
 

 

 

 

           
 جامعة دمنهور     

 كلية الزراعة                                                       

 الدراسات العليا والبحوث                                   

 إعــالن هــام
                                                    ***************** 

 فتح باب التقدم لاللتحاق بالدراسات العلياتعلن الكلية عن 

 " بنظام الساعات المعتمدة " 2021دكتوراه ( في فصل خريف  –)  ماجستير 
)وذلـــــك بجميـــــع التخصصــــات المعلنـــة بقســــــم الدراسـات العليــا بالكليـــة ( وتقــدم الطلبات 

 31حتى ديسمبر 1العليا بمقر الكلية وذلك خالل الفترة من على اإلستمارات المعدة لذلك بإدارة الدراسات 

 وفقا لشروط الئحة الساعات المعتمدة المعلنة بالكلية . 2021ديسمبر 

 -: دكتوراه ( –ماجستير  )األوراق المطلوبة للتسجيل 
   يشترط للتقدم للتسجيل للحصول على درجتى) الماجستير(  أوال على تلك الدورات: -1

 التوجهات الحديثة فى إستخدام التكنولوجيا   -ب              البحث العلمى           أساليب القيات وأخ -أ        

                            تنمية مهارات اللغة العربية    -جـ      

   يشترط للتقدم للتسجيل للحصول على درجتى )  الدكتوراه ( أوال على تلك الدورات: - 2

   .إستخدام قواعد البيانات العالمية   -ب                   ظم إدارة المراجع البحثية        ن -أ       

                       تنمية مهارات اللغة العربية    -جـ      

  الماجستير  لدرجة للتسجيل بالنسبةأصل شهادة البكالوريوس ) الشهادة المؤقتة (  -3

 .  الدكتوراه لدرجة للتسجيل بالنسبة اصل شهادة الماجستير  -4

 أصل شهادة الميالد.   -5

 أصل الموقف من التجنيد . -6

 أصل السجل الدراسي .  -7

 صور شخصية . 4عدد  -8

 صورة بطاقة الرقم القومى.  -9

 موافقة جهة العمل للطالب الذى يعمل بأى جهة حكومية أو غير حكومية .  -10

خاص بالمقررات الدراسية فى الموعد المحدد منن قبنل الكلينة عنن كنل فصنل دراسنى ولمندة أسنبوعين فقن  يشترط  تقديم الشيت ال  -11

جينه على طالب الدراسات العلينا نظينر تنأخرهم منن بداينة االسنبول الثالنث وحتنى نهاينة االسنبول الرابنع  200ويتم تحصيل رسم تأخير 

 2017( لسنة  19طبقاً لقرار مجلس الجامعة رقم ) 

  

 الرسوم الدراسية لطالب الدراسات العليا ) دبلوم ـ ماجستير ـ دكتوراه ( : -12

 جنيهاً رسم فتح ملف ) تدفع مع المرة األولى للتقديم (  200 -

 جنيها تدفع مرة واحدة سنوياً قبل بدء الدراسة فى الفصل الدراسى األول . 644,25رسم قيد   -

 ظام الساعات المعتمدة حسب عدد الساعات المقررة  لكل تيرم( تحصل الرسوم  الدراسية لكل طالب طبقا لن    -

 جنيهاً  للساعة الواحدة . 300المقررات التكميلية للماجستير     -

 جنيهاً  . 150الساعة للدبلومة تقدربـ     -

 جنيهاً  . 200الساعة للماجستير تقدربـ   -

 جنيهاً  . 250الساعة للدكتوراه تقدربـ   -

 ل امتحان ) تدفع عند تسجيل المقرر ( .جنيهاً رسم دخو 2 -

 (  bit.ly/2Blpdhashttp//:)  الموقع اإللكترونى  األتى:        التقديم من خالل وذلك من خالل علماً بأن 
 يعتمد ،،،                                                                                          

 عميد الكلية                                                                                         
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 .تحول الرقمى يشترط للتقدم للتسجيل بالدبلوم أوال أن يحصل على شهادة ال
 

 

      
 جامعة دمنهور     

 كلية الزراعة                                                         

 الدراسات العليا والبحوث         

                           

 درجة الماجستير ( )            
  :  المواد التى سيقوم الطالب بدراستها 

 التقدير مقبول :  أوالً : إذا كان 

 جنيهاً ( 480) ثمن المادة .  جيد جداً ويشترط الحصول فيهم على تقدير  مواد تكميلية 4يقوم الطالب بدراسة 

 

 ثانياً : باالضافة إذا كان شعبـة عامـة :

ويشترط الحصول فيهم على  عام دراسىخالل  مقررات دراسية 5يقوم الطالب شعبة عامة يقوم بدراسة  

 جنيهاً (  480) ثمن المادة   . د جداً جيتقدير 

 

 ثالثاً: مرحلة الماجستير : 

 جنيهاً ( 120) ثمن الساعة   

 المواد التى يقوم طالب الماجستير بدراستها

 

 نول المقررات عددالمواد

 إجبارى     4

 إختيارى داخل القسم  1

 إختيارى خارج القسم    2

 علوم أساسية   2

 ث وكتابة رسالةطرق بح -----------

 اللغة اإلنجليزية -----------

 حاسب آلى   -----------

 ساعات دراسات ميدانية صيفية على صيفين متتاليين 5 -----------

 ساعات مناقشات 3 -----------

 ساعات بحث ) يتم دراستها بعد اإلنتهاء من المقررات الدراسية ( 8 -----------

 قبل تشكيل لجنة الحكم

 شهادة تويفل ) من مركز معتمد ( ---------

 التحول الرقميشهادة   ----------

 مهارات العرض دورات

 مهارات االتصال
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 ثالثاً: مرحلة الدكتوراه :                                            
 

 المواد التى يقوم طالب الدكتوراه بدراستها :

 

 

 عددالمواد

 

 نوع المقررات

 إجبارى     5

 اختيارى داخل القسم 2

 اختيارى خارج القسم    2

 علوم أساسية   2

 نجليزيةاللغة اإل -------------

 اللغة األلمانية   ------------

ساعات دراسات ميدانية صيفية على صيفين  5 ------------

 متتاليين

 ساعات مناقشات 4 -----------

ساعات بحث ) يتم دراستها بعد اإلنتهاء من  8 --------------

 المقررات الدراسية (

  قبل تشكيل لجنة الحكم

 ) من مركز معتمد (شهادة تويفل  ---------

 شهادة  التحول الرقمي ----------

 مهارات العرض دورات

 مهارات االتصال 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


