
         

 

 

                      El-Gomhoria St, Damanhour, Behera, Egypt                                                 مصر -البحيرة  –دمنهور  –شارع الجمهورية 

  :Telefax  +(2) 045 3221046/  3221047                               +(     2) 045 3221046/  3221047  : فاكس -تليفون  
 Postal ZIP Code: 22511                                                                                                                 22511 رقم بريدى:

                                                            pharmacy@dmu.edu.eg  mail:e 

 

DamanhourUniversity 

Faculty of Pharmacy 

Postgraduate Studies 

& Researches 

 

 جامعة دمنهور

 كلية الصيدلة

 دراسات عليا

 

 للدراسات العليا خطوات التسجيل

 اإللكترونى والورقى
 أواًل: أرشادات عامة:

على المتقدم للتسجيل للدراسات العليا إتمام عملية التسجيل بالمرحلتين اإللكترونى أواًل ثم الورقى  .1
 ثانيًا. ولن يلتفت إلى أى طلب لم يستوفى أى من المرحلتين

رفاقها  على المتقدم طباعة .2 الصفحة النهائية التى تفيد إنهاء عملية التسجيل اإللكترونى بنجاح وا 
  بملف األوراق التى يتم تسليمها بإدارة الدراسات العليا 

علية بصفة  اإللكترونى على المتقدم التأكد من وجود إيميل خاص به مفعل ألعتماد عملية التسجيل .3
 أساسية 

على المتقدم القيام بعمل صور ضؤئية ألكترونية ترونى يجب قبل البدء فى عملية التسجيل اإللك .4
(scan)  لكل الوثائق المطلوبة باألعالن وحفظها إلكترونيًا فى ملفات ذات حجم صغير لسهولة

 تحميلها على الموقع
على المتقدم األلتزام بالتسجيل فى الدرجات العلمية المذكورة فقط فى األعالن ولن يتم قبول أى  .5

 .إلكترونى أو ورقى أى درجات علمية غير ذلكتسجيل 
يعتبر المتقدم مسئول مسؤلية كاملة عن صحة البياتات التى يتم تسجيلها إلكترونيًا ويلتزم المتقدم  .6

  بتسليم كل الوثاثق والمستندات ورقيًا 
 رابط التسجيل اإللكترونى هو: .7

http://mis.damanhour.edu.eg/FOP/Defaultapplicant.aspx 
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 ثانيًا: مراحل التسجيل اإللكترونى: 

 بعد الدخول على الرابط سوف تظهر الصفحة التالية  .1

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

بعد فتح اإليميل المرسل من إدارة التسجيل اإللكترونى يجب على المتقدم الضغط على الرابط  .2
  )Click Here(المختصر الموجود باإليميل 

   ستظهر الصفحة التالية  .3
 

 

 

 

 

 

                                                                                                  
 
 

 الثانيةالخطوة 

األيميل الشخصى للمتقدم وكلمة بأدخال قم 

وسوف تتوالى فتح الصفحات  السر(

المخصصة لتسجيل البيانات وتحميل الوثائق 

 .المختلفة

على المتقدم طباعة الصفحة النهائية التى 

تفيد إنهاء عملية التسجيل اإللكترونى 

بنجاح وإرفاقها بملف األوراق التى يتم 

 تسليمها بإدارة الدراسات العليا  
 

 

 الخطوة األولى

لتحميل الصفحة قم بالضغط على هذا الرابط 

األولية )الرقم  األولى لتسجيل البيانات

القومى واأليميل الشخصى للمتقدم وكلمة 

، يجب على المتقدم األلتزام بهذا السر(

اآليميل وكلمة السر فى أى عملية دخول 

 مستقبلية.

وبإتهاء تسجيل البيانات سوف يصل رسالة 

على اإليميل للمتقدم بها رابط بدء تسجيل 

 .البيانات

 قائم بعمل وكيل الكلية

للدراسات العليا والبحوث   

 د.ماجد وصفى حلمى

 

 

 
 
 

mailto:pharmacy@dmu.edu.eg

