
 

 
 

 

 

 

  األوراق المطلوبة عند تحديد موضوع البحث ولجنة اإلشراف       أوال :

بروتوكول الرسالة حسب النموذج المعد  لدذلأ ل دل و  دورق موند  مد    -1

 السا ق المشرفي  علي الرسالة

لال تزي  لجنة اإلشراف بالنسبة للماجستير ع  ثالثدة مشدرفي  والد كتورا    -2

 لربعة مشرفي 

 القسم بتح ي  موضوع البحث ولجنة االشراف نرار مجلس -3

 استيفاء استمارق التسجيل -4   

 خطاب با  الطالب كا  له  ور في اختيار المشرف الرئيسي-5

 خطاب با  ال يوج   لة نرابة للطالب م  المشرفي  حتي ال رجة الرابعة -6

 لشها ق الح ول علي التويف -7

 شها ق ان نوت -8

  ورق اح اء -9

 خالنيات البحث العلمي ورق ا-10

 استيفاء استمارق تح ي  موضوع البحث والمشرفي -11

 اي ال المكتية الرنمية-12

 خطاب م  المكتبة الرنمية يفي  انه لم يسبق عمل الموضوع -13

 خطاب اجازق البروتوكول م  لجنة اخالنيات البحث العلمي بالكلية -14

 

 



 

 

 نة الحكم علي الرسالةثانيا : األوراق المطلوبة عند تشكيل لج 

 استمارق تشكيل لجنة الحكم  -1

 نرار مجلس القسم بتشكيل لجنة الحكم علي الرسالة  -2

تقريدر  دالحية الرسدالة مد  كدل عضددو بلجندة اإلشدراف يوضد  بده اسددم   -3

الرسالة وملخص الرسالة واألبواب التي تتكو  منها الرسالة واسم كل بداب 

 وملخص عنه واهم ما خل ت إليه الرسالة 

 ل  يكتب اسم الرسالة بعناية حسب الم رج بالبروتوكول  -4

خطاب يفي  بع م وجو   لة نرابة حتي ال رجة الرابعة او نسب بي  الطالب  -5

 ولجنة المنانشة وكذلأ بي  لجنة االشراف ولجنة المنانشة

 ا  يكو  حا ل علي كل ال ورات المطلوبة -6

 نشر بحث  اخلي -7

  (نشر بحث خارجي ) خاص ب رجة ال كتورا -8

 خطاب فحص التشابه العلمي -9

 تقرير علمي -10

 تقرير سنوي -11



 

 

 ثالثا : األوراق المطلوبة عند تقديم تقارير لجنة الحكم علي الرسالة

 ل  يق م كل عضو م  لعضاء لجنة الحكم تقرير ع  الرسالة    -1

 لبواب الرسالة وف ولها   -2الو ف العام للرسالة     -1ويحتوي علي 

 الخال ة -4التعليق العام علي الرسالة        -3               

 التو ية -5               

 ل  تق م اللجنة مجتمعة تقرير مون  م  لعضاء اللجنة يحتوي علي البنو   -2  

 السابعة وا  يذكر تاريخ اجتماع اللجنة       

 نرار مجلس القسم بالموافقة علي ما جاء بتقارير لجنة الحكم   -3

 خطاب فحص التشابه العلمي  -4

  ورق التحول الرنمي و  ورق النظم ) ل رجة ال كتورا ( -5

  ورق التحول الرنمي ) عن  من   رجة الماجستير ( -6



 

 رابعا : األوراق المطلوبة لدخول االمتحان

 يتق م الطبيب بطلب لمجلس القسم للموافقة علي  خول االمتحا  -1

 

تحددا  لل راسددات العليددا وتسدد ي  التقدد م بموافقددة القسددم علددي  خددول االم -2

 الرسوم المقررق

 ماجستير -تق يم اللوج بوأ بالنسبة للمتق مي  للجزء الثاني  كتورا   -3   

 

 لدرجة خامسا: األوراق المطلوبة لمد التسجيل 

 دكتوراه ( –)ماجستير                 

اعتمددا  و مجلددس القسددم والمشددرفي  علددي مدد  التسددجيل موافقددة  -

القسددم   / رئدديس0ا مدد والتقرير السددنوي ال راسي لعلمي االتقرير 

 والمشرفي 

سدد ا  الرسددوم ال راسددية وتضدداعف الرسددوم فددي حالددة مدد  العددام  -

 السا س والساب  للماجستير وحتي الثام  في ال كتورا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درجة الدكتوراهل القيد شروط 

 موافقة مجلس القسم المختص علي التسجيل  - -

 اصل + صورة   شهادة الماجستير  -
 موافقة جهة العمل   -
 شهادة الميالد  -
 صورة من بطاقة الرقم القومي  -
 استيفاء استمارة التسجيل  -
 استيفاء التسجيل االلكتروني -
 دوسيه  2صور شخصية +   4 -
 سداد الرسوم الدراسية -
 صورة من جميع المستندات المقدمة  -
 الموقف من التجنيد للذكور  -

 

 رجة الماجستير لد  القيد شروط 
 

 موافقة مجلس القسم المختص علي التسجيل  -

 شهادة بكالريوس + تقديرات + امتياز -

 موافقة جهة العمل -

 شهادة اليالد  -

 صورة من بطاقة الرقم القومي -

 استيفاء استمارة التسجيل -

 استيفاء التسجيل االلكتروني  -

 دوسيه 2اربع صور شخصية +  -

 سداد الرسوم الدراسية -

 ستندات المقدمة صورة من جميع الم -

 الموقف من التجنيد للذكور  -
 


