
  1 
 

                                                                                    جامعة طنطا 

 كلية 

  الدراسات العليا

 لدرجتى )الماجستير/ الدكتوراه(األوراق المطلوبة للتسجيل 

  كتابة العنوان باللغة اإلنجليزيةأصل خطة البحث موقع عليها من لجنة اإلشراف مع  -1
 ث افادة فحص موضوع مقترح من مكتبة الكلية موقع عليها من الموظف المختص ومدير المكتبة ومعتمدة من وكيل الكلية للدراسات العليا والبحو -2

 )إفادة من مكتبة الكلية( مع تقديم ما يثبت ذلك المعرفةبنك حساب فى تسجيل  -3

 (منها )أصل + صورةشهادة ميالد  -4

 أصل شهادة الثانوية العامة أو)مستخرج رسمى منها( أو )إستمارة نجاح( -5

 أصل شهادة الليسانس بتقدير جيد على األقل  -6
 )للتسجيل لدرجة الماجستير(من تاريخ الحصول عليها  سنواتمرور خمس أصل بيان النجاح بالسنة التمهيدية للماجستير مع مراعاة عدم  -7

 أصل شهادة الماجستير للراغبين فى التسجيل لدرجة الدكتوراه -8

 موافقة جهة العمل معتمدة ومختومة بختم النسر فى حالة عمل الطالب  -9

  -تعبئة النماذج )وتوقيعها من لجنة اإلشراف ورئيس القسم( المطلوبة للتسجيل المكونة من : -11

 نموذج تضارب المصالح     -نموذج قرابة                      ب - أ

 إيصال سداد رسوم دورة الحاسب اآللى + خطاب  -11

 وطباعة التقرير الخاص بالطالب عبر موقع إنشاء وتفعيل بريد إلكترونى رسمى خاص بالجامعة  -12

)tdb.tanta.edu.eg/pg_stud_registrationhttp:// 

 التسجيل على إيميل الجامعة وإحضار إفادة بذلك   -13

  كتابة العنوان باللغة اإلنجليزيةصورة من خطة البحث موقع عليها من لجنة اإلشراف مع  -14

  كتابة العنوان باللغة االإنجليزيةكتابة االستمارات و اإلقرارات بدقة بالغة وبخط واضح مع  -15

 إيصال سداد الرسوم والمصروفات الدراسية  -16

 لحفظ األوراق ( صور شخصية + دوسيه بالستيك بكبسولة 4عدد أربع ) -17

 الدورات المطلوبة )شرط مناقشة(

 أ/ الماجستير   

 دورة اللغة اإلنجليزية )إيلتس(
 

يمكنك الحصول عليها من مركز التعليم المستمر من )كلية 
 اآلداب القديمة(

 أول كمبيوتر / دورة اإلنترنتدورة مستوى 
 )من داخل الجامعة (

يمكنك الحصول عليها من مركز التعليم المستمر من )كلية 
 اآلداب القديمة(

 جنيه مصرى( 351المبلغ : )

 ب/ الدكتوراه 

 (إيلتس) اإلنجليزية اللغة دورة
 

 كلية) من المستمر التعليم مركز من عليها الحصول يمكنك
 (القديمة اآلداب

 اإلنترنت دورة/  كمبيوتر أول مستوى دورة  
 ( الجامعة داخل من)     

  كلية) من المستمر التعليم مركز من عليها الحصول يمكنك
 (القديمة اآلداب

 (مصرى جنيه 411: ) المبلغ

    

 المصروفات الدراسية  
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