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 ة توراه الفلسفة في التر م لدرجة د   :شرو التقد
  ون الطالب حاصل على تقدیر ة) +C(أن   .على األقل بدرجة الماجستیر في التر
 ة  .أصل شهادة الماجستیر في التر
 شف درجات الماجستیر. 
 ح أل طال توراهال  ل من قسم إلى قسم آخر في الد  . ب التحو
 الد  .أصل شهادة الم
  ة ز اللغة اإلنجلیز عزة سعد ـ سموحة، أو مر ز خدمة المجتمع  فل من مر أصل شهادة التو

عزة سعد ـ سموحة ة. لألغراض الخاصة  ندر عان لجامعة اإلس زان تا وال یلتفت أل . المر
ز آخر  .مر

 م الط توراه نفسهاالبفي حالة تقد قدمها في الد الماجستیر،  فل    . ألصل شهادة التو
 ة اسم الطالب وال٦ تا ة مع   والفصل الدراسي والعام الجامعي ا المسجل لهدرجة صور شخص

 .خلف الصورة
  ور  ).األصل لالطالع(صورة الموقف من التجنید للذ
  استمارةM I Sمن الموقع المختص . 
 دفتر التأمین في حالة عمل الطالب مدرسصورة الصفحة األولى من . 
 موافقة جهة العمل. 
  ة حضور الطالب ه % ٧٥نس ًقا لنظام الساعات المعتمدة المعمول  وٕاال تم إلغاء الدرجة ط

ة ندر  .في جامعة اإلس



  
  
 
  

حوث         ا وال   إدارة الدراسات العل
                                                                                                                

  
                                                                                                                                                                                                                                    

   ٤٨٦٥٦٧١ : فاكس   ،٤٨٧١١٣٧ – ٤٨٤٠٩٠٥:    تلیفون اإلسكندریة مصرمكتب برید الشاطبى
Alexandria – Egypt ,  Tel: 4840905 – 4871137 – Fax: 4865671  

com.yahoo@ducatione_Alx        
  

  

  حصل الطالب على تقدیر حث ) +C(ال بد أن  على األقل، حتى یتسنى له تسجیل خطة ال
ه  .الخاصة 

 دم حصوله على تقدیر في حالة ع)C+( صل إلى التحسین في مقرر أو أكثر، حتى  قوم   ،
 .التقدیر المطلوب

  عد م والمناقشة،  ل له لجنة الح ش ح للقسم أن  في حالة انتهاء الطالب من رسالته، 
ة بـ  ة(الموافقة على التسجیل من قبل مجلس الكل  ). ثالثة فصول دراس

 ة من شهر اهر تو دیتم احتساب الطالب مدة ال الدراسة أ بدا ة تقدمه للدرجة  املة، منذ بدا  
ف، أو شهر ٨ ع، وتحتسب المدة ١ في فصل الخر ع في الر  سنوات وفصل دراسي فمثال س

الدراسة في  ع یتم احتساب ا٢٠١٥/ ٨/ ١الطالب الذ یلتح   سنوات واالنتهاء منها لس
قوم بإعادة المقررات التي حال علیها ال، وٕاذا تعد الطالب هذه الم٢٠٢٣/ ٢/ ١في  عدة   س

ع المقررات س جم  .سنوات، ول
  وفي حالة انتهاء الطالب من مقررات التي قام بإعادتها وهو مقرر فصل دراسي واحد، وانتهى

قوم بإع م والمناقشة له، حتى ال  یل لجنة الح قوم مجلس القسم بتش ادة من رسالته، 
 .ثانيمقررات الفصل الدراسي ال

  
  
  
  
  


