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 شروط االلتحاق لدرجة دبلوم

 المؤىل أصل -1
     صورة طبق االصل من صورة التجنيد للذكور -2
 صورة البطاقة -4   6×4عدد صورة شخصية  -3
 دوسيو بالستيك -6   أصل الميالد كمبيوتر -5
 ة للعاملين فى اى جهةموافقة جهة العمل بالنسب -7
 اقرار بعدم العمل بالنسبة لغير العاملين -8
 شهادة ادارية بانة غير مقيد باي دبلومة او أي درجة علمية فى اى جامعة اخرى  -9

 جنية مصرى 2111المصاريف  -11

 

 شروط االلتحاق لدرجة الماجستير والدكتوراه
 تسنوا4بيان درجات  -2           أصل المؤىل     -1
     صورة طبق االصل من صورة التجنيد للذكور -3
 صورة البطاقة -5   6×4عدد صورة شخصية  -4
 دوسيو بالستيك -7   أصل الميالد كمبيوتر -6
 موافقة جهة العمل بالنسبة للعاملين فى اى جهة -8
 اقرار بعدم العمل بالنسبة لغير العاملين -9

ومة او اى درجة علمية فى اى جامعة اخرى شهادة ادارية بانة غير مقيد باى دبل -11
    

 على ان يمر سنة من تاريخ التخرج بالنسبة للتقديم للماجستير  -11
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 شهادة اللغة بالنسبة لمتهيدى ماجستير -12
 شهادة الماجستير بالنسبة للدكتوراه -13
 جنية مصرى بالنسبة الدكتوراه 3511المصاريف  -14
 رى بالنسبة للماجستيرجنية مص 2218125المصاريف  -15
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 شروط منح درجة الدبلومة
  شهادة اساسى التحول الرقمى -1

 

 

 شروط منح درجة الماجستير
 شهادة اساسى التحول الرقمى -1
 % فاكثر81ساعة باقل نسبة  36شهادة اللغة  -2
 عدد بحث واحد منشور  -3
 للمناقشة فيديو CD( 2عدد ) -4
 BDFيها محتوى رسالة عل CD( 6عدد ) -5
  ( رسالة مجلدة4عدد ) -6

 

 شروط منح درجة الدكتوراه
 شهادة أساسي التحول الرقمى -1
 % فاكثر81ساعة باقل نسبة  36شهادة اللغة  -2
 ( بحث منشور 2عدد ) -3
 للمناقشة فيديو CD( 2عدد ) -4
 BDFعليها محتوى رسالة  CD( 6عدد ) -5
 ( رسالة مجلدة 4عدد ) -6
 هادة لغة فرنساوى وألمانيش -7
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 الهيكل اإلداري إلدارة الدراسات العليا
 

 مديرة االدارة                 السيدة/ وفاء محمد صالح الدين المغربي    -1
 مراجع دراسات عليا               السيدة/ أموره ىاشم احمد -2
 سات عليامراجع درا                       السيدة/ سامية فاروق احمد -3
 أخصائي دراسات عليا               السيد / محمود رائف اسماعيل -4
 أخصائي دراسات عليا               السيد / شادى رفعت شهدى   -5
 عاملة اإلدارة                        السيدة/ عزة يوسف عبد الاله -6
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 بيان أعضاء فريق عمل أدارة الدراسات العليا
 

 الموظف البديل التخصص سماال م
 أ/ امورة ىاشم احمد مدير االدارة أ/ وفاء محمد صالح المغربى 1
مجلس الكلية ومراجعات  تمسئول عن خطابا أ/ امورة ىاشم احمد 2

 تواعداد البراءا تالملفات التقديم والخاطبا
 دكتوراه( –ماجستير –الخاصة لخرجين )دبلوم

 أ/محمود رائف اسماعيل

مسئول عن كتابة كفارات االمتحانات وارقام  مية فاروق احمدأ/ سا 3
الجلوس وتسجيل جميع الملفات فى 

 دكتوراه(–ماجستير–السجالت)دبلوم

 أ/ امورة ىاشم احمد

 –ماجستير–مسئول عن كتابة الشهادات )دبلوم أ/ محمود رائف اسماعيل 4
دكتوراه( وعن تقديم ملفات دبلوم وماجستير 

 عن كتابة خطبات المجلسودكتوراه ومسئول 

 أ/ شادى رفعت شهدى

مسئول عن كتابة خطبات تشكيل لجان الحكم  أ/ شادى رفعت شهدى 5
على الرسائل وكتابة التقارير الجماعى 

للمناقشات واعداد االحصائيات التى تطلبها 
 ادارة دراسات عليا مركزية

 أ/محمود رائف اسماعيل
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 لدراسات العليالمهام التي تقوم بها إدارة اا
عمل اعالن عن فتح باب قبول الطالب الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية  -1
 دبلوم التقنية البيولوجية( والماجستير بجميع االقسام  –دبلوم الكيمياء التحليلية  –
 عمل استطالع راى للطالب الخرجين من داخل ىالكلية وخارج الكلية  -2
 –وائم باسماء طالب الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية عمل تجهيز الق -3

دبلوم التقنية البيولوجية( الرسالها إلى إدارة الدراسات العليا  –دبلوم الكيمياء التحليلية 
 مركزية

عمل مراجعة الملفات للمتقدمين لطالب الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية  -4
دبلوم التقنية البيولوجية( والماجستير بجميع االقسام ولصق  –التحليلية  دبلوم الكيمياء –

 طوابع الخدمات واستيفاء االوراق المطلوبة
عمل تسجيل اسماء الطالب بالسجالت الخاصة بالدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا  -5

جستير بجميع دبلوم التقنية البيولوجية( والما –دبلوم الكيمياء التحليلية  –التطبيقية 
 االقسام

عمل تجهيز قوائم تمهيدى الماجستير وارسال الملفات إلى إدارة الدراسات العليا  -6
 المركزية لالعتماد

دبلوم الكيمياء  –عمل تجهيز قوائم الدبومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية  -7
الدراسات العليا المركزية  دبلوم التقنية البيولوجية( وارسال الملفات إلى إدارة –التحليلية 
 لالعتماد

 –عمل جدول استرشادى امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية  -8
 دبلوم التقنية البيولوجية(  –دبلوم الكيمياء التحليلية 
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دبلوم  –عمل جدول نهائى امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية  -9
 دبلوم التقنية البيولوجية( بناء على طلب الطالب  –حليلية الكيمياء الت

 عمل جدول امتحانات االسترشادى لتمهيدى الماجستير -11
 عمل جدول امتحانات النهائى لتمهيدى الماجستير -11
عمل مذكرة باسماء واعضاء الكنترول امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا -12

 دبلوم التقنية البيولوجية( –مياء التحليلية دبلوم الكي –التطبيقية 
عمل خطاب بأسماء السادة المراقبين والمالحظين الذين سوف يراقبون على  -13

دبلوم  –دبلوم الكيمياء التحليلية  –امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية 
 التقنية البيولوجية(

الطالب وعدد اللجان الخاصة بامتحانات  عمل القوائم ارقام الجلوس واسماء -14
دبلوم التقنية  –دبلوم الكيمياء التحليلية  –الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية 

 البيولوجية(
عمل ارقام الجلوس باسماء الطالب ولصقها فى اللجان التى بها امتحانات  -15

دبلوم التقنية  –م الكيمياء التحليلية دبلو  –الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية 
 البيولوجية(

عمل مذكرة باسماء واعضاء الكنترول امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا  -16
 دبلوم التقنية البيولوجية( –دبلوم الكيمياء التحليلية  –التطبيقية 

بون على عمل خطاب بأسماء السادة المراقبين والمالحظين الذين سوف يراق -17
 امتحانات التمهيدى الماجستير
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عمل القوائم ارقام الجلوس واسماء الطالب وعدد اللجان الخاصة بامتحانات -18
دبلوم الكيمياء  –التمهيدى الماجستير والدبلومات  )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية 

 دبلوم التقنية البيولوجية( –التحليلية 
الطالب ولصقها فى اللجان التى بها امتحانات عمل ارقام الجلوس باسماء  -19

 التمهيدى الماجستير 
عمل ارقام الجلوس باسماء الطالب ولصقها فى اللجان التى بها امتحانات  -21

دبلوم  –دبلوم الكيمياء التحليلية  –التمهيدى الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية 
 التقنية البيولوجية(

 عمل تجهيز كراسات االمتحانات وختمها بختم اإلدارة وكتابة تاريخ يوم االمتحان -21
عمل الكفرات باسماء المواد والتاريخ ولصق بكشف باسماء الطالب وارقام  -22

 الجلوس
دبلوم  –عمل متابعة امتحانات الدبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية   -23

 لتقنية البيولوجية(  فى اللجاندبلوم ا –الكيمياء التحليلية 
 عمل متابعة امتحانات التمهيدى الماجستير فى اللجان  -24
مراجعة نتيجة الدبلومات مع الكنترول وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الكلية   25

 وارسلها إلى إدارة الدراسات العليا المركزية للمراجعة
 القسم ثم مجلس الكلية عمل مذكرات المنح للذين سوف يمنحو من مجلس  -26
 

 والدكتوراه(   –التحضير لعمل المناقشات الخاصة بالطالب )الماجستير  -27
 من داخل الكلية وخارج الكلية 
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عمل استمارات بدل سفر للسادة المحكمين الخارجين وارسلها إلى إدارة   -28
 الحسابات بالكلية

سادة المحكمين على الرسائل بعد مناقشة الطالب عمل مذكرات حافز التحكيم لل -29
والدكتوراه ( وارسلها إلى مكتب السيد االستاذ الدكتور/ رئيس  –العلمية ) الماجستير 

 الجامعة لالعتماد 
بعد مناقشة الطالب عمل مذكرات التحكيم للسادة المحكمين على الرسائل   -31

 عاملينوالدكتوراه ( وارسلها إلى إدارة الشئون ال –العلمية ) الماجستير 
يورد إلينا من إدارة الدراسات العليا مركزية نتيجة الدبومات )دبلومة الميكروبيولوجيا  -31

دبلوم التقنية البيولوجية( بعد اعتمادىا من مجلس  –دبلوم الكيمياء التحليلية  –التطبيقية 
 الجامعة

ين عمل سحب الملفات ودفع الرسوم والطوابع وعمل الشهادات للطالب الممنوح -32
 للدرجات العلمية 

 العليا المركزية لالعتماد  عمل خطاب المجلس وارسلها إلى إدارة الدراسات  -33
دبلوم الكيمياء  –عمل اعالن نتيجة دبلومات )دبلومة الميكروبيولوجيا التطبيقية   -34

 دبلوم التقنية البيولوجية( للطالب بانهم منحوا الدرجة –التحليلية 
 –الماجستير  –ذين تم منحهم الدرجات العلمية )الدبلومة عمل شهادات ال  -35

 بيان مقررات تمهيدى الماجستير( –بيان مقررات الدبلومة  –الدكتوراه 

عمل براءات الخرجين وارسلها إلى إدارة الدراسات العليا المركزية لعمل الشهادات   -36
 االصلية

على خطابات داخل الكلية او  عمل االحصاءات التى تطلب من اإلدارة سواء بناء  -37
 خارج الكلية
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 الموارد المالية التى تدخلها األدارة إلى الجامعة 
 جنيهاً  111طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة دكتوراة مبلغ  -1
 جنيهاً  111طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة الماجستير مبلغ  -2
 جنيهاً  111 طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة دبلومة مبلغ -3
 جنيهاً  111طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة دكتوراة اصلية مبلغ  -4
 جنيهاً  111طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة الماجستير اصلية مبلغ  -5
 جنيهاً  111طوابع خدمات تعليمة على كل شهادة دبلومة اصلية مبلغ  -6 

 جنيهاً             51جدول االمتحانات  -7
 جنيهاً  111دة القيد شها -8
  جنيهاً  51سحب الملف  -9
 جنيهاً  111المحتوى الدراسى  -11   

وعلى كل طالب يرسب فى الدور االول فى اى مادة من المواد يتم توريد مبلغ  -11
 جنيهاً على كل مادة  111
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 عمال التي تم انجازىا بادارة الدراسات العليااىم اال
-http://ecpu.sohagالدكتوراة عن طريق الموقع االلكتروني  -الماجستير -تقديم طالب الدبلوم

univ.edu.eg/govSystem/index.aspx?fbclid=IwAR0jF_QgyOSiEO
Lyzeb5QFpHqtpR6S4CF_uTlDEW04FyQmsXW_OBJwP7euY 

 رابط الفيديو التوضيح للتقديم
https://www.youtube.com/watch?v=CmblZ5ICEmM&feature=yo
utu.be&fbclid=IwAR0xqvbODm4QBanHC4JMHGLfcGtHaT5E

w25xBFZnNUiSxU26ADXBf_JYHi8  
 طباعة بنر بالمهام التي تقوم بها ادارة الدراسات العليا

 طباعة نموذج ورقي لرؤية ورسالو االدارة
 تم جمع الملفات واالوراق التي ليس لها فائدة وايداعها بالمحزن الخاص باإلدارة
ا اجمل مشاركة جميع من في االدارة في اعمال التنظيف والترتيب والتطهير لتصبح ادارتن

 ادارة 
تم عمل نموذج الكتروني لصرف مكافأت المحكمين والمشرفين الذين يحضرون 

 المناقشات1 
 تم عمل براءات الخريجين لعمل الشهادات االصلية 

 تنظيم اجراءات القيد والتسجيل للدرجات العلمية من داخل الكلية وخارجها
 القيد و القبول  الرد علي استفسارات طالب الدراسات العليايشأن مواعيد

تحقيق مستوي من التفاىم بين الموظفين في االدارة والمستفدين من الخدمة التي تقدمها 
 االدارة1
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  ادارة الدراسات العليا رؤية
 

 1بالطالب الي اعلي المستوياتالتميز والريادة في برامج الدراسات الُعليا للوصول 
 
 

 رسالة ادارة الدراسات العليا
 

 

ببرامج الدراسات الُعليا لتعكس االتجاىات والمستجدات العالميـة في البحث االرتقاء 
 العلمي وتطوير المجتمع المحلي واستحداث البرامج المتخصصة1

           
                                                                            

 لدراسات العليا والبحوثاأىداف 
 

 أداء الخدمة لطالب الدراسات العليا وفي أقل وقت ممكن تسهيل وتيسير
 االرتقاء بمستوي جودة الخدمة المقدمة لطالب الدراسات العليا

 االىتمـــام ومتابعة العملية التعليمية لطـالب الدراسات العليا
بالمنظومة التعليمية   مشاركة إدارة الدراسات العليا مع الكليات لتحديث اللوائح للرقي

 ريج طالب على مستوي عاليلتخ
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 الوقاية من فيروس كورونا وكيف تحمى نفسك واالخرين
 

 الحرص على ان يكون مكان العمل نظيفاً وصحياً  -1
 ثانية 21غسل اليدين جيدا بماء الجارى والصابون لمدة  -2
 تجنب مالمسة العينين واالنف والفم -3
 االلتزام بالتباعد وعدم التجمع  -4
 م بعدم المصافحة والمالمسةااللتزا -5
 االلتزام بعدم تبادل االقالم واالوراق  -6
 لبس الكمامات فى جميع االوقات  -7
  تعقيم االيدى بالكحول فى اغلب االوقات -8

 .عند السعال او العطس ابتعد عن االخرين  وقم بتغطية االنف والفم -9

 
 

 


