
 درجة الدكتوراه      

 اَتً:فً عهٕو انهٍشر ٔتطثٍقاتّ ٌشتزط نقٍذ انطانة فً درجح انذكتٕراِ 

عهى درجح يعادنح أٌ ٌكٌٕ حائشا عهى درجح انًاجستٍز فً عهٕو انهٍشر ٔتطثٍقاتّ يٍ انًعٓذ تتقذٌز )جٍذ( عهى األقم أٔ       -1

 . ٔفق اَتً:انجايعحنٓا يٍ كهٍح أٔ يعٓذ عال يعتزف تًٓا يٍ يجهس 

 اسى انذكتٕراِ اسى انًاجستٍز انًطهٕب نهقٍذ

 دكتٕراِ فً عهٕو انهٍشر ٔتطثٍقاتّ ياجستٍز فً عهٕو انهٍشر ٔتطثٍقاتّ

 

( يٍ انالئحح انتُفٍذٌح نقإٌَ تُظٍى 141أٌ ٌجتاس تُجاح ايتحاَا تانهغح األجُثٍح ٔفق أحكاو انفقزج )ب( يٍ انًادج )      -2

 انجايعاخ.

 ٌشتزط نحصٕل انطانة عهى درجح انذكتٕراِ فً عهٕو انهٍشر ٔ تطثٍقاتّ يا ٌهً:

أٌ ٌعذ تحثا يثتكزا فً يٕضٕع ٌقزِ يجهس انجايعح تُاء عهى اقتزاح يجهس انقسى ٔ يٕافقح يجهس انًعٓذ نًذج سُتٍٍ       -1

 تٕراِ.عهى األقم يٍ تارٌخ يٕافقح يجهس انجايعح عهى انقٍذ نذرجح انذك

 أٌ ٌُشز تحثٍٍ يتعهقٍٍ تًٕضٕع رسانتّ فً يجهح عهًٍح يتخصصح أٔ أٌ ٌحصم عهى يٕافقح انًجهح عهى َشزًْا.      -2

  أٌ ٌقذو تُتائج تحثّ رسانح تقثهٓا نجُح انحكى ٔ أٌ ٌؤدي فٍٓا يُاقشح عهٍُح.      -3

 : يشترط لقيد الطالب في الدكتوراه اآلتي -

( يٍ يزتثح 5حاطاًل عهٗ درخح انًاخستٛز فٙ فزع االختظاص انًطهٕب ٔفق أحكاو انًادج )أ ـ أٌ ٚكٌٕ 

خٛذ عهٗ األقم فٙ إحذٖ اندايعاخ انحكٕيٛح فٙ اندًٕٓرٚح انعزتٛح انسٕرٚح يٍ كهٛح أٔ يعٓذ عال يعتزف 

 .تًٓا يٍ يدهس اندايعح

/ يٍ انالئحح انتُفٛذٚح 646ج /ب/ يٍ انًادج /ب ـ أٌ ٚدتاس تُداذ ايتحاًَا تانهغح األخُثٛح ٔفق أحكاو انفقز

 .نقإٌَ تُظٛى اندايعاخ

 :ٚشتزط نحظٕل انطانة عهٗ درخح انذكتٕراِ اٜتٙ -

أ ـ أٌ ٚعذ تحثًا يثتكزًا فٙ يٕضٕع ٚقزِ يدهس اندايعح تُاًء عهٗ اقتزاذ يدهس انقسى انًختض ٔيٕافقح 

 .يدهس اندايعح عهٗ انقٛذ نذرخح انذكتٕراِ يدهس انكهٛح نًذج سُتٍٛ عهٗ األقم يٍ تارٚخ يٕافقح

ب ـ أٌ ُٚشز تحثٍٛ ٚتعهقاٌ تًٕضٕع رسانتّ فٙ يدهح عهًٛح يتخظظح أٔ ٚحظم عهٗ يٕافقح انًدهح عهٗ 

 .َشزًْا

 .ج ـ أٌ ٚقذو تُتائح تحثّ رسانح تقثهٓا ندُح انحكى ٔٚؤد٘ فٛٓا يُاقشح عهُٛح

ار ٚطثق أحكاو قإٌَ تُظٛى اندايعاخ ٔالئحتّ انتُفٛذٚح ( ـ فٙ كم يانى ٚزد عهّٛ َض فٙ انقز8انًادج )

 .ٔقزاراخ يدهس انتعهٛى انعانٙ انًتعهق تٓذا انشأٌ



 
 تسجيل الطالب العرب في مرحلتي الذكتوراه:

ٚهضو إجشاء عًهٛح ذعادل انشٓادج نذًهح شٓادج انًاجغرٛش غٛش انغٕسٚح, دٛث ٚأذٙ انطانة تجًٛع 
 ذقح يع كشف انذسجاخ.انشٓاداخ انرٙ دظم عهٛٓا يظ

إرا كاَد انشٓادج يعادنح إلدذٖ شٓاداخ كهٛح انرشتٛح, ٚذق نهطانة انرغجٛم نهذكرٕساِ تعذ انُجاح تايرذاٌ 
انهغح, أيا إرا نى ذكٍ انشٓادج يعادنح نهرشتٛح فئيا أٌ ٚغجم فٙ كهٛح أخشٖ أٔ ًٚكٍ نهطانة أٌ ٚغجم فٙ 

انًفاضهح خالل شٓش ذًٕص / ٕٚنٕٛ يٍ كم عاو, ٔيٍ ثى ٚغجم فٙ يشدهح يفاضهح دتهٕو انرأْٛم انرشتٕ٘, ٔذكٌٕ 
 انًاجغرٛش ثى انذكرٕساِ.

 َٔظاو انشعٕو فٙ انكهٛح نهطالب انعشب ْٕ َظاو عُٕ٘ كانرانٙ:

 دٔالس أيشٚكٙ. 000ذعادل انشٓادج : 

 نٛشج عٕسٚح. 000دٔالس أيشٚكٙ +  0530انغُح األٔنٗ: 

 نٛشج عٕسٚح. 000دٔالس أيشٚكٙ +  5300انثاَٛح: انغُح                    

 .نٛشج عٕسٚح 400 + دٔالس أيشٚكٙ 5000انغُح انثانثح: 

 

 األوراق المطلوبة لتشكيل لجنة مناقشة مخطط الذكتوراه

ٚؤخز يٍ يكرة سئٛظ  )ـ طهة خطٙ إنٗ انغٛذ األعرار انذكرٕس عًٛذ انكهٛح 1
 (انذائشج

 . رار انًششفـ يخطط انذكرٕساِ يٕقع يٍ األع2

 .ـ طٕسج يظذقح عٍ انًاجغرٛش3

ـ تٛاٌ ٔضع يٍ قغى انذساعاخ انعهٛا ٕٚضخ تعذو ٔجٕد يا ًُٚع انطانة يٍ 4
 .يراتعح دساعرّ فٙ انذكرٕساِ

 .ـ طٕسج عٍ فٓشط سعانح انًاجغرٛش5

 ـ طٕسج عٍ غالف سعانح انًاجغرٛش + انًهخض تانهغح انعشتٛح6

عالقح تانذاعٕب ٔذطثٛقاذّ ٚطهة شٓادج قٛادج ـ فٙ دال كاٌ يٕضع انثذث نّ 7
 .(ICDL) انذاعٕب انذٔنٛح

ـ ذعادل انشٓادج انرٙ ذاتع انطانة دساعرّ عهٗ أعاعٓا تانُغثح نهطهثح 8
 انعشب 

 
 األوراق المطلوبة للتسجيل في الذكتوراه

ٚؤخز يٍ يكرة سئٛظ  )ـ طهة خطٙ إنٗ انغٛذ األعرار انذكرٕس عًٛذ انكهٛح 1
 (انذائشج

ـ يذضش يُاقشح انغًُٛٛاس يٕقع يٍ األعرار انًششف ٔانهجُح انعهًٛح 2
 .انًشكهح نًُاقشح انًخطط



ـ يخطط انذكرٕساِ يٕقع يٍ األعرار انًششف ٔانهجُح انعهًٛح انًشكهح 3
 .نًُاقشح انًخطط

 .ـ طٕسج عٍ قشاس انهجُح انعهًٛح انًشكهح نًُاقشح انًخطط4

ٛح + دتهٕو انرأْٛم فٙ دال ٔجٕدِ + طٕسج ـ طٕسج يظذقح عٍ اإلجاصج انجايع5
 . (يظذقح عٍ انذساعاخ انعهٛا )تانُغثح نهُظاو انقذٚى

 .ـ ٔثٛقح يظذقح عٍ انُجاح تايرذاٌ انهغح األجُثٛح6

 .ـ طٕسج يظذقح عٍ انًاجغرٛش7

ـ تٛاٌ ٔضع يٍ قغى انذساعاخ انعهٛا ٕٚضخ تعذو ٔجٕد يا ًُٚع انطانة يٍ 8
 .انذكرٕساِذغجٛم أطشٔدح 

 .ـ تٛاٌ ٔضع يٍ ايرذاَاخ انذساعاخ انعهٛا9

ـ اعرًاسج تذث عهًٙ خاص تانذكرٕساِ يٕقعح يٍ األعرار انًششف 10
ٔانًششف انًشاسك تذال ٔجٕدِ ٔسئٛظ انقغى انًخرض ) ًٚكٍ انذظٕل عهٛٓا 

 (يٍ يكرة سئٛظ انذائشج

 .ـ طٕسج عٍ فٓشط سعانح انًاجغرٛش11

 انًاجغرٛش + انًهخض تانهغح انعشتٛح ـ طٕسج عٍ غالف سعانح12

ـ فٙ دال كاٌ يٕضع انثذث نّ عالقح تانذاعٕب ٔذطثٛقاذّ ٚطهة شٓادج 13
 (ICDL) قٛادج انذاعٕب انذٔنٛح

ـ َجاح تانهغح + ذعادل انشٓادج انرٙ ذاتع انطانة دساعرّ عهٗ أعاعٓا 14
  .تانُغثح نهطهثح انعشب

 

 األوراق المطلوبة لتشكيل لجنة الحكم 

ـ ذقشٚش األعرار انًششف ٔانًششف انًشاسك تذال ٔجٕدِ ٕٚضخ أٌ انشعانح 1
 .أطثذد جاْضج ٔٚطهة يٍ انقغى انًخرض ذشكٛم نجُح نًُاقشرٓا

 .ـ طٕسج يظذقح يٍ يجهظ انجايعح تُشش تذثٍٛ تانُغثح نهذكرٕسا2ِ

ـ قشاس يجهظ انجايعح انقاضٙ ترغجٛم انطانة تذسجح انذكرٕساِ يع كافح 3
 .انرًذٚذ أٔ إٚقاف انقٛذ إٌ ٔجذخقشاساخ 

 . ـ تٛاٌ ٔضع يٍ قغى انذساعاخ انعهٛا4

ـ َجاح تانهغح + ذعادل انشٓادج انرٙ ذاتع انطانة دساعرّ عهٗ أعاعٓا 5
  .تانُغثح نهطهثح انعشب

 

 األوراق المطلوبة لمنح درجة الذكتوراه



 .ـ قشاس نجُح انذكى عهٗ األطشٔدح + اعرثاَاخ انرقٕٚى1

 (نهزكٕس)ـ طٕسج عٍ انٕٓٚح انشخظٛح + شعثح انرجُٛذ 2

  .ـ قشاس انجايعح نهقٛذ فٙ انذكرٕسا3ِ

 .ـ اإلجاصج انجايعٛح + طٕسج يظذقح عٍ انًاجغرٛش4     

 .ـ ذٕقٛع كافح أعضاء انهجُح عهٗ انظفذح األٔنٗ يٍ انشعانح تعذ إجشاء انرعذٚالخ انًطهٕتح3

 


