومحكمة ـث لمنشـول بحـقب – د 
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 :لرسالة الماجستير ثالثا" :.األوراق المطموبة لتحديد لجنة اإلشراف وعنوان البحث
 

د ػديػى( بتحػرئيسػرؼ الػا المشػالبػ)غ( 2مارة )استف ػرفيػد المشػف أحػمإستمارة  -1
راؼ )مع كتابة ػة االشػد لجنػديػة وتحػزيػة واالنجميػة العربيػواف بالمغػالعن

  تخصصاتيـ وأماكف العمؿ(

 ال يزيد عدد المشرفيف عف ثالثة -بالنسبة لمماجستير:
 ال يزيد عدد المشرفيف عف أربعة -بالنسبة لمدكتوراه:

 ثػواف البحػة وعنػؿ المجنػي تشكيػص عمػـ المختػس القسػة مجمػوافقػم -2
 ف.ػرفيػع المشػف جميػو مػعوقػة مػزيػة واالنجميػربيػعػة الػالمغػث بػة البحػخط -3

ف ػع مػوقػومة ػزيػة وانجميػربيػعػال ةػالمغػب وافػو العنػح بػوضػار مػنير سيمػمحض -4
 ـػقسػس الػرئي

 .ةػزيػجميػة واالنػربيػالع ةػالمغػب حػف صحيواػالعن وػات بػومػة المعمػاب شبكػخط -5

                       وافػراؼ والعنػة االشػد لجنػديػتحم كرة بنيا ب -6

 اتػروفػع المصػب جميػالػداد الطػس   -7

 

 
 
 
 

 نة اآلشراف :تعديل لجل األوراق المطموبة:.رابعا"
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 رػب التغييػػػػػو سبػػػػػح بػػػػػوضػػػػػي (3رقػػػػـ )اسػػػػتمارة ي ػرئيسػػػػػال رؼػف المشػػػػػب مػػػػػطمػػػػ -1
اؾ ػوف ىنػػػد أف يكػػػف البػػػرفيػػػد المشػ ار أحػػػة أعتػػػالػػػي حػة وفػػػ ؼ أو األضافػػػبالحػػ

 .خطاب باالعت ار موقع مف سيادتو مع  كر السبب

 المختػص ـػس القسػة مجمػوافقػم  -2
                   راؼػة األشػؿ لجنػديػتعب م كرة بنيا -3

 ةػسيدراػال اتػروفػالمص ع ػب جميػالطال دادػس  -4

 

        :يااف التسجيل االايد  أل األوراق المطموبة:.خامسا  

 
 (4رقـ  )استمارةد ػف الطالب بييقاؼ القيػدـ مػب مقػطم -1

 موافقة مجمس القسـ المختص عمي أيقاؼ القيد -2

 (ج50ي ػاـ الثانػالع –ج 25اـ األوؿ الع )دػالقي أيقاؼ ؼػاريػمص -3

 يقاؼ القيد م كرة بنيا بإ -4
 ػة المصروفات الدراسيجميع الطالب سداد  -5

 سداد مصروفات إيقاؼ القيد -6
 

 مـمحـوظـة:.   
 شهر  24ـن د عـد اليزيـاف الايـا أيا       

 
 
 

 : لـد التسجيـماألوراق المطمـوبـة ل:.سـادسـا"
 



 
 
 

 
 كلية الهندسة بشبرا

  الدراسات العليا 

 

 

 

  
  

فػي حػالػة مػرور خمػػس سنػػوات عمػػي تسجيػػؿ الطػالػػب يتقػػدـ المشػػرؼ الرئيسػػي  -1
ر , ػاجستيػػػػد لممػمػػػػد التسجيػػػػؿ بحػػػػد أقصػػػػي عػػػػاـ واحػػػبطمػػػػب ( 5رقػػػـ )اسػػػتمارة 

 (ىدػي حػاـ عمػؿ عػ) ك   وراةػدكتػف لمػاميػوع

 ؿػتسجيػد الػي مػص عمػـ المختػقسػس الػة مجمػوافقػم -2

 ةػزيػاألنجميو  ةػػيربػالع ةػعنػواف الػرسالػة بالمغو ػػر بمينار سيػمحض -3

ف ػع ة ػامسػة الخػػوي لمسنر السنػريػلتقاي ػاز فػة األنجػؿ نسبػد أف التقػرط لممػيشت -4
د ػو المػر فيػ كػـ ويػقسػس الػف ورئيػرفيػالمشادة  ػالسع ف جميػع مػوقػ% م50
 وػدتػوم

 التسجيؿ دػمم كرة بنيا ب   -5

 دراسيػة ػال اتػروفػالمص عػب جميػالػالط دادػػس -6
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 عنوان البحث :تعديل سابعا :. األوراق المطموبة ل
 
ـ ػديػػػواف القػة العنػػػابػػػواف وكتػر العنػػػيػػيتغب (6)اسػػتمارة رقػػـ رؼ ػف المشػػػمػػ اسػػتمارة -1

 ىػريػػاً و ػر جػغييػػالت مػا أ ا كػافح ػوضيػوت ػث بػالمغػة العػربية والمغػة وانجميػزيػةديػوالح
 أـ ال

 مػوافقػة مجمػس القسػـ المختػص -2
 م كرة بنيا بتعػديػؿ العنػواف -3

 
 يجب مراعاة األتي :.يـا"ر ـوهـر جـان التغييـذا كوفـي حالـة أ

 بالمغػػػػة فػرفيػػػػع المشػف جميػػػػمػػػ ػةوقعػػػػدة مػجديػػػالث ػو البحػػػػار خطػػػػضػػػحف أػد مػػػػالبػػػ -أ
 ر يكػوف لمػرة واحػدة فقػط(ياالنجميػزيػة ) عممػا" بػاف التغيػو  العػربيػة

                 الجديد بػو العنػوافات ػومػة المعمػاب شبكػخط  -ب   
 ديد موضح بو العنػواف بػالمغػة الػعػربيػة واألنجميزيةار جينسيم محضر عمؿ -ج   
 مػػػػف تػاريػػػػخ التغييػػػػر اليمكػػػػف لمطػالػػػػب منػاقشػػػػة الػرسالػػػػة اال بعػػػػد مػػػػرور عػاميػػػػف  -د   

 الجوىرى
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 األوراق المطموبة لألعتـذار عـن األمتحـانـات ::. ثـامنـا"

 
ف دخػوؿ األمتحػاف ػع (7)استمارة رقـ األعتػ ار  استمارةديػـ يقػـو الطػالػب بتق -1

 طػدة فقػرة واحػوؿ  ولمػرر مقبػمببات ػانػد األمتحػوعػم ػؿقب

 المختص عمي األعت ار  ـػالقس مجمػس ةقػوافمػ -2

سػداد الطالب جميع المصػروفػات الػدراسيػة خالؿ أسبوعيف مف بدء  -3
 الدراسة

  ار ػات األعتػروفػد مصػديػتس -4

 
 

 : لـاء التسجيـغـلاألوراق المطموبة أل  :.  تاسعا  
   

 مػػنيـع ػوقػػػؿ مػاء التسجيػػػلغػػػاب (8)اسػػتمارة ف ػرفيػػػادة المشػف السػػػمػػ اسػػتمارة بػطمػػ -1
  اءػاب األلغػأسب يحدد فيو  ا"ػجميع

 ب نفسو ػػطالػالطمب بناء عمي ؿ ػػتسجيػاء الػغػأل في حالة ب ػالػطػف الػػب مػطم  -2

 يؿعمػي الغػاء التسج صمجمػس القسػـ المتخػصمػوافقػة   -3

 م كرة بنيا بالغاء التسجيؿ. -4

السادة  جميع وضح بو االلغاء وموقع مفػاز ويػػة االنجػػوي بنسبػػر سنػريػقػت  -5
 المشرفيف ورئيس القسـ

 : م والمناقشةـة الحكـل لجنـتشكيل األوراق المطموبة: عاشرا  
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ح فيػو ( يطمػب فيػو تحديػد المجنػة موضػ9ـ رقػاسػتمارة )طمب مػف المشػرؼ الرئيسػي  -1
 رر المجنة ديد مقػحاتيـ وتصاقشػة وتخصالحكـ والمنة أعضاء لجن

  ختيار كاالتى : االمجنة مف ثالثة اعضاء ويكوف اليتـ تشكيؿ 
المشػػرؼ الرئيسػػى أو المشػػرفيف بصػػػوت واحػػد باالضػػافة إلػػػى عضػػويف مػػف بػػػيف 

المصػػػرية أو االجنبيػػػة أو مػػػف فػػػى االسػػػات ة او االسػػػات ة المسػػػاعديف بالجامعػػػات 
مسػػتواىـ العممػػى مػػف المتخصصػػيف ويشػػترط اال يقػػؿ اعضػػاء المجنػػة مػػف خػػارج 

 .الكمية وعضو واحد

ي عمػػػيػػػنص  (مػػػنيـ جميعػػػاً  وموقع عميػػػادة المشػػػرفيف)تقػريػػػػر صػػػالحية مػػػف السػػػ -2
زيػػة أسػػـ الرسػػالة بالغػػة العربيػػة واالنجمي وصػػالحية الرسػػالة لممناقشػػة موضػػح فيػػ

 ةب فيو الرسالة صالحة لممناقشة ويكتخصص حسب الئحة الكميوك لؾ الت

 األنجميزيةمحضر سيمينار موقع مف رئيس القسـ موضح بو العنواف بالمغة العربية و  -3

 مجنةالمختص تشكيؿ ال موافقة مجمس القسـ -4

ضػػػػػػرورة أحضػػػػػػار الطالػػػػػػب شػػػػػػيادات المغػػػػػػة األنجميزيػػػػػػة )التويفػػػػػػؿ(مف بنيػػػػػػا   -5
( وشػػػػػيادات  500والػػػػػدكتوراة  400اجسػػػػػتير واألميدسػػػػػت قبػػػػػؿ التشػػػػػكيؿ ) لممأ

 دورات الكمبيوتر )المقدمة و الويندز وتطبيقاتو( مف مركز الخدمة ببنيا

  سداد الطالب جميع المصروفات الدراسية  -6

 تشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشةم كرة بنيا ب  -7

بعػػد ورود الموافقػػة عمػػي تشػػكيؿ المجنػػة مػػف نائػػب رئػػيس الجامعػػة عمػػي الطالػػب   -8
لشػػراء مػػ كرات صػػالحية الرسػػالة لتوقيعيػػا الدراسػػات العميػػا الػػي قسػػـ الحضػػور 

قسػػـ الدراسػػات مػػرة أخػػري حتػػي  إلػػىمػػف السػػادة أعضػػاء المجنػػة ثػػـ أحضػػارىا 
 .يتسني لو أستكماؿ اجراءات حجز القاعة
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 : تجديد لجنة الحكم والمناقشةل األوراق المطموبةعشر :. الحادى

 انقضاء( مػوضػح بػيا سبب 10ي )استمارة طمػب استمارة مػف المشػرؼ الرئيس -1
 مدة المجنة القديمة بػدوف منػاقشػة الطػالػب 

 موافقػة مجمػس القسػـ المختػص عمػي تجػديػد التشكيػؿ -2
                  تجػديػد التشكيػؿم كرة بنيا ب -3

 لمصروفػات الػدراسيػةع اػداد جميػس -4

مي التجديد يقػـو الطػالػب شػراء ورود مػوافقػة نػائػب رئيػس الجػامعػة عد ػبع -5
مػ كػرات جػديػدة لتوقيعيا مف السادة اعضاء المجنة ثـ احضارىا الى قسـ 
       الدراسات العميا مرة اخرى حتى يتسنى لو استكماؿ اجراءات حجز القاعة



 
 
 

 
 كلية الهندسة بشبرا

  الدراسات العليا 

 

 

 

  
  

 
 : تجديد لجنة الحكم والمناقشةل األوراق المطموبةعشر :. الحادى
( مػوضػح بػيا سبب انقضاء 11رؼ الرئيسي )استمارة طمػب استمارة مػف المشػ -1

 مدة المجنة القديمة بػدوف منػاقشػة الطػالػب 
 موافقػة مجمػس القسػـ المختػص عمػي تجديد الصالحية -2
                  م كرة بنيا بتجػديػد الصالحية -3

 لمصروفػات الػدراسيػةع اػداد جميػس -4

امعػة عمي التجديد يقػـو الطػالػب شػراء ورود مػوافقػة نػائػب رئيػس الجػد ػبع -5
مػ كػرات جػديػدة لتوقيعيا مف السادة اعضاء المجنة ثـ احضارىا الى قسـ 
       الدراسات العميا مرة اخرى حتى يتسنى لو استكماؿ اجراءات حجز القاعة



 
 
 

 
 كلية الهندسة بشبرا

  الدراسات العليا 

 

 

 

  
  

 
  0ة:ـدرجـح الــمنل األوراق المطموبة:. عـشـر الثالث

 
   ـر فيـه:تاـريـر جمـاعـي يـذك -1

 ةػاقشػخ المنػاريػاف وتػمك  -أ    
 صػتخصػة  والػدرجػوال ػـ الطالبأس –ب    
  األنجميزيةو  ػيةالعربعنواف الرسالة بالمغة  -ج   
 ح ػة بالمنػوصيػالت –د   
 فػع المحكميػف جميػع مػوقيػالت –ىػ     
 : لتااريـر الفـرديـة مـوضـح بهـاا - 2

 تخصصػاللدرجة و او الطالب  ـ ػسأ-أ   
 األنجميزيةو ة يػربػعال بالمغة وافػعنػال -ب   
 ـ ػمحكػف الػع مػوقػح مػالمنػة بػوصيػتػال -ج   

 موضح بيا ما كر سابقا": تـاـاريـر السـادة الـمشـرفيـن  - 3

 مسجؿ عمييـ الرسالة  C0D( 2دد )ػة + عػرسالػف الػخ مػنس 5 -4

 :.الممخصات عن الرسالة-5

 + غالؼ الرسالة األنجميزيةرسالة بالمغة العربية و ممخص ال - أ
صػورة  + .C.Dعمى  األنجميزية مف سبع سطورنب ة عف الرسالة بالمغة العربية و  - ب

 شخصية لمطالب

 .C.Dواإلنجميزية عمى  كممة بالمغة العربية 200نب ة عف الرسالة مف  -ج

 جميزيةاألنتحتوي عمي ممخص الرسالة بالمغة العربية و  C.D( 1عدد) -د
 

بحػث لمنشػر فػي مجمػة مختصصػة بػالنسبػة لمػدكتػوراة البػد مػف أحضػارمايفيد قبوؿ  -6
 ةومحكم


