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جامعة طنطا
كلية الحقوق
الدراسات العليا

دليل القيد والتسجيل
بالدراسات العليا

دبلوم  -ماجستير  -دكتوراه

0202/0202
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أوال  :األوراق المطلهبة للقيد لدرجة الدبلهم 000

-1
-2

أصل شيادة السيالد .

اصل شيادة الميدانذ في الحقهق أو حقهق والذخطة أو الذخيعة والقانهن شعبة

القانهن 0

-3

عجد  6صهر شخرية حجيثة0

-5

ملء االستسارات واإلق اخرات أمام السهظف السختص0

-4
-6
-7

طمب باسم الديج أ0د /عسيج الكمية 0

مهافقة و ازرة الجاخمية بالشدبة لزباط الذخطة 0

ما يفيج سجاد دورة الحاسب اآللي الحى يدجد بالجامعة .

ثانيا  :األوراق المطلهبة للقيد لدرجة الماجستير والدكتهراه 000

 باإلضافة الي األوراق سالفة الحكخ لمقيج بالجبمهم فإنو يذتخط ما يمي -:

-1شيادة الجبمهم الحاصل عميو الطالب بالشدبة لمستقجمين لجرجة الساجدتيخ 0

-2شيادة الساجدتيخ أو دبمهمي الجراسات العميا بالشدبة لمطالب الستقجم لمتدجيل
لجرجة الجكتهراه .

 -3خطة البحث +صهرة مهقع عمييا من الدادة السذخفين عمي البحث 0

 -1إجخاء سيسشار لمباحث بسعخفة القدم السختص 0
 -2سجاد الطالب مقابل دورة الحاسب اآللي .
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مصرفات الدراسات العليا للعام اجلامعي  ( 0202/0202مصريني )
البيان

دبلوم عام  /خاص
دبلوم فرعى
باقي لإلعادة
رسم مواد الدور الثانى
قيد رسالة ماجستير
تجديد رسالة ماجستير
قيد دكتوراه
تجديد دكتوراه

الرسوم

569
5:.9769
.9.
5:.8769
 + 768769عدد المواد × 59.
( 6..للمادة)
6898769
6568769
7.98769
( 5968769الئحة قديمة)
6.68769

مصرفات الدراسات العليا للعام اجلامعي  ( 0202/0202وافدين )
البيان

الرسوم

دبلوم عام  /خاص

 6:69769جنيه
 68.9769جنيه

باقي لإلعادة

 + 889769عدد المواد × 59.
( 8..للمادة)
69.9769
6689769
75.9769
6589769

دبلوم فرعى
رسم مواد الدور الثانى
قيد رسالة ماجستير
تجديد رسالة ماجستير
قيد دكتوراه
تجديد دكتوراه

 :...دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
 :...دوالر
 89..دوالر
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رابعاً  :تقديم األعذار

قرر مجلس الدراسات العليا والبحهث بجلستو المنعقدة في 9191/2/5مايلي :

عمي الطالب الحين يخغبهن في االعتحار عن عجم دخهل االمتحان أن يتقجمها بطمب

لمديج أ 0د /عسيج الكمية قبل بجء االمتحانات بهقت كاف أو أثشاء االمتحانات أو بعجىا
بأسبهع عمي األكثخ مؤيجا بالسدتشجات الجالة عمي تخمفو عن أداء االمتحانات 0


تق ددجم األع ددحار قب ددل دخ ددهل االمتح ددان أو اثش ددا ه ( إذا تخم ددف الطال ددب ع ددن دخ ددهل

االمتحددان بعددحر قيددخه يقبمددو مجمددذ الكميددة وال يحدددب هيابددو رسددهإا بذددخط إال يديددج
التخم ددف ع ددن فخص ددتين متت دداليتين أو متفد دخقتين خ ددالل س ددشي الج ارس ددة ويعتب ددخ الطال ددب

الستغيددب عددن االمتحددان بغيددخ عددحر مقبددهل ارسددب بتقددجيخ ضددعي

جددجا  00وتحدددب

فخصددة عمددي الطالددب مددن عددجد الفددخي األرإعددة فددي حالددة عددجم دخهلددو االمتحددان أو
دخ ددهل الطال ددب ورس ددهإو أو تقجيس ددو لع ددحر وال يقبم ددو مجم ددذ الكمي ددة وتعق ددج امتحان ددات
الجبمهم مختين في كل عدام أوليسدا فدي نيايدة الددشة الجامعيدة والثانيدة فدي بجايدة الددشة

التالية 0


ال يجهز قبهل أعحار مخضية بعج نياية مهاعيج امتحانات نياية العام لمطالب بأه



إذا أصيب الطالب بسخض مفاجئ أثشاء تأدية في إحدجى السدهاد يس دن اعتدحاره عدن

حال من ألحهال0

أداء االمتحان في تمد السدادة إذا قدخر طبيدب المجشدة ذلد واعتسدج التقخيدخ مدشن ر ديذ

لجشة االمتحان 0


ال يجهز اعتساد الذيادات السخضية التي يقهم بإرساليا الطدالب الستهاجدجين خدارج

الددبالد إال إذا كانددت تمد الذدديادات صددادرة مددن إحددجى السدتذددقيات ومهثقددة ومرددجق

عمييا من الجيات السخترة0


يس ن اعتبار االستجعاء لمخجمة العد خية أو االحتياط من األعدحار الغيدخ مخضدية

إذا تم االستجعاء قبل االمتحان مباشخة أو أثشا ه 0
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خامساً  :الطالب الهافدين 000

 األوراق المطلهبة بالنسبة للهافدين -9بالنسبة للدبلهمات

أ -شيادة السيالد مهثقة0

ب -شيادة الميدانذ مهثقة0

ت -شيادة الثانهية العامة مهثقة 0

ث -شيادة بتقجيخات األرإع سشهات مهثقة0
ج -مهافقة الدفارة0

ح -عجد  6صهر شخرية0

خ -صهرة من جهاز الدفخ مبيشاً بو اإلقامة الجا سة بالبالد0
د -استيفاء استسارة البيانات +استسارة استطالع األه0
ذ -طمب باسم الديج أ0د /عسيج الكية 0

ر -استيفاء ندبة الحزهر السقخرة تحدب من تاريخ مهافقة الهافجين 0
ز -إدخال البيانات عمي مهقع و ازرة التعميم العالي 0

 -2بالنسبة للماجستير والدكتهراه

باإلضافة الي األوراق السابقة لطالب الدبلهمات استيفاء ما يلي -:
أ-

خطة البحث مهقع عمييا من الدادة السذخفين ( لمقيج بجرجتي الساجدتيخ /الجكتهراه)0

ب -إجخاء سيسشار لمباحث بسعخفة القدم السختص 0
ت -افادة من م تبة الكمية بعجم تدجيل السهضهع من قبل.

ث -اسددتيفاء شددخط القيددج بددجورة الحاسددب األولددي السدددتهه األول والسدددتهه الثدداني والحرددهل
عمددي دورة اإلنتخنددت بالشدددبة لمسدددجمين لددجرجتي الساجدددتيخ الددجكتهراه ( يس ددن الحرددهل
عمييا من دولتيم واعتسادىا وتهثيقيا من الخارجية )
ج -استيفاء إقخار اإلقامة داخل الدبالد وىدي  %25مدن الحدج األدندل السقدخر لمحردهل عمدي
الجرجة العمسية 0
ح -سجاد ايرال بسبمغ  1500جشيو لتدجيل البيانات عمل مهقع االدارة العامة لمهافجين.
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 -3مهاعيد القيد بالنسبة للهافدين

يددتم قبددهل األوراق باليددج وال يمتفددت لددنوراق ال دهاردة عددن طخي د البخيددج وذل د طبق داً



لمقد اخرات التددي ترددجر فددي شددان تحجيددج مهاعيددج القيددج بالددجبمهمات ووفقددا لمقدخار الرددادر
بتحجيددج السهاعيددج سددشهيا مددن الجامعددة بالشدددبة لجرجددة الساجدددتيخ مددن أول يهنيددو حتددي

نيايددة مددارس مددن كددل عددام أمددا بالشدددبة لمددجكتهراه فيددتم التقددجم ليددا فددي أه وقددت خددالل

العام 0


ي ددتم احتد دداب ند ددبة الحز ددهر م ددن ت دداريخ مهافق ددة اإلدارة العام ددة لمهاف ددجين بالشد ددبة



يتم احتدداب تداريخ التددجيل الشيدا ي اعتبدا اًر مدن تداريخ مهافقدة مجمدذ الكميدة عمدي

لمجبمهمات

التدجيل بعج مهافقة اإلدارة العامدة لمهافدجين أوالً وسدجاد الطالدب السردخوفات الج ارسدية
السقخرة بالشدبة لمساجدتيخ  ،الجكتهراه ) 0

إرشادات وتعليمات عامة 000

-1

يجب أن تكهن جسيع األوراق والسدتشجات خالية من أه كذط أو تعجيل 0

-3

تختب األوراق في ممف تختيباً جيجاً وي تدب الطالدب اسدسو وندهع الدجبمهم الستقدجم لدو

-2

ال تقبل الرهر الزه ية لنوراق والسدتشجات السطمهإة 0

والدشة بهضهح عمي السمف من الخارج 0

-4

تدمم األوراق باليج وال تقبل األوراق الهاردة عن طخي البخيج0

-6

ال يعتبخ قبهل الطالب نيا ياً إال بعج مهافقة الجامعة الشيا ية عمي قبهليم 0

-5

ال يدسح بتحهيل أه طالب من دبمهم أخخ بعج تقجيم أوراقو 0

