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جامعة المنصورة

نشأة الجامعة

جامعه املن�صورة �صاد�س جامعات اجلمهورية من حيث الن�صاأة حيث اأن�صئت مبقت�صى �صدور قرار رئي�س اجلمهورية 
التعليمية  بها، تبث خدماتها  للعلم  الدقهلية ومنارة  �صامخ مبحافظة  ل�صنة 1972وهى �صرح  بالقانون رقم )49( 
املحافظة فقط، بل ميتد  لي�س داخل  وال�صيا�صية واالقت�صادية  والثقافية  اأبعادها االجتماعية  بكافة  والبحثية 

ن�صاطها اإىل املحافظات االأخرى املجاورة.
 شعار الجامعة 

�صعاع �صم�س املعرفة ال�صاطع والذي تنبعث من خالله �صنابل القمح الذهبية تاأكيدًا لدور اجلامعة فى خدمه وتطوير  
املجتمع الذي ا�صتهرت بزراعته حمافظة الدقهلية وعدد ال�صنابل واحد وع�صرون �صنبلة.
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كلية الهندسة

نشأة كلية الهندسة
تعترب كلية الهند�صة باملن�صورة من اأوىل كليات الهند�صة يف الدلتا وقد مرت مبراحل عديدة حتى و�صلت اىل الو�صع احلايل:

اأن�صئ املعهد العايل ال�صناعي يف عام 1957 لتخريج فنيني تطبيقيني مدة الدرا�صة اأربع �صنوات.. 1
مت زيادة مدة الدرا�صة لت�صبح خم�س �صنوات يف عام 1959.. 2
يف عام 1961 انق�صمت الدرا�صة باملعهد اىل مرحلتني وكانت مدة الدرا�صة باملرحلة االأوىل ثالث �صنوات يح�صل الطالب . 3

يف نهايتها على دبلوم املعاهد العليا ال�صناعية- واملرحلة الثانية ومدتها عامان وميكن اأن يلتحق بها الطالب يف حالة 
اجتيازه املرحلة االأوىل بتفوق ليمنح يف نهاية اخلم�س �صنوات بكالوريو�س هند�صة.

يف عام 1974 �صدر القرار اجلمهوري رقم )542( ل�صنة 74 بتحويل املعهد العايل ال�صناعي باملن�صورة اىل كلية هند�صة  . 4
مدة الدرا�صة بها خم�س �صنوات. 

تطورت الكلية تطورا علميا كبريا منذ عام 1974 وحتى االن حيث زادت م�صاحتها وتعددت معاملها املتطورة ومت ان�صاء . 5
برامج جديدة لتواكب التغري يف متطلبات �صوق العمل واأ�صبحت من الكليات الرائدة بني كليات الهند�صة يف م�صر.

رؤية الكلـــية
التميز والريادة حمليا واقليميا وتبوء مكانة عاملية بتعاون اأبنائها".

رسالة الكلـــية
تقدم كلية الهند�صة جامعة املن�صورة مهند�صني متميزين قادرين على املناف�صة حمليا واقليميا يف النواحي العلمية 

والبحثية واالأخالقية وحل م�صكالت املجتمع وتنمية موارده فى اطار االلتزام بالقواعد املنظمة للمجتمع".
األهداف االستراتيجية

االأهداف  من  جمموعة  �صياغة  مت  فقد  لنف�صها  الكلية  حددتها  التي  االأربع  اال�صرتاتيجية  الغايات  اإطار  يف 
اال�صرتاتيجية التي ي�صعى كافة من ينت�صبون لكلية الهند�صة – جامعة املن�صورة اإىل حتقيقها وتتمثل فيما يلى :

تعزيز قدرات الكلية  لتطوير االأداء املوؤ�ص�صي وحتقيق التميز يف كافة املجاالت.. 1
دعم منظومة �صمان اجلودة والتح�صني امل�صتمر يف �صوء معايري اجلودة املحلية والدولية.. 2
تاأهيل اجلهاز االإداري للكلية  للقيام بدوره يف حتقيق ر�صالة واهداف الكلية بكفاءة عالية.. 3
تنمية املوارد املادية واملالية و البنية التحتية والتكنولوجية.. 4
تنمية  قدرات اأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة.. 5
تنمية مهارات الطالب والعمل على ا�صتمرارية التوا�صل مع اخلريجني.. 6
دعم وتطوير ا�صرتاتيجية التدري�س والتعلم والتقومي.. 7
تطوير منظومة البحث العلمي واالأن�صطة العلمية.. 8
تعزيز القدرة التناف�صية االقليمية والدولية للكلية.. 9

تلبية احتياجات واأولويات املجتمع املحيط والعمل على تنمية البيئة.. 10
دعم و م�صاركة االأطراف املجتمعية يف اأن�صطة الكلية.. 11
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أ. د / محمد رشاد البدراوي
اأ�صتاذ القوى امليكانيكية

من: 8/4/1973
إلى: 7/4/1983

أ. د / محمود صابر قنديل
اأ�صتاذ هند�صة حتليل النظم

من: 29/8/1994
اإىل: 31/7/1998

أ.د/ محمد الشبراوى محمد على
اأ�صتاذ الطرق والنقل واملرور

من: 14/9/2006
اإىل: 13/9/2009

أ. د / زكى محمد زيدان
اأ�صتاذ هند�صة االأ�صغال العامة

من : 4/12/2012
اإىل : 12/3/2016

ا.د / السعيد  عبد الغنى عاشور 
اأ�صتاذ االإنتاج ال�صناعي

من: 8/4/1983
اإىل: 31/7/1991

أ. د / حمدي أحمد الميقاتي
اأ�صتاذ هند�صة تكنولوجيا احلا�صبات العلمية

من: 6/9/1998
اإىل: 31/7/2003

أ.د/ عادل أحمد ضيف
اأ�صتاذ الهند�صة االإن�صائية

من: 17/10/2009
اإىل: 26/8/2011

أ.د/ محمد ابراهيم السعيد
اأ�صتاذ الهند�صةالكهربية

من: 21/3/2016
اإىل: 31/7/2018

 د / محمود مصطفى عوض
اأ�صتاذ الهند�صة احلرارية

من: 10/8/1991
اإىل: 31/7/1994

أ. د / إبراهيم جار العلم راشد
اأ�صتاذ الكيمياء الهند�صية

من: 14/9/2003
اإىل: 13/9/2006

ا.د/ محمود محمد المليجى
اأ�صتاذ الهند�صة االإن�صائية

من: 27/9/2011
اإىل:3/11/2012

أ. د / محمد عبد العظيم محمد
 اأ�صتاذ هند�صة االلكرتونيات

واالت�صاالت
من: 2/6/2019 اإىل االآن

عمداء الكلية  :
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وكالء الكلية :

ا.د / ال�شعيد  عبدالغنى عا�شور 
من: 3/8/1982
اإىل: 7/4/1983

ا.د/حممد عبداملنعم الطنطاوي
من: 10/4/1983
اإىل: 9/4/1986

ا.د/ حممد فتحي �شعد
من: 1/8/1978
إلى: 2/8/1982

اأ. د / حممود �شابر قنديل
من: 20/4/1986
اإىل: 7/4/1989

اأ.د/ال�شيد ح�شن القنيلي
من: 8/4/1989

اإىل: 14/2/1992

اأ.د/حمدي احمد امليقاتي
من: 20/9/1994
اإىل: 6/9/1998

اأ.د/م�شطفى ذكي حممد
من : 5/2/2007

اإىل : 31/7/2008

اأ.د/حممد ال�شرباوي حممد
من: 13/1/2004
اإىل: 12/1/2007

اأ.د/قا�شم �شالح الألفي
من: 6/11/2010
اإىل: 1/8/2016

اأ.د/�شبحي حممد عبدالقادر
 من : 20/9/2016
 اإىل :31/7/2019

اأ.د/�شريف م�شعود  البدوي
من: 1/8/2019

اإىل االآن

اأ. د / حممود �شابر قنديل
من: 15/2/1992
اإىل: 28/8/1994

اأ.د/جمدي حممد ابو ريان
من: 12/9/1998
اإىل: 11/9/2004

 اأ.د/ذكي حممد زيدان
 من: 18/11/2009
اإىل: 10/10/2010
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الفصل األول

)الدراســـــات العليــا(
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 المستندات المطلوبة 
عند القيد للدراسات العليا بالكلية

1 . - )دبلوم  العليا  للدرا�صات  الهيثم  ابن  نظام  با�صتخدام  العليا  للدرا�صات  الت�صجيل  موقع  على  االنرتنت  �صبكة  خالل  من  التقدم 
ماج�صتري العلوم - دكتوراه( .

�صداد ر�صوم ملف التقدمي الأول مرة فقط. 2
 موافقة جهة العمل ملن يعمل باحلكومة ومنحة يومني تفرغ اأ�صبوعيا. 3
�صــــهادة امليــــالد. 4
�صورة �صخ�صية. 5
�صورة من بطاقة الرقم القومي. 6
�صهادات باملوؤهالت الدرا�صية احلا�صل عليها الطالب و�صهادة تقديرات )للجامعات واملعاهد اخلا�صة(. 7
�صهادة تاأدية اخلدمة الع�صكرية للذكور اأو االإعفاء النهائي اأو املوؤقت من اأداء اخلدمة الع�صكرية على اأن يكون االإعفاء �صاحلًا . 8

للعمل به ملدة عامني على االأقل من تاريخ بدء الدرا�صة
 �صهادات املعادلة من املجل�س االأعلى للجامعات )للطالب خريجي املعاهد اخلا�صة(. 9

بالن�صبة ل�صباط القوات امل�صلحة موافقة هيئة التدريب وال�صباط على التفرغ يومني اأ�صبوعيا للدرا�صة. 10
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 11
ق�صيمة �صداد الر�صوم الدرا�صية )وال ي�صرى هذا ال�صرط على املعيدين واملدر�صني امل�صاعدين(  . 12
�صداد ر�صم امتحان قبول للمتقدمني للقيد بالدكتوراه. 13

التسجيل ماجستير – دكتوراه :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على ت�صجيل نقطة البحث باللغة العربية واالإجنليزية وجلنة االإ�صراف مع تو�صيح امل�صرف الرئي�صي. 1
اإفادة من املكتبة املركزية باملوافقة على نقطة البحث. 2
موافقة جلنة اأخالقيات البحث العلمي على الربوتوكول املقرتح )خطة البحث العلمي(. 3
�صداد الر�صوم الدرا�صية املركزية. 4
ت�صجيل ح�صاب على بنك املعرفة معتمد وخمتوم من مدير عام املكتبة املركزية. 5
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 6

تعديل لجنة اإلشراف :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على تعديل جلنة االإ�صراف �صواء بالرفع اأو االإحالل اأو االإ�صافة مو�صحًا به مربرات التعديل. 1
تقرير تراكمي عما و�صل اليه الطالب وذلك يف حال اإعتذار اأحد امل�صرفني.. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية. 3
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 4

تعديل عنوان الرسالة :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على تعديل العنوان مو�صحًا به مربرات التعديل . 1
موافقة جلنة اأخالقيات البحث العلمي على التعديل. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية. 3
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 4
اإفادة من املكتبة املركزية على العنوان اجلديد. 5
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 الغاء القيد / التسجيل :
اأو انقطاعه مع )اإر�صال . 1 اإلغاء القيد/ الت�صجيل مو�صحًا به �صبب االإلغاء �صواء بناًء على طلب الطالب  موافقة الق�صم على طلب 

ثالث اإنذارات للطالب(
تقرير تراكمي عما و�صل اليه الطالب وذلك فى حال طلب امل�صرف اأو الق�صم اإلغاء قيد/ت�صجيل الطالب. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية فى حال االإلغاء بناًء على طلب الطالب. 3

العذر مرضى :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على طلب العذر املر�صى. 1
قرار اللجنة الطبية. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية . 3

وقف القيد / التسجيل :
موافقة الق�صم على طلب وقف القيد/ الت�صجيل مو�صحًا فيه اأ�صباب الوقف. 1
اإرفاق ما يثبت اأ�صباب الوقف. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية باالإ�صافة اإىل �صداد  ر�صوم الوقف. 3
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 4

مد التسجيل :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على مد الت�صجيل مو�صحًا به مربرات املد. 1
تقرير تراكمي عما و�صل اإليه الطالب. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية. 3
�صداد ر�صوم املد. 4
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 5

العذر اجتماعي :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على العذر االجتماعي. 1
االأوراق الدالة على العذر. 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية . 3

تشكيل لجنة المناقشة والحكم :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على ت�صكيل جلنة املناق�صة واحلكم. 1
تقرير ال�صالحية على النموذج املخ�ص�س له موقعا من ال�صادة امل�صرفني ومن�صق TURNT IN باالإ�صافة اىل توقيع من�صق الق�صم. 2
3 .TURNT IN صداد مقابل�
4 .ESP أو دورة اللغة االنجليزية IELTS معتمدة من أى فرع لهيئة اإليمديست أو شهادة )TOEFL( شهادة
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 5
اإقرار ن�صر بحث و�صورة من البحث املن�صور. 6
خطاب الن�صر فى جملة علمية. 7
غالف الر�صالة عربى واجنليزي موقع من امل�صرف الرئي�صي. 8
�صداد الر�صوم الدرا�صية. 9

اإفادة بعقد الطالب �صيمنار)حلقة نقا�صية(. 10
اأو . 11 املقيدين  وخارجه  بالق�صم  الطالب  فيها  �صارك  التي  واملوؤمترات  ال�صيمنارات  بقائمة  اإفادة  امل�صاعدين  واملدر�صني  للمعيدين 

امل�صجلني من 2017/10/31
)املقيدين من اخلارج اعتبارًا من 2017/9/1 ( تقدمي اإفادة بدورتني من مركز تطوير االأداء على اأن تكون دورة اأخالقيات البحث . 12

العلمي اأحداهما
اإفادة براءة اخرتاع للمقيدين اعتبارًا من 2017/9/1 . 13
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تعديل تشكيل لجنة المناقشة والحكم :
موافقة الق�صم على تعديل ت�صكيل جلنة املناق�صة واحلكم مو�صحًا مربرات التعديل. 1
فى حال اعتذار املحكم يرفق خطاب االعتذار مو�صح به �صبب االعتذار. 2

منح الدرجة :
خطاب مبوافقة جمل�س الق�صم على املنح. 1
التقرير اجلماعي والتقارير الفردية الأع�صاء جلنة املناق�صة واحلكم . 2
�صداد الر�صوم الدرا�صية حتى تاريخ موافقة اجلامعة على ت�صكيل جلنة املناق�صة واحلكم. 3
ا�صتمارة تعريفية لع�صو الهيئة املعاونة فقط )معيد - مدر�س م�صاعد(. 4
امل�صتخل�س عربي و امل�صتخل�س اجنليزى ورقى. 5
)2( ر�صائل جملدة جتليدا نهائيا. 6
اإي�صاالت ت�صدير الر�صائل ملكتبة الكلية. 7
8 .Pdf و word باإلضافة إلى المستخلص عربى وانجليزي Pdf و word تحتوى على الرسالة )CD 1( عدد
نسخة من الرسالة  Pdf للمكتبة المركزية ترفع على موقع نماذج وحدة المكتبة الرقمية جامعة المنصورة. 9

http://sites.google.com/view/mansouradlu
�صهادة ICDL وذلك للطالب احلا�صلني على موافقة اجلامعة على الت�صجيل اعتبارًا من 2016/12/1. 10

تجديد تشكيل لجنة المناقشة والحكم :
موافقة الق�صم على جتديد ت�صكيل جلنة املناق�صة واحلكم مو�صحًا مربرات التجديد مرفق به طلب من امل�صرف الرئي�صي بتجديد . 1

جلنة املناق�صة واحلكم مو�صحًا بها مربرات التجديد

 شروط التسجيل والتعديل واإللغاء
ميكن للطالب الت�صجيل يف الف�صل االأول اأو الثاين يف مقررات ت�صل �صاعاتها املعتمدة اإىل )9( �صاعة معتمدة كحد اأدين مبوافقة . 1

املر�صد االأكادميي.
احلد االأق�صى لعدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صمح للطالب الت�صجيل بها يف الف�صل االأول اأو الثاين )18( �صاعة معتمدة مبوافقة . 2

املر�صد االأكادميي.  
احلد االأق�صى لعدد ال�صاعات املعتمدة التي ي�صمح للطالب الت�صجيل بها يف الف�صل ال�صيفي )6( �صاعات معتمدة مبوافقة املر�صد االأكادميي.. 3
يحق للطالب تغيري مقررات باأخرى خالل اأ�صبوعني من بدء الدرا�صة )وال ي�صري ذلك على الف�صل ال�صيفي( وذلك مبوافقة املر�صد االأكادميي.  . 4
يحق للطالب االن�صحاب من املقرر خالل ثمانية اأ�صابيع على االأكرث من بداية الدرا�صة بالف�صلني االأول اأو الثاين وثالثة اأ�صابيع . 5

على االأكرث يف الف�صل ال�صيفي ومبوافقة املر�صد االأكادميي  بدون اثر اأكادميي حتى اال�صبوع الرابع من الف�صلني الرئي�صني ونهاية 
اال�صبوع الرابع من الف�صل ال�صيفي.

يحق للطالب اإعادة الت�صجيل يف اأي مقرر ر�صب فيه ويعيد املقرر درا�صًة وامتحانًا.. 6
ال يعترب الطالب ناجحًا يف اأي مقرر اإال اإذا ح�صل على )C( على االأقل للدبلوم اأو  )B-(   للماج�صتري اأو الدكتوراه. . 7
يجب اأن يحقق الطالب يف املقررات متو�صطًا  للمجموع الرتاكمي ال يقل عن )2.3( للدبلوم و )2.7( للماج�صتري اأو الدكتوراه. . 8
يح�صب وزن كل مقرر على اأنه عدد �صاعاته املعتمدة م�صروبة يف وزن التقدير الذي ح�صل علية الطالب يف هذا املقرر. . 9

يح�صب جمموع االأوزان التي ح�صل عليها الطالب يف اأي ف�صل على اأنها جمموع اأوزان كل املقررات التي در�صها الطالب يف هذا الف�صل.. 10
يح�صب متو�صط اأوزان اأي ف�صل على اأنه ناجت ق�صمة جمموع االأوزان التي ح�صل عليها يف الف�صل مق�صوما على عدد ال�صاعات املعتمدة . 11

للمقررات التي در�صها يف هذا الف�صل )با�صتثناء عدد �صاعات مقرر اللغة االجنليزية(.
املقرر الذي يح�صل فيه الطالب على اأقل من )C( للدبلوم اأو )B-(  ملاج�صتري العلوم اأو الدكتوراه ال يعتد به �صمن ال�صاعات املعتمدة . 12

املقررة يف الف�صل الدرا�صي اإال اإذا اأعادة وجنح فيه فتح�صب االأخرية فقط بحد اأق�صي )C+( للدبلوم و  )B-(ملاج�صتري العلوم.
اذا تكرر ر�صوب الطالب مرتني يجوز ت�صجيل الطالب يف تخ�ص�س اأخر ملرة واحدة كفر�صة اأخرية.. 13
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اجراءات التسجيل لدرجة ماجستير العلوم أو دكتوراه الفلسفة
موافقة مجلس القسم على التسجيل 

 حمددا بها عنوان نقطة البحث باللغتني العربية واالجنليزية وجلنة اال�صراف م�صفوعة باملرفقات التالية : 
المكتبة المركزية

خماطبة املكتبة املركزية للح�صول على اإفادة باملوافقة على نقطة البحث - وخمطط الر�صالة   معتمد من مدير عام املكتبة املركزية
 تسجيل حساب على بنك المعرفة  

  معتمد من مدير عام املكتبة املركزية
إفادة بدورة أخالقيات البحث العلمي 

  معتمد من رئي�س جلنة اأخالقيات البحث العلمي
 اقرار من امل�صرفني بعدم وجود قرابة بني جلنة اال�صراف فيما بينهم او بني جلنة اال�صراف  والطالب «
يعقد امتحان القبول لدرجة دكتوراة الفل�صفة مرتني �صنويا )اغ�صط�س- يناير( على م�صتوى التخ�ص�س ويكون االمتحان حتريريا  ▪

.)-B( مدته اربع �صاعات فى املواد التى مت حتديدها من مرحلتي البكاوريو�س واملاج�صتري وال تقل الدرجة املقبولة عن
يجتاز الطالب االمتحان ال�صامل )حتريريا و�صفويا( خالل فرتة من �صتة اأ�صهر حتى ثمانية ع�صر �صهرا من بداية القيد بنجاح  ▪

ال يقل عن 70% وذلك فى املواعيد املقررة التى يحددها جمل�س الكلية ) مرتني على االقل �صنويا( ويحق للطالب فى حالة عدم 
اجتياز االمتحان ال�صامل احل�صول على فر�صة اخرى بناء على طلب امل�صرفني وموافقة جمل�س الق�صم املخت�س.

مدة الدراسة :ـ 
مدة الدرا�صة لنيل اى من دبلومات الدرا�صات العليا ال تزيد عن اربعة ف�صول درا�صية رئي�صية عند التفرغ اجلزئي. وفى حالة  «

التفرغ الكلي يجوز ملجل�س الق�صم املخت�س املوافقة على ان تكون الدرا�صة ملدة ف�صلني درا�صيني رئي�صيني.
احلد االأدنى للح�صول على درجة املاج�صتري هو اأربعة ف�صول درا�صية رئي�صية من تاريخ القيد واحلد االأق�صى هو ثمانية ف�صول  «

درا�صية رئي�صية من تاريخ القيد مع  مراعاة حاالت وقف القيد ويجوز مد القيد بحد اأق�صي ف�صلني درا�صيني رئي�صيني بناء علي 
طلب امل�صرف الرئي�صي وموافقة جمل�س الق�صم العلمي املخت�س وجمل�س الكلية موافقة جمل�س الدرا�صات العليا باجلامعة. 

احلد االأدنى للح�صول على درجة الدكتوراه هو اأربعة ف�صول درا�صية رئي�صية من تاريخ اجتياز امتحان اأخر املقررات الدرا�صية اأو  «
االمتحان ال�صامل واحلد االأق�صى هو ع�صرة ف�صول درا�صية رئي�صية  وذلك من تاريخ القيد مع مراعاة حاالت وقف القيد ويجوز مد 

القيد بحد اأق�صي ف�صلني درا�صيني رئي�صيني بناء علي طلب امل�صرفني وموافقة جمل�س الدرا�صات العليا باجلامعة.

 اإلجراءات المطلوبة لمد التسجيل أو وقف التسجيل
خطاب موجه من رئي�س الق�صم بعد موافقة جمل�س الق�صم على مد الت�صجيل اأو وقف الت�صجيل 

مرفق به الطلب املقدم من امل�صرف الرئي�صى على مد الت�صجيل اأو وقف الت�صجيل )علية توقيع رئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدراة الدرا�صات 
العليا والبحوث(.

عمل تقرير عن طالب درا�صات عليا )التقرير ال�صنوى الرتاكمى )املجمع(( عن كل �صنة درا�صية 
من خالل اأع�صاء جلنة االإ�صراف )امل�صرفني على الر�صالة من على نظام ابن الهيثم للدرا�صات العليا(.

سداد الرسوم الدراسية + رسوم مد التسجيل أو وقف التسجيل

اجراءات تعديل لجنة اإلشراف باإلضافة أو باإلحالل
 خطاب موجه من رئي�س الق�صم بعد موافقة جمل�س الق�صم على تعديل جلنة االإ�صراف 

اإدراة  اإىل  الق�صم ثم يوجه  رئي�س  التعديل )علية توقيع  وبعد  اللجنة قبل  الرئي�صى على تعديل  امل�صرف  من  املقدم  الطلب  به  مرفق 
الدرا�صات العليا والبحوث(.

عمل تقرير عن طالب الدراسات العليا )التقرير السنوي التراكمي المجمع(
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 اجراءات تعديل او تدقيق عنوان الرسالة
هى نف�س االأوراق املطوبة لت�صجيل نقطة البحث �صواء كان التعديل جوهرى اأو غري جوهرى باالإ�صافة اإىل خطاب موجه من رئي�س الق�صم 

بعد موافقة جمل�س الق�صم على تعديل نقطة البحث  باللغة العربية واالإجنليزية وجلنة االإ�صراف على نقطة البحث.
مرفق به الطلب املقدم من امل�صرف  الرئي�صى على تعديل عنوان البحث )علية توقيع رئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدارة الدرا�صات العليا 

والبحوث( ومو�صح باخلطاب نوع التعديل جوهري اأو غري جوهري.

اجراءات تشكيل لجنة الحكم والمناقشة
خطاب موجه من رئيس القسم بعد موافقة مجلس القسم على تشكيل لجنة الحكم والمناقشة 

مرفق به الطلب املقدم من امل�صرفني )علية توقيع رئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدراة الدرا�صات العليا  والبحوث(.
إقرار نشر بحث مستخرج من الرسالة 

)علية توقيع امل�صرفني ورئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدراة الدرا�صات العليا والبحوث(.
موافقة نشر البحث على الرسالة فى المجلة العلمية  

.)Acceptance Letter(  يرفق خطاب يفيد بقبول البحث او ن�صخة من الربيد االليكرتوين املر�صل به ما يفيد قبول البحث
تقرير صالحية الرسالة 

تقرير يفيد باأن الر�صالة �صاحلة للمناق�صة )علية توقيع امل�صرفني ورئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدراة الدرا�صات العليا والبحوث(.
تقييم حلقة نقاش )عمل السيمنار( للرسالة قبل المناقشة )بعد موافقة أعضاء اللجنة على 

السيمنار(
علية توقيع امل�صرفني واحل�صور من اأع�صاء هيئة التدري�س بالق�صم ورئي�س الق�صم ثم يوجه اإىل اإدراة الدرا�صات العليا والبحوث(.

 )Turnitin شهادة اإلنتحال األدبى(piligarism  تقرير فحص الرسالة 
يقوم طالب الدرا�صات العليا بعد اأن ينهى الر�صالة والبحث امل�صتخل�س بالتوجه اىل من�صق الق�صم العلمى بالكلية الإجراء الفح�س  «

. turnitin على برنامج
باجتياز الفح�س على الربنامج يوقع من�صق الق�صم العلمى على تقرير ال�صالحية اخلا�س بالر�صالة مع جلنة اال�صراف وتقدمية  «

اىل جمل�س الق�صم العلمى كمتطلب من متطلبات ت�صكيل جلان احلكم واملناق�صة.
ويقوم ب�صداد الر�صوم عن طريق ادارة الدرا�صات العليا بالكلية . «

.)Paper( نسخة ورقية من البحث المنشور
اللغـــــــــــة 

 احل�صول على �صهادة اللغة االإجنليزية ب�صرط اأن تكون �صاحلة عند تقدميها. «
 الدرجة املطلوبة الجتياز امتحان TOEFL لالأق�صام العلمية الدار�صة باللغة االإجنليزية 433 درجة للماج�صتري والدكتوراه و  «

IELTS 5 درجات للماج�صتري والدكتوراه.
و  « والدكتوراه  للماج�صتري  درجة   390 العربية  باللغة  الدار�صة  العلمية  لالأق�صام   TOEFL امتحان  الجتياز  املطلوبة  الدرجة 

IELTS 4 درجات للماج�صتري والدكتوراه.
ميكن للطالب احل�صول على دورة اللغة االإجنليزية لالأغرا�س اخلا�صة مبركز اللغة االإجنليزية بكلية الرتبية باجلامعة كبديل  «

ل�صهادة االميد�صت .
نسخة ورقية من غالف الرسالة فقط 

يكتفي بتقدمي ن�صخة ورقية من غالف الر�صالة فقط معتمد وموقع عليه من امل�صرف الرئي�صي باأنه مت اعداد الر�صالة.
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اجراءات منح الدرجة

حصول الطالب على شهادة ICDL أو ما يعادلها
وي�صمل اأي�صا �صهادات الربامج التدريبية التي مت اعتمادها من املجل�س االأعلى للجامعات كدورات تدريب تكافئ �صهادات ICDL ) طبقا 

ملا ورد بخطاب املجل�س االأعلى للجامعات ( على النحو التاىل :
الدورة التدريبية التي تقدمها الوحدة املركزية للتدريب على تكنولوجيا املعلومات باملجل�س االأعلى   للجامعات ويتم التدريب  «

عليها داخل مراكز التدريب باجلامعات.
» .ICDL Arabia صركة�
�صركة MKCL الهندية. «
» .plus IC3 برنامج
» Cambridge IT Skills الدبلوم الدوىل يف تنمية مهارات تقنية املعلومات

ويعفى طالب ق�صم احلا�صبات والنظم من هذا ال�صرط.
خطاب موجه من رئيس القسم بعد موافقة مجلس القسم على منح الدرجة 

مرفق به التقارير الفردية والتقرير اجلماعى لل�صادة اأع�صاء جلنة احلكم واملناق�صة املقدمة من �صيادتهم )عليه توقيع رئي�س  «
الق�صم واملحكمني ووكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث وعميد الكلية ثم يوجه اإىل اإدارة الدرا�صات العليا والبحوث(.

4 ن�صخة ر�صالة جملدة.     «
2 ن�صخة ر�صالة مكعبة.    «
» .)Paper ملخ�س الر�صالة عربى واإجنليزى ، ن�صخة من البحث املن�صور ،  Word & Pdf 2 )عليهم ن�صخة الرسالةCD 
8 ملخ�س الر�صالة عربى واإجنليزى.           «
3 م�صتخل�س املكتبة عربى واإجنليزى. «

ماجستير هندسة وتكنولوجيا وإدارة البيئة بنظام الساعات المعتمدة
متنح جامعة املن�صورة بناء على طلب جمل�س كلية الهند�صة درجة املاج�صتري يف العلوم الهند�صية )تخ�ص�س هند�صة وتكنولوجيا واإدارة 
البيئة  واإدارة  وتكنولوجيا  هند�صة  جمال  يف  والتطوير  العلمي  والتفكري  البحثية  القدرات  تنمية  اإىل  الدرجة  هذه  وتهدف  البيئة( 
وذلك من خالل درا�صة عدد من املقررات املتقدمة باال�صتعانة بالتقنيات احلديثة بفتح بوابة للتعليم االلكرتوين واأجراء بحث تطبيقي 
وتقدمي ر�صالة علمية وهذا الربنامج م�صرتك بني ق�صم الريا�صيات والفيزياء الهند�صية وق�صمي هند�صة القوي امليكانيكية وهند�صة 

االأ�صغال العامة وغريها من االأق�صام العلمية املعنية بالكلية . 
نظام الدراسة :ـ 

الدرا�صة بنظام ال�صاعات املعتمدة وي�صمح بالقيد بها خلريجي كليات الهند�صة باجلامعات امل�صرية اأو االأجنبية اأو احلا�صلني على درجات 
علمية مت معادلتها من املجل�س االأعلى للجامعات بكالوريو�س الهند�صة وذلك بتقدير جيد على االأقل اأو احلا�صلني على دبلوم درا�صات 

عليا بتقدير جيد على االأقل. 
الدراسة عبارة عن ثالث فصول 

 يدر�س فيها الطالب 20 مقرر «
الف�صل االأول    5 مقررات «
الف�صل الثاين   8 مقررات «
الف�صل الثالث   7 مقررات «
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مواعيد الدراسة والقيد :ـ 
تنق�صم ال�صنة االأكادميية اإىل ثالثة ف�صول درا�صية على النحو التايل:ـ 

الف�صل االأول : يبداأ من ال�صبت الثالث من �صهر �صبتمرب وملدة 15 اأ�صبوع تدريبي.. 1
الف�صل الثاين: يبداأ من ال�صبت الثاين من �صهر فرباير وملدة  15 اأ�صبوع تدريبي.. 2
الف�صل ال�صيفي: يبداأ من ال�صبت االأول من �صهر يوليو وملدة 6 اأ�صابيع تدريبية . . 3
يتم القيد لكل ف�صل خالل اأ�صبوعني قبل بدء الف�صل الدرا�صي وبعد ا�صتيفاء �صروط القيد.. 4
يتم االلتحاق والقيد الأول مرة يف �صبتمرب اأو فرباير من كل عام.. 5

 األوراق والشروط الخاصة بالوافدين
اأن يكون حا�صل على بكالوريو�س هند�صة معتمد ومعادل من املجل�س االأعلى للجامعات فى القيد للدبلوم وفى القيد للماج�صتري مع  «

معادلة �صهادة املاج�صتري فى حالة القيد للدكتوراه.
يحدد الطالب متويل الدرا�صة على ح�صابه اخلا�س اأم على ح�صاب اجلهة املوفدة. «

األوراق المطلوبة :
تقديرات اخلم�س �صنوات وعدد ال�صاعات الدرا�صية )�صهادة باملقررات(. «
�صورة من جواز ال�صفر و�صهادة امليالد موثقة من اخلارجية. «
يف حالة القيد للدكتوراة ن�صخة من ر�صالة املاج�صتري مع ال�صهادات اخلا�صة بالبكالوريو�س واملاج�صتري جميعها موثقة. «
ابن  « ونظام  والبعثات  الثقافية  ال�صئون  قطاع  موقع  على  املوجودة  الراأي  وا�صتطالع  واملعلومات  البيانات   ا�صتمارة  منوذجي  مليء 

الهيثم للدرا�صات العليا املوجود على موقع جامعة املن�صورة.
عدد 14 �صور �صم�صية. «
�صهادة املعادلة من املجل�س االأعلى للجامعات )البكالوريو�س اأو املاج�صتري(. «
كتاب ال�صفارة م�صفوع براأى امل�صت�صار الثقايف التابع له الطالب مو�صحًا )اإذا كانت منحة اأو على نفقتك اخلا�صة (. «
اإقرار بالعلم بعدم م�صئولية اجلامعة بالقبول ب�صكل نهائي اال بعد ورود املوافقة االأمنية و�صهادة املعادلة. «

ميعاد التقديم :
اأول يوليو وحتى االأول من �صبتمرب  « العلوم( يف الفرتة من  – ماج�صتري  العليا) دبلوم  للقيد بالدرا�صات  اأوراق التقدمي  يتم قبول 

بالن�صبة ملرحلتى الدبلوم واملاج�صتري اأما بالن�صبة ملرحلة الدكتوراه فيتم قبول االأوراق من اأول يوليو وحتى قبل امتحان القبول 
واملقرر عقده فى �صهر اأغ�صط�س من كل عام  وذلك للقيد بالف�صل الرئي�صي االأول والذي يبداأ يف اأول االأ�صبوع الرابع من �صهر �صبتمرب 

وملدة 15 اأ�صبوع. 
)ملرحلة  « بالن�صبة  اأما  ماج�صتري(    - دبلوم   ( العليا  بالدرا�صات  للقيد  بالن�صبة  يناير  �صهر  نهاية  وحتى   11/20 من  الفرتة  وفى 

الدكتوراه( فيتم قبول االأوراق من 11/20 وحتى قبل امتحان القبول املقرر عقده فى �صهر يناير وذلك للقيد بالف�صل الرئي�صي 
الثاين والذي يبداأ يف اأول االأ�صبوع الثالث من �صهر فرباير وملدة 15 اأ�صبوع.

الطلبات التي ترد بعد هذا املوعد ينظر فى قبولها فى الف�صل التايل. «
متاح استخراج الشهادات واالفادات اآلتية من الدراسات العليا

�صهادة   ) دبلوم ،ماج�صتري،دكتوراه(                )عربي - اجنليزي(.. 1
�صهادات مقررات  ) دبلوم ،ماج�صتري،دكتوراه(    )عربي - اجنليزي(.. 2
افادة قيد  ) دبلوم ،ماج�صتري،دكتوراه(               )عربي - اجنليزي(.. 3
افادة و�صف املقررات للطالب املقيدون بنظام ال�صاعات املعتمدة.. 4
افادة مقررات    ) دبلوم ،ماج�صتري،دكتوراه(      )عربي - اجنليزي(.. 5
افادة بجداول االمتحانات. 6
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ال�صيد االأ�صتاذ / مدير وحدة املكتبة الرقمية
حتية طيبة وبعد،،،

نرجو من �صيادتكم اإفادتنا باأن مو�صوع الر�صالة اخلا�س بالباحث/ ..................................................

 .......................................................... فى   .............................................. لدرجة  املقيد   
للعام اجلامعى ...........................................................................

وعنوان الر�صالة :-

..............................................................................................................  : العربية  باللغة 
....................................................................................................................................

باللغة االإجنليزية : ..........................................................................................................
....................................................................................................................................

الر�صالة مل ي�صبق ت�صجيلها باأى من اجلامعات امل�صرية نظرًا لعدم التكرار .

وتف�صلوا بقبول وافر االإحرتام والتقدير،،،

امل�صرف الرئي�صى                              رئي�س الق�صم العلمى                              وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث

                                       

                        اخلتم

                                                                 

المرفقــــــات والنمـــــاذج المطلوبة

إفادة 
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ال�صيد االأ�صتاذ /  

 مدير املكتبة املركزية

حتية طيبة وبعد،،،

نت�صرف باإحاطة �صيادتكم باأنه مت االإطالع على اإفادة املكتبة املركزية بجامعة املن�صورة

وبخ�صو�س تكرار عنوان الر�صالة :-

نحيط علم �صيادتكم باأن مو�صوع الر�صالة املقدم من املهند�س/  ......................................................
....................................................................................................................................

..........................................................................................  : العربية  باللغة  الر�صالة  عنوان 
....................................................................................................................................

عنوان الر�صالة باللغة االإجنليزية : ......................................................................................
....................................................................................................................................

غري مكررة مع الر�صائل الواردة اإلينا فى االإفادة

على اأن ي�صتمر الطالب على نف�س النقطة البحثية

وتف�صلوا بقبول وافر االإحرتام والتقدير،،،

امل�صرف الرئي�صى                  رئي�س الق�صم العلمى           وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث                      

إفادة المكتبة المركزية
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اأقر اأنا املهند�س/                                                             

امل�صجل لدرجة:- املاج�صتري اأو الدكتوراه

بعنوان ر�صالــة:-

....................................................................................................................................

......................................................

وجلنة االإ�صراف:

االإ�صــــــــــــــــــــــــم م
اأ.د. اأو اأ.م.د )م�صرف رئي�صى( 1
اأ.م.د اأو د. )م�صرف م�صارك( 2

باأن البحث املن�صور فى :

جملة:-

عدد:-   رقم )       (

حتت عنوان :-

م�صتخرج من الر�صالة املذكورة بعاليه واأن اأ�صماء جميع ال�صادة امل�صرفني موجودة على البحث.

وهذا اإقرار منى بذلك.

املقــــر         

م/        

           يعتمد،

اأ.د/ رئي�س الق�صم  

إقرار نشر بحث مستخرج من رسالة
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اال�صم : ................................................ الدرجة العلمية :................................................

الكلية : ................................................ الق�صم العلمي : ................................................

التليفون : ................................................

فيما يلي قائمة باملفات التعريفية
MU Email

URL: mail.mans.edu.eg
ORCID ID

URL: www.orcid.org
Researcher ID

URL: www.researcherid.com
Research Gate Profile

URL: www.researchgate.net
Academia.edu Profile

URL: mansoura.academia.edu
Egyptian Knowledge Bank

URL: www.ekb.eg
مت الت�صجيل على بوابة الباحثني بالربيد االلكرتوين

توقيع الباحث: ................................................
متت املراجعة وا�صافة املعرفات على املوقع

https://sites.google.com/view/mansourauniversity 

                التوقيع
....................         
....../....../.....         

يعتمد،،، املوظف املخت�س                                                    امني الكلية     

                      عميد الكلية

الملفات التعريفية بالباحث
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ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور/ رئي�س ق�صم هند�صة
حتية طيبة وبعد،

نحيط �صيادتكم علما باأن املهند�س/  ........................................  قد اإنتهى من اإعداد ر�صالة املاج�صتري          
املقدمة منه حتت عنوان:-

عنوان الر�صالة:
....................................................................................................................................

الهدف من البحث:
 ....................................................................................................................................

تنظيم الر�صالة:  تنق�صم الر�صالة اإىل خم�صة اأبواب وملحق نوجزها على النحو التاىل :-
الباب االأول:-

....................................................................................................................................
الباب الثانى:-

....................................................................................................................................
الباب الثالث:-

....................................................................................................................................
الباب الرابع:-

....................................................................................................................................
الباب اخلام�س:-

....................................................................................................................................

واأن الر�صالة اأ�صبحت مكتملة و�صاحلة للمناق�صة وقد قام الباحث بن�صر بحث فى مو�صوع الر�صالة ومرفق 
�صور خطابات قبول و ن�صر البحث.

ونقرتح ت�صكيل جلنة احلكم و املناق�صة على النحو التاىل :-
اأ.د. ) حمكم من اخلارج (  .1

اأ.د. ) حمكم من الداخل (  .2
اأ.د. ) حمكم عن جلنة االإ�صراف )م�صرف رئي�صى( (  .3

اأ.د اأو اأ.م.د ) حمكم عن جلنة االإ�صراف )م�صرف م�صارك( (  .4
برجاء التف�صل باإتخاذ الالزم نحو العر�س على جمل�س الق�صم مع ال�صكر،

جلنة االإ�صراف:

التوقيع االإ�صــــــــــــــــــــــــم
اأ.د. اأو اأ.م.د )م�صرف رئي�صى(
اأ.م.د اأو د. )م�صرف م�صارك(

تقرير صالحية الرسالة
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اإ�صم مقدم ال�صمنار :-
امل�صجل لدرجة :-  املاج�صتري اأو الدكتوراه

عنوان ال�صمنار :-
باللغة العربية :-

باللغة االإجنليزية :-
امل�صرفون على البحث :-

التوقيع االإ�صــــــــــــــــــــــــم
اأ.د. اأو اأ.م.د )م�صرف رئي�صى(
اأ.م.د اأو د. )م�صرف م�صارك(

 تاريخ انعقاد ال�صمنار :-
التقييم :- بعد ا�صتق�صاء اآراء ال�صادة االأ�صاتذة احلا�صرين كانت لهم املالحظات االآتية :-

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

تاريخ موافقة جمل�س الق�صم على تقييم حلقة النقا�س :-
بناءا عليه كان تقييم ال�صمنار هو :-

                                         مر�صى                                                                غري مر�صى
اللجنة :

1 .
2 .
3 .
4 .
5 . 

                          رئي�س جمل�س الق�صم
اأ.د./       

تقييم حلقة نقاش )سيمنار(
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ال�صيد اال�صتاذ الدكتور/ وكيل الكلية  للدرا�صات العليا والبحوث

حتية طيبة وبعد،،،

برجاء التكرم باملوافقة على ا�صتخراج االتي:

)      (

)      (

)      (

)      (

مقدمه ل�صيادتكم

اال�صم

اال�صم باللغة االجنليزية

الق�صم                                               الدرجة )دبلوم - ماج�صتري - دكتوراة(

ال�صعبة                                                          تاريخ املنح

الرقم القومي

تاريخ تقدمي الطلب

اقرار:

اقر انا ............................................................................. باننى ا�صتلمت ال�صهادة املطلوبـــــــــة

التوقيع                             الرقم القومي  

نموذج استخراج شهادة – افادة – مقررات



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

25كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة

الفصل الثانى

)البحوث(
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جائزة الجامعـــة التقديريـــة

1/2 شروط الترشيــــح للجائزة :
اأن يكــــون املر�صح بدرجة اأ�صتـــاذ )عامل اأو متفرغ ( واأم�صى ع�صر �صنوات على االأقل يف درجة اأ�صتاذ بجامعة . 1

ال�صابقة للرت�صيح قد ق�صيت ب�صفة مت�صلة بجامعة املن�صورة  ال�صنوات اخلم�س االأخرية  املن�صورة واأن تكون 
وذلك مع عدم خ�صم املدد التي تق�صى يف مهمة علمية اأو زيارة علمية اأو دورة تدريبية اأو موؤمتر علمي من مدة 
اخلم�س �صنوات ب�صرط اال يجاوز جمموعها مدة عام ويحظرعلى كل من ال�صيد اأ.د./ رئي�س اجلامعة وال�صادة 

النواب رئي�س اجلامعة وال�صادة العمداء اأثناء توليهم ملنا�صبهم االإدارية.
متنح اجلائزة على اأ�صا�س جممل ما يقوم به ويقدمه ع�صو هيئة التدري�س يف كل املجاالت ذات العالقة بتحقيق . 2

ر�صالة اجلامعة حيث يكون :
�صاحب مدر�صة علمية . «
�صارك فى املوؤمترات العلمية الدولية واملحلية . «
�صاحب ن�صاط مميز فى الكلية اأو اجلامعة ) مثل امل�صاركة فى الندوات واملوؤمترات املحلية والدولية- اإ�صراف  «

على ر�صائل علمية - حتكيم اأبحاث- كتب علميه غري مدر�صية - ترجمة - ع�صوية جمعيات  مناق�صة ر�صائل 
- ن�صاط طالبي 

اأو حملية حمكمة وتف�صل  « اإنتاجا علميًا مميزًا ومن�صورًا يف جماالت علمية عاملية مفهر�صة  اأن يكون للمر�صح 
االأبحاث املن�صورة يف املجاالت العلمية.

ال يجوز تر�صيح �صخ�س واحد جلائزتني فى نف�س العام كما ال يجوز ملن �صبق ح�صوله على اجلائزة الرت�صيح  «
جلائزة اأدنى من جوائز اجلامعة وال ملن �صبق ح�صوله على اجلائزة التقدم لها مرة اأخرى .

اأو �صدر �صده حكم ق�صائي يف جرائم مت�س االأمانة  « اأية جزاءات من اجلامعة  اأال يكون قد وقع على املر�صح 
العلمية وال�صرف واالعتبار. 

2/2 إجراءات الترشيح :
يتم االإعالن عن الرت�صيح للجائزة عند ورود خطاب اجلامعة يف �صهر �صبتمرب من كل عام واآخر موعد الإر�صال . 1

اأ�صماء ال�صادة املر�صحني واالإنتاج العلمي بحد اأق�صى 10 اأبحاث والنماذج املطلوبة يف 30نوفمرب من كل عام .
يتم تر�صيح ثالثة اأ�صاتذة على االأكرث بعد اأخذ موافقة جمل�س الق�صم والكلية ممن تتوافر فيه ال�صروط ال�صابقة .. 2
تر�صل الكلية ن�صخة واحدة من االأوراق التالية للمر�صح والتى �صتعر�س على جلنة اختيار الفائزين باجلائزة :. 3
ال�صرية الذاتية )طبقا للنموذج )اأ( املعد لذلك (. «
قائمة باالإنتاج العلمي البحثي للمر�صح. «
قائمة االإ�صراف على الر�صائل العلمية التي اأجيزت والقائمة. «
قائمة بامل�صروعات البحثية التى قام بها املر�صح اأو �صارك فيها واإذا ما كانت قد طبقت . «
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جائزة الجامعة للتفوق العلمي

3/2 شروط الترشيح للجائزة :-

اأن يكــــون املر�صح بدرجة اأ�صتـــاذ ) عامل اأو متفرغ (واأم�صى خم�س �صنوات على االأقل يف درجة اأ�صتاذ بجامعة  . 1
املن�صورة ويحظر على كل من ال�صيد اأ.د./ رئي�س اجلامعة وال�صادة النواب رئي�س اجلامعة وال�صادة العمداء 

اأثناء توليهم ملنا�صبهم االإدارية.
اأن تكون تقارير االأداء اجلامعي واملجتمعي للمتقدم للجائزة ايجابية .. 2
اأن يكون جممل االإنتاج العلمي مبتكر وله قيمة علمية متميزة ومت ن�صره بعد احل�صول على االأ�صتاذية بحد . 3

اأق�صى 7 اأبحاث .
ي�صرتط اأن يكون للمتقدم بحثني من�صورين فى دورية عاملية مفهر�صة.. 4
عدم جواز تر�صيح �صخ�س واحد جلائزتني فى نف�س العام كما ال يجوز ملن �صبق ح�صوله على اجلائزة الرت�صيح . 5

جلائزة اأدنى من جوائز اجلامعة ، وال ملن �صبق ح�صوله على اجلائزة التقدم لها مرة اأخرى .

4/2 إجراءات الترشيح :

ال�صروط . 1 فيه  تتوافر  ممن  والكلية  الق�صم  جمل�س  موافقة  اأخذ  بعد  االأكرث  على  اأ�صاتذة  ثالثة  تر�صيح  يتم 
ال�صابقة على اأن تراعى ال�صوابط التالية عند الرت�صيح .

اأن يكون �صاحب مدر�صة علمية  «
اأن يكون قد �صارك فى موؤمترات علمية دولية اأو حملية . «
اأن يكون �صاحب ن�صاط مميز باجلامعة  «
اأال يكون قد وقعت عليه جزاءات من اجلامعة حتى لوميحت اآثارها .  «
العلمي  « باالإنتاج   وقائمة  لذلك(  "املعد  "اأ للنموذج  )طبقًا  الذاتية  ال�صرية  من  واحدة  ن�صخة  الكلية  تر�صل 

ل�صيادته  العلمية  واملوؤلفات  واأجيزت  عليها  اأ�صرف  التي  العلمية  والر�صائل  املن�صورة  البحوث  ت�صمل  للمر�صح 
وامل�صروعات البحثية امل�صرتك فيها واجلوائز احلا�صل عليها طبقًا  لالأتي :

قائمة البحوث املقدمة للجائزة على اأن تت�صمن ) عنوان البحث – ا�صم املجلة – تاريخ  الن�صر اأ�صماء امل�صرتكني  «
يف البحث ون�صبه م�صاركة كل منهم يف البحث(.

اأربع ن�صخ من االأبحاث املقدمة للجائزة والتي �صيتم اإر�صالها للتحكيم .  «



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

29كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة

جائزة الجامعة التشجيعية
5/2 شروط الترشيح :

اأن يكون املتقدم من بني االأ�صاتذة امل�صاعدين اأو املدر�صني باجلامعة.. 1
اأن يكون قد م�صى على تعينه يف وظيفة مدر�س ثالث �صنوات على االأقل.. 2
اأال يكون االإنتاج العلمي املقدم لنيل اجلائزة م�صتخرجًا من ر�صائل املاج�صتري والدكتوراه التي اأ�صرف عليها اأو . 3

مت تعيينه به يف اإحدى الدرجات العلمية اأو ح�صل به على جائزة من خارج اجلامعة . 
اأن تكون االأبحاث من�صورة بحد اأق�صى خم�صة اأبحاث منها بحث على االأقل من�صور يف دورية عاملية مفهر�صة .. 4
ال تدخل ملخ�صات البحوث يف التقييم وال يجوز تقدم اأكرث من ثالثة مر�صحني يف التخ�ص�س الواحد ، كما ال . 5

يجوز منح الأكرث من مر�صح واحد يف التخ�ص�س الواحد ، وال يجوز التقدم للجائزة اأكرث من مرة بنف�س البحوث 
وال يجوز منحها ملن �صبق احل�صول عليها .

تر�صل الكلية اأربع ن�صخ من االأبحاث وال�صرية الذاتية للمر�صح .. 6

جائزة الجامعة لإلبداع العلمي
6/2 شروط الترشيح :

اأن يكون املتقدم قد م�صى على تعيينه ثالث �صنوات على االأقل .. 1
اأال يكون االإنتاج العلمي املقدم لنيل اجلائزة م�صتخرجًا من ر�صائل املاج�صتري اأو الدكتوراه التي اأ�صرف عليها . 2

ع�صو هيئة التدري�س اأو �صارك يف االإ�صراف عليها اأو مت تعيينه به يف اإحدى الدرجات العلمية اأو ح�صل به على 
جائزة من خارج اجلامعة 

اأن تكون االأبحاث من�صورة ) بحد اأق�صى خم�صة اأبحاث ( منها بحث على االأقل من�صور يف دورية عاملية مفهر�صة.. 3
للجائزة . 4 التقدم  اأكرث من 5�صنوات وقت  الفعلي  ن�صرها  اأال مير على  املن�صورة دوليا ب�صرط  عدد من االأبحاث 

ويكون قد �صبق ن�صرها وتداولها الأول مرة يف اإحدى الدوريات اأو املجالت العلمية العاملية املتخ�ص�صة وي�صتبعد 
من االإنتاج املقاالت والبحوث املقدمة من موؤمترات علمية .

اليجوز تر�صيح �صخ�س واحد جلائزتني يف نف�س العام ، كما اليجوز ملن �صبق ح�صوله على جائزة التقدم لها . 5
مرة اأخرى .

اليجوز تر�صيح ككل من ال�صيد االأ�صتاذ / رئي�س اجلامعة وال�صادة نواب رئي�س اجلامعة وال�صادة العمداء اأثناء . 6
توليهم املنا�صب االإدارية .

اأو �صدر �صده حكم ق�صائي نهائي من جرائم مت�س االأمانة . 7 اأية جزاءات من اجلامعة  اأال يكون قد وقع عليه 
واالعتبار .

التخ�ص�س . 8 نف�س  فى  واحد  مر�صح  من  الأكرث  اجلائزة  منح  يجوز  وال  التقييم  يف  االأبحاث  ملخ�صات  تدخل  ال 
الواحد وال يجوز للجائزة اأكرث من مرة بنف�س البحث.

تر�صل الكلية عدد 4 ن�صخ من االأبحاث وال�صرية الذاتية للمر�صح طبقًا للنموذج )اأ( املعد لذلك .. 9
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جائزة التشجيع العلمى ألحسن الرسائل المتميزة

7/2 شروط الترشيح للجائزة : 
اأال يكون قد م�صى على منح الدرجة ) الدكتوراه اأو املاج�صتري ( اأكرث من ثالث �صنوات من تاريخ موافقة   جمل�س . 1

الدرا�صات العليا والبحوث على التخ�ص�صات .
اأال يكون قد �صبق للمر�صح احل�صول على اأي جائزة بالر�صالة املقدمة .. 2
تقت�صر اجلائزة على معاوين اأع�صاء هيئة التدري�س باجلامعة .. 3
اأن تكون تقارير االأداء اجلامعي للمتقدم للجائزة اإيجابية ويرفق �صورة من تقارير االأداء اجلامعي للمتقدم . 4

للجائزة واأال يكون قد �صدرت �صده جزاءات من اجلامعة حتى ولو حميت اآثارها 
المشاريع البحثية

طبقا ملا يرد اإلينا من اإدارة البحوث باجلامعة بعدد امل�صاريع املخ�ص�س للكلية من قبل اجلامعة كل عام ماىل ويحدد 
فيه حجم التمويل من ح�صاب وحدة ح�صاب البحوث باجلامعة اأو اأي جهة التمويل 

مشروعات بحثية بتمويل من الخارج :
م�صروعات ممولة من جهات اأجنبية اأو دولية . «
م�صروعات الرتابط بني اجلامعات امل�صرية واالأمريكية . «

مشروعات بحثية ممولة من جهات محلية :
املخ�ص�صة  امل�صاريع  الزراعة  بعدد  للبحوث واالإر�صادات بوزارة  القومية  ، واملجال�س  العلمي  البحث  اأكادميية  مثل 

للكلية وحجم التمويل ون�صبة �صندوق 
مشروعات ممولة من الجامعة ) وحدة حساب البحوث (

 االإجراءات الواجب اإتباعها عند التقدم بامل�صروعات البحثية وتنفيذها : ◄
احل�صول على موافقة جمل�س الق�صم وجمل�س الكلية على امل�صروع .. 1
ا�صتيفاء بيانات امل�صروع على منوذج امل�صاريع البحثية املعدة لهذا الغر�س .. 2
تر�صيح عدد )6( اأ�صاتذة لكل م�صروع بناء على اقرتاح الباحث الرئي�صي للتحكيم يف امل�صروع علىاأن تكون من . 3

خارج جامعة املن�صورة ومن جامعات خمتلفة ومن اللجان العلمية الدائمة بعد موافقة جمل�س الق�صم  وجمل�س 
الكلية عليهم .

راأى اجلهات امل�صتفيدة من امل�صروع من حيث مدى اال�صتفادة منه واإمكانية امل�صاهمة يف متويلـه) مادية – عينية(. «
يتم عر�س امل�صروعات على جمل�س اإدارة وحدة البحوث للموافقة املبدئية عليها.. 4
يتم اختيار ثالثة حمكمني من اللجنة امل�صكلة لكل م�صروع ، وير�صل اإليهم اأوراق امل�صروع للتحكيم .. 5
عند موافقة جلنة التحكيم على امل�صروع يتم عر�س االأمر على جمل�س اإدارة البحوث للموافقة النهائية على . 6

امل�صروع.
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 بند 1/9 اأبحاث وجتارب ) اخلطط البحثية ( طبقًا ملا يرد اإلينا من اإدارة البحوث باجلامعة باملبلغ املخ�ص�س للكلية ◄
ال�صرف من هذا البند مركزي ويفو�س ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة - لل�صرف . 1
موافقة . 2 بعد  بالق�صم  اخلا�صة  البحثية  اخلطة  قدمت  التي  العلمية  الأق�صام  البند  هذا  من  ال�صرف  يقت�صر   

جمل�س الق�صم والكلية.
اإجراءات ال�صرف من هذا البند : ◄

يتم اإخطار االأق�صام العلمية باملبلغ املخ�ص�س لها من بند 1/9 خدمات اأبحاث وجتارب املركزي.. 1
يتم جتميع اخلطط البحثية من االأق�صام العلمية بعد موافقة جمل�س الق�صم وعر�صها يف جمل�س الكلية.. 2
يتم جتميع طلبات �صرف املبالغ املخ�ص�صة من االأق�صام العلمية مب�صتلزمات االأبحاث التي جترى طبقًا للخطة . 3

البحثية اخلا�صة املعتمدة لل�صرف من بند 1/9 اأبحاث وجتارب.
تر�صل هذه الطلبات بعد اعتمادها من ال�صيد اأ.د./ عميد الكلية اإىل وحدة ح�صاب البحوث باجلامعة للعر�س . 4

على ال�صيد اأ.د./  نائب رئي�س اجلامعة - للموافقة على ال�صرف.

نموذج المشروعات البحثية

ميكن اإعداد امل�صروع باللغة العربية مع ملخ�س باللغة االجنليزية اأو باللغة االجنليزية مع ملخ�س باللغة العربية.
ال�صكل العام ملحتويات امل�صروع  :

اأوال :  ملخ�س امل�صروع  :  
2- ملخ�س باللغة االجنليزية    1- ملخ�س باللغة العربية   

ثانيا :  مقدمة : - معززه بخلفية عما ن�صر فى اأعمال �صابقة للباحث اإن وجدت
ثالثا : اأهداف امل�صروع 

رابعا : اخلطة البحثية 
خام�صا : اأهمية امل�صروع :-  التطبيقية  -  بالن�صبة للق�صم -  بالن�صبة للكلية اأو ) اجلامعة (

�صاد�صا : اجلهات امل�صتفيدة من امل�صروع :- يذكر اال�صم ونوع اال�صتفادة 
�صابعا  : الربنامج الزمنى للم�صروع

ثامنا : االإمكانيات املطلوبة لتنفيذ امل�صروع :-  
اأجهزة ومعدات موجودة بالق�صم ويحتاج اإليها امل�صروع «
اأجهزة ومعدات مطلوب �صراوؤها  «
املواد امل�صتهلكة                                                          «

تا�صعا :اخلطة املالية للم�صروع    
عا�صرا : ال�صرية الذاتية للفريق البحثى للم�صروع :-

2- الباحث املعاون  1- الباحث الرئي�صى     
4 - معاونو اأع�صاء هيئة التدري�س  3 - الباحث املعاون      

قائمة االأبحاث املن�صورة اخلا�صة بالباحث الرئي�صى.
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البيانات االأ�صا�صية ............................................................................................................

ا�صم امل�صروع ....................................................................................................................

الباحث الرئي�صى ..............................................................................................................

تليفون ................................................  بريد الكرتونى ......................................................

الوظيفة ........................................................................................................................

التخ�ص�س العام ................................................................................................................

التخ�ص�س الدقيق .............................................................................................................

مدة امل�صروع ................................................  حجم التمويل ................................................

تاريخ موافقة جمل�س الق�صم                           تاريخ موافقة جمل�س الكلية

الباحث الرئي�صى             رئي�س الق�صم           وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث

                                                                      عميد الكلية

المرفقــــــات والنمـــــاذج المطلوبة

إقرار بتوافر الشروط العامة للجائزة
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ال�صرية الذاتية للمر�صح جلائزة االإبداع العلمى لعام
جمال العلوم  ........

الكلية املر�صحة :
بيانات املر�صح :

ا�صم املر�صح  :                                                      الق�صم العلمى :
الوظيفة :

تاريخ التعيني فى الوظيفة لل�صادة املدر�صني :
تليفون:                                                                   حممول:

 قائمة امل�صتندات املقدمة 
ال�صرية الذاتية وجممل االأعمال واالجنازات  «
التاريخ العلمى والوظيفى  «
قائمة االإنتاج العلمى «
نبذة خمت�صرة عن كل بحث يو�صح فيها نواحى االبتكار واالإفادة منه فى الواقع العلمى والتطبيقى  «
قائمة امل�صروعات والبحوث التطبيقية التى �صارك فيها وي�صرتط التقدم مبا يثبت تطبيقها فى  «

اإحدى اجلهات البحثية وان يكون الدور فيها وا�صحا
االأن�صطة التى متت بهدف تطوير العملية التعليمية باالإ�صافة اىل الكتب واالإعمال واملوؤلفات  «

التعليمية املتعددة 
االأن�صطة التى متت بهدف تنمية املجتمع والبيئة  «
ا�صطوانة مدجمة حتتوى على ن�صخة الكرتونية جلميع االأوراق املطلوبة  «
قائمة البحوث مو�صحا بها عنوان البحث - ا�صم املجلة - تاريخ الن�صر - اأ�صماء امل�صرتكني فى البحث  «

ون�صبة م�صاركة كل منهم فى البحث 
ا�صتمارة مو�صحا بها بيانات االأبحاث املن�صورة  «
�صورتني فوتوغرافيني حديثني  «

السيرة الذاتية للمرشح جائزة اإلبداع العلمى
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السيرة الذاتية لمرشح جائزة الجامعة التشجيعية

ال�صرية الذاتية ملر�صح
جائزة اجلامعة الت�صجيعية لعام

اال�صم ..........................................................  الكلية ........................................................

الوظيفة :  ......................................................................................................................

تليفون :   ...................................................... حممول : ....................................................

املوؤهالت العلمية : .............................................................................................................

التدرج الوظيفى :  .............................................................................................................

نبذة خمت�صرة عن االأبحاث املقدمة للجائزة :

عدد ر�صائل املاج�صتري التى ا�صرف عليها :

عدد ر�صائل الدكتوراه التى ا�صرف عليها :

ع�صوية الهيئات واجلمعيات العلمية  :

مظاهر التقدير العلمى :

التوقيع                                                    يعتمد،،،   

عمـــيد الكلية         
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ال�صرية الذاتية للمر�صح
جلائزة اجلامعة التقديرية لعام   ................................

جمال العلوم  ....................................
الكلية املر�صحة: 

بيانات املر�صح : 
اإ�صم املر�صــــح :

تاريخ التعيني فى وظيفة اأ�صتاذ بجامعة املن�صورة :
الوظيفة :............................................ الق�صم العلمى .....................................................

تليفون ................................................ حممول .............................................................
قائمة امل�صتندات املقدمة 

التقرير العلمى والوظيفى للمر�صح ويت�صمن :
تاريخ احلياة العلمى والوظيفى باللغة العربية وي�صتمل على: ▪
املوؤهالت العلمية   «
التدرج العلمى والوظيفى  «
امل�صاهمة فى خدمة البيئة وتنمية املجتمع ب�صفة عامة  «
امل�صاهمة فى جمتمع اجلامعة «
الدورات التدريبية والندوات واملوؤمترات  «
امل�صاركة فى املوؤمترات العلمية الدولية واملحلية «
التقدمي والتكرمي                       «
امل�صاركة فى الهيئات واجلمعيات العلمية «
املدر�صة العلمية والن�صاط املميز ل�صيادته فى اجلامعة  «
املردود االجتماعي واالقت�صادي والتنموي لالأن�صطة العلمية للمر�صح «
نبذه خمت�صرة عن جممل االإنتاج العلمي للمر�صح باللغة العربية «
قائمة بالتقارير العلمية والفنية «
قائمة باالخرتاعات واالبتكارات  «
قائمة باالنتاج العلمى للمر�صح ت�صمل البحوث املن�صورة والر�صائل العلمية التى اأ�صرف عليها  واأجيزت  «

واملوؤلفات العلمية ل�صيادته وامل�صروعات البحثية امل�صرتك فيها وما اإذا كانت قد طبقت واجلوائز 
احلا�صل عليها

السيرة الذاتية للمرشح جائزة الجامعة التقديرية



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 36

ال�صرية الذاتية للمر�صح
جلائزة اجلامعة للتفوق العلمى لعام

الكلية املر�صحة :
بيانات املر�صح
ا�صم  املر�صح :

تاريخ التعيني فى الوظيفة اأ�صتاذ بجامعة املن�صورة ..................................................................

.................................................................................................................................

الوظيفة : ...................................................................................................................

.................................................................................................................................

الق�صم العلمى ...............................................................................................................

تليفون : ......................................................   حممول: .................................................
قائمة امل�صتندات املقدمة

التقرير العلمى والوظيفى للمر�صح ويت�صمن :
تاريخ احلياة العلمى والوظيفى باللغة العربية وي�صتمل على :  -1

-  املوؤهالت العلمية                              -  التدرج العلمى والوظيفى
-  امل�صاركة فى اللجان                         -  الدورات التدريبية والندوات واملوؤمترات
-  التقدير والتكرمي                           -  امل�صاركة فى الهيئات واجلمعيات العلمية

-  املدر�صة العلمية والن�صاط املميز فى اجلامعة 
املردود االجتماعي واالقت�صادي والتنموى لالأن�صطة العلمية للمر�صح  -

نبذة خمت�صرة عن جممل االإنتاج العلمى للمر�صح باللغة العربية  -2
قائمة بالتقارير العلمية والفنية   -3
قائمة باالخرتاعات واالبتكارات   -4

قائمة باالإنتاج العلمى للمر�صح ت�صمل البحوث املن�صورة والر�صائل العلمية التى ا�صرف عليها   -5
واأجيزت واملوؤلفات العلمية ل�صيادته وامل�صروعات البحثية امل�صرتك فيها واجلوائز احلا�صل عليها.

السيرة الذاتية للمرشح لجائزة الجامعة للتفوق العلمى
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الكلية:...........................................................................................................................

اال�صم:...........................................................................................................................

الوظيفة:.........................................................................................................................

رقم التليفون: ........................................  رقم املوبايل:........................................................

التدرج الوظيفى:..............................................................................................................

ع�صوية الهيئات و اجلمعيات:.................................................................................................

مظاهر التقدير العلمى : .....................................................................................................

عنوان  الر�صالة املقدمة : ...................................................................................................

تاريخ موافقة جمل�س جامعة املن�صورة على منح الدرجة :.............................................................

جلنة االإ�صراف                                    جلنة احلكم واملناق�صة 

اال�صم                                      الوظيفة                                   اال�صم                            الوظيفة

التوقيع                  يعتمد،،،  

عميد الكلية         

السيرة الذاتية للمرشح لجائزة احسن رسائل
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السيرة الذاتية للمرشح لجائزة احسن رسائل
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نموذج ملخص خطة مشروع بحثي
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الفصل الثالث

   )العالقات الثقافيـــــة(
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مقدمـــــــــــــة

العالقات الثقافية هي احد االأق�صام الهامة التابعة لقطاع الدرا�صات العليا وتخت�س باملنح ال�صخ�صية واحلكومية 
والبعثات باأنواعها واملهمات العلمية والتدريب وكذلك املوؤمترات والندوات وور�س العمل والزيارات العلمية، وفيما 

يلي االإجراءات الواجب اإتباعها من قبل ع�صو هيئة التدري�س و الهيئة املعاونة 

االإجراءات االإدارية الواجب اإتباعها 

من قبل ع�صو هيئة التدري�س 

والهيئة املعاونة

املنح ال�صخ�صية 
و احلكومية

البعثات اخلارجية 
و الداخلية

املوؤمترات و الندوات 
وور�س العمل و 

الزيارات العلمية
املهمات العلمية 

و التدريب

 أوال: المنح الشخصية
موافقة جمل�س الق�صم و الكلية على قبول املنحة للدار�س.. 1
املوافقة االأمنية ) ملئ ا�صتمارة ا�صتطالع راأي بالكمبيوتر، مع 4 �صور �صخ�صية و 4 ن�صخ لال�صتمارة(.. 2
ملئ ا�صتمارة التعهد املايل بالكمبيوتر.. 3
ملئ منوذج بيانات املبعوثني بالكمبيوتر.. 4
ملئ ا�صتمارة بيانات عن ع�صو موفد يف )اإجازة درا�صية( بالكمبيوتر.. 5
امللف التعريفي للدار�س باملكتبة املركزية اأو مكتبة الكلية واعتماده من قبل الكلية.. 6

ثانيا :البعثات بأنواعها
 )بعثة خارجية ، بعثة إشراف مشترك و بعثة داخلية (

قبول الدار�س من قبل البعثات.. 1
موافقة جمل�صي الق�صم و الكلية على �صفر الدار�س.. 2
املوافقة االأمنية ) ملئ ا�صتمارة ا�صتطالع راأي بالكمبيوتر، مع 4 �صور �صخ�صية و 4 ن�صخ لال�صتمارة( يف حالة . 3

البعثة اخلارجية.
ملئ منوذج بيانات املبعوثني بالكمبيوتر.. 4
ملئ ا�صتمارة بيانات عن ع�صو موفد يف )بعثة( بالكمبيوتر.. 5
امللف التعريفي للدار�س باملكتبة املركزية اأو مكتبة الكلية  و اعتماده من قبل الكلية.. 6



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 48

ثالثا : المهمات العلمية 
) أبحاث ما بعد الدكتوراه – عام قابل للتجديد ( والتدريب الخارجي

موافقة جمل�صي الق�صم و الكلية على �صفر الدار�س.. 1
ملئ منوذج 123 ) كادر خا�س( و اعتماده من قبل الكلية.. 2
املوافقة االأمنية ) ملئ ا�صتمارة ا�صتطالع راأي بالكمبيوتر، مع 4 �صور �صخ�صية و 4 ن�صخ لال�صتمارة(.. 3
امللف التعريفي للدار�س باملكتبة املركزية اأو مكتبة الكلية واعتماده من قبل الكلية.. 4

رابعا : المؤتمرات ، ورش العمل و الندوات
موافقة جمل�صي الق�صم و الكلية على احل�صور.. 1
خطاب قبول البحث اإذا كان املوؤمتر) بنفقات (.. 2
اإقرار بعدم احل�صول على م�صاهمة اجلامعة يف ح�صور موؤمتر من خالل التقدم بهذا البحث ) يف حالة اإذا كان . 3

املوؤمتر بنفقات (.
امللف التعريفي للباحث باملكتبة املركزية اأو مكتبة الكلية واعتماده من قبل الكلية.. 4

 خامسا: تدريب داخلي أو خارجي
موافقة جمل�صي الق�صم و الكلية على التدريب.. 1
املوافقة االأمنية ) للتدريب باخلارج مدة تزيد عن �صهر(.. 2
ملئ منوذج 123 من ) كادر خا�س (.. 3
عمل امللف التعريفي للباحث باملكتبة املركزية اأو مكتبة الكلية واعتماده من قبل الكلية.. 4

 سادسا : الزيارات العلمية – المهمات العلمية قصيرة المدة
) من أسبوع حتى شهر (

موافقة جمل�صي الق�صم و الكلية على الدعوة.. 1
امللف التعريفي لع�صو هيئة التدري�س.. 2

استمارة استطالع الرأي : 

ا�صتمارة االأمن متالأ ) بالكمبيوتر( بوا�صطة الدار�س احلا�صل على منحة �صخ�صية اأو بعثة خارجية اأو مهمة علمية 
، و يقوم باإح�صار )4 �صور �صخ�صية للدار�س (.

التعهد : 

ميالأ )بالكمبيوتر( بوا�صطة الدار�س احلا�صل على مهمة علمية اأو منحة اأو بعثة داخلية.
منوذج بيانات املبعوثني : 

متالأ )بالكمبيوتر( بوا�صطة الدار�س احلا�صل على منحة �صخ�صية اأو بعثة خارجية اأو مهمة علمية.
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استمارة بيانات عن عضو موفد :

 متالأ )بالكمبيوتر( بوا�صطة الدار�س احلا�صل على مهمة علمية اأو اإجازة درا�صية اأو بعثة حكومية.
و بالن�صبة للموؤمترات اخلارجية و الداخلية املقدمة ببحث مقبول:- ▪
تقدم اجلامعة م�صاهمة مالية ، كذلك تقوم الكلية بتقدمي نف�س قيمة م�صاهمة اجلامعة.. 1
مبلغ )2000( جنيه م�صري جل�صور املوؤمترات بجمهورية م�صر العربية «
مبلغ )7000( جنيه م�صري حل�صور املوؤمترات بالدول العربية. «
مبلغ )15000( جنيه م�صري حل�صور املوؤمترات التي تعقد بالدول االأوربية واالإفريقية. «
مبلغ )20000( جنيه م�صري حل�صور املوؤمترات املنعقدة يف دول االأمريكيتني ودول ال�صرق االأق�صي وا�صرتاليا  «

وجنوب اأفريقيا.
م�صاهمة اأكادميية البحث العلمي و التكنولوجيا يف ال�صفر: تقوم االأكادميية بتقدمي الدعم للجهات البحثية . 2

امل�صرية لتنظيم املوؤمترات و الربامج التدريبية و الندوات و ور�س العمل )يقت�صر التقدم اإلكرتونيا قبل �صهر و 
ن�صف على االأقل من تاريخ ال�صفر اأو تاريخ بداية احلدث.

www.asrt.sci.eg/ar/index.php/travelling-support-out-egypt

www.submission.asrt.sci.eg
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بيانات �صخ�صية :
االإ�صم : ...................................................... الرقم القومي : .............................
الوظيفة :............................. الق�صم : .......................... الكلية : ........................
نوع ااإيف..................................................................................................

املدة : .......................................... من       /     /     20    اإىل      /     /     20
الدولة : ..................................................................................................
جهة الدرا�صة: )جامعة/معهد/..........( : ...............................................................

برنامج الدرا�صة :
)التجارب العلمية - الزيارة امليدانية-املوؤمترات-املحا�صرات العلمية-التدريب على اأجهزة حديثة ....اإلخ(

...........................................................................................................
اخلربة املكت�صبة :.........................................................................................
االإ�صرتاك يف اإجراء اأبحاث علمية :........................................................................
االإ�صرتاك يف اإعداد اأبحاث  للن�صر :........................................................................

ما مت تنفيذه من اخلطة املقرتحة قبل ال�صفر :..............................................................
االإ�صرتاك يف م�صروعات بحثية :...........................................................................
اأوجه التعاون امل�صتقبلية :.................................................................................

مدى اإ�صتفادة الق�صم/الكلية/اجلامعة :
مت كتابة اإ�صم جامعة املن�صورة على االأبحاث املن�صورة   )نعم اأم ال(

...........................................................................................................

تو�صيات ومقرتحات:.......................................................................................

توقيع ع�صو هيئة التدري�س : ...............................................................................
�صيمينار :

مت عقد �صيمينار الق�صم بتاريخ      /       / 200
راأي جمل�س الق�صم : .......................................................................................
رئي�س جمل�س الق�صم : .....................................................................................
راأي جمل�س الكلية : .......................................................................................

عميد الكلية : .............................................................................................

المرفقــــــات والنمـــــاذج المطلوبة

)تقرير عن مهمة علمية – زيارة علمية – تدريب(
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�صــورة املر�صـح
حمظـور

ا�صتمارة ا�صتطـالع راأى

ق45 6     وزارة التعليم العايل
.......................... جامعة 
كلية / معهد .........................
اإدارة  ...............................

اال�صم بالكامل )رباعيا( ............................................ ا�صم ال�صهرة .............................. 1
اال�صم باللغة الالتينية ........................................................................................ 2
تاريخ امليالد             /                   /                         حمل امليالد ..................................................... 3
اجلن�صية ........................................    الديانة .................................................... 4
املوؤهل الدرا�صي وتاريخ احل�صول عليه  ......................................................................... 5
الوظيفة احلالية  ................................  الدرجة اأو الفئـة   ......................................... 6
حمل االإقامة احلايل بالتف�صيل  ............................................................................... 7
رقم التليفون ........................................   رقم املحمول  ........................................... 8
احلالة االجتماعية  ........................................................................................... 9

الغر�س من ا�صتطالع الراأي   .................................................................................... 10
اجلهة امل�صافر اإليها املر�صح ........................   التاريخ املحدد لل�صفر ..................................... 11
اأ�صباب ال�صفر   ................................................................................................. 12
ال�صفرية ال�صابقة وتاريخها  ................................................................................... 13
اإ�صم الزوج )لل�صيدات ( رباعيا وتاريخ ميالده  ................................................................. 14
وظيفة الزوج ) لل�صيدات (  .................................................................................... 15
اإ�صم الوالد رباعيا وتاريخ ميالده  .............................................................................. 16
وظيفة الوالد حتى ولو كان متوفيا ............................................................................ 17
 رقم املوافقة ال�صابقة وتاريخها ) اإن وجدت ( ................................................................. 18

حتريرا يف             /        /         20                        توقيع املر�صح ........................................................
ال�صيد االأ�صتاذ / مدير عام االإدارة العامة لال�صتطالع و املعلومات

رجاء التف�صل باإبداء الراأي
رقم ال�صادر ........................                                                                           مدير �صئون العاملني

التاريخ      /      /      20                                                                                               خامت �صعار اجلمهورية
االإدارة العامة لال�صتطالع و املعلومات بوزارة التعليم العايل

رقم ال�صادر : 141 /       /                                                                                       املدير العام
التاريــخ  :         /        /       20                                       ........................

حمظور
ال يجوز نزع اأو �صغل هذا الفراغ وتعترب اال�صتمارة الغيه بدونه 

إستمارة إستطالع رأي
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كليـــــــــــة : الهند�صة

الق�صـــــم    : .....................................................................................................

ا�صم املر�صح كامال  : .............................................................................................

الوظيفة احلالية :  ............................................................................................

اجلهة املوفد اإليها : .............................................................................................

تاريخ التعييــــــــن : .............................................................................................

املوؤهالت احلا�صل عليها وتاريخها : ............................................................................

التقدير العام يف التخرج :- 

تاريخ وجهة امليالد..............................................................................................

املوقف من التجنيد : ...........................................................................................

احلالة االجتماعية : ..........................................................................................

الغر�س من الدرا�صة: ...........................................................................................

التخ�ص�س العام : ...............................................................................................

 مو�صوع الدرا�صة : ..............................................................................................

التخ�ص�س الدقيق : -  

عنوان الع�صــو : .................................................................................................

موافقة جمل�س الكلية : ........................................................................................

موافقة جمل�س الدرا�صات العليا : ..............................................................................

موافقة االأمن على ال�صفر : .....................................................................................

     ع.ث                                 رئي�س الق�صم                              اأمني الكلية 

استمارة بيانات عن عضو موفد في
 إجازة دراسية  / مهمة علمية / بعثة حكومية
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  منوذج رقم )1(
خا�س بامتقدم ببحث فردي

اقـــــــــــرار
للح�صول على م�صاهمة اجلامعة 

فى ح�صور موؤمتر / ندوة من خالل التقدم ببحث مقبول 
اقر انا..........................الوظيفة ................كلية................املتقدم ببحث مقبول 

بعنوان:.................... حل�صور موؤمتر/ندوة........................................... بعدم احل�صول 
على م�صاهمة اجلامعة يف ح�صور  موؤمتر من قبل من خالل التقدم بهذا البحث ، والتزم بكتابة ا�صم جامعة املن�صورة 

على البحث املقدم باملوؤمتر.
                                                                                                                 املقر مبا فيه

................................        

اقـــــــــــرار
للح�صول على م�صاهمة اجلامعة 

فى ح�صور موؤمتر/ ندوة من خالل التقدم ببحث مقبول 
اقر انا   ................................... الوظيفة .......................... بكلية..................

املتقدم ببحث مقبول بعنوان................حل�صور موؤمتر / ندوة ..............................
وكذا ال�صادة امل�صاركني فى البحث وهم :

.......................................... -2       ................................................ - 1 
.......................................... -4       ................................................. -3 
.......................................... -6       ................................................. -5 

بعدم احل�صول على م�صاهمة اجلامعة فى ح�صور موؤمتر من قبل من خالل التقدم بهذا البحث ، والتزم بكتابة ا�صم 
جامعة املن�صورة على البحث املقدم باملوؤمتر.

املقر مبا فيه  
املتقدم للح�صول على م�صاهمة اجلامعة                 امل�صاركون فى البحث  

...............................    .....................................  

إقرار للحصول على مساهمة الجامعة

إقرار للحصول على مساهمة الجامعة
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بروتوكول تعاون بني 
جامعة املن�صورة ـ م�صر و ....................

انطالقا من رغبة كل من جامعة املن�صورة و .............. يف تطوير وتعزيز العالقات الودية بني 
الطرفني، وانطالقا من االعتقاد باأن الثقافة والتعليم ي�صكالن الركيزة االأ�صا�صية للتعليم العايل ، فقد 

اتفقا على التعاون من خالل بروتوكول للتعاون الثقايف والعلمي والتقني.
ال يعترب هذا الربوتوكول عقدا ين�صئ عالقات قانونية ومالية بني االأطراف، ولكن يق�صد به ت�صهيل 

وتطوير عملية التبادل احلقيقي والعالقة البحثية لتحقيق النفع امل�صرتك للطرفني.
قبل تنفيذ اأن�صطة االتفاق - الذي يت�صمنه هذا الربوتوكول - �صيقوم الطرفان مبناق�صة امل�صاكل التي قد 

تن�صاأ بينهما ب�صدد االأن�صطة التي يت�صمنها هذا االتفاق والتو�صل اإيل حل ير�صي الطرفني.
ـ  يدخل الطرفان يف اتفاقات حمددة يف املجاالت �صالفة الذكر تنفيذا ملا مت االتفاق عليه من اهداف.

لذا فاإنه باالإطالع على بروتوكول التعاون الثقايف والعلمي والتقني بني الطرفني واتخاذ اإجراءات 
املوافقات الر�صمية علي الربوتوكول املذكور بعاليه من قبل احلكومة املعنية يف كال البلدين. يت�صرف 

ممثلوا الطرفني بتوقيع االتفاق على النحو التايل : 
املادة 1:

املقدمة هي جزء ال يتجزاأ من هذا الربوتوكول.
املادة 2:

يتفق الطرفان علي دعم وتعزيز التعاون االأكادميي يف املجاالت الدرا�صية من خالل:
تبادل املواد يف جمال التعليم والبحث والن�صر العلمي وتبادل املعلومات االكادميية.. 1
تبادل الطالب.. 2
اإجراء البحوث امل�صرتكة وتنظيم املوؤمترات يف التعليم والبحث العلمي.. 3
تبادل املعاونة التقنية.. 4
تبادل برامج نظم املعلومات.. 5
درجات درا�صات عليا م�صرتكة.. 6
درجات ثنائية.. 7
تاأكيد اجلودة واالعتماد.. 8
وما يراه الطرفان منا�صبا لتعزيز التعاون.. 9

بروتكول تعاون
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املادة 3 :
يت�صاور الطرفان ب�صكل منتظم )قبل بدء ال�صنة الدرا�صية على وجه اخل�صو�س( ملراجعة االأعمال 

القائمة ومناق�صة امل�صاريع امل�صتقبلية. 
املادة 4 :

يتبادل الطرفان اأع�صاء هيئة التدري�س وطالب الدكتوراه والباحثني مبا يتفق مع القواعد واللوائح 
اخلا�صة بكل منهما وذلك لفرتات ترتاوح بني عدة اأيام اإىل عدة اأ�صهر. 

املادة 5 :
يتحمل كل طرف نفقات �صفر اأع�صائه و يتحمل الطرف امل�صيف م�صاريف االإقامة و�صيكون الطرف امل�صيف 

م�صئول عن نفقات الرعاية الطبية الطارئة للمر�صح الزائر.
املادة 6 :

يخ�صع هذا االتفاق للقوانني واملبادئ العامة ال�صائدة يف الدولة التي يجري التطبيق فيها. ويف حالة 
ظهور اأي نزاع �صوف يتم الف�صل فيه من خالل املفاو�صات بني الطرفني.

املادة 7 : 
ي�صري هذا االتفاق اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه من قبل الطرفني وملدة ثالث �صنوات . وميكن اأن متتد 

ملدة ثالث �صنوات اإ�صافية مبوافقة كتابية من قبل الطرفني.
املادة 8 : 

يجب اأن يراجع هذا الربوتوكول كل ثالث �صنوات لتقييم مدى تقدم وجودة التعاون امل�صرتك.
املادة 9 : 

ميكن الأحد الطرفني اإلغاء هذا االتفاق بعد اإخطار مكتوب قبل انتهائه مبدة  ال تقل عن )120( يوم 
وي�صمح يف هذه احلالة با�صتمرار االأن�صطة القائمة حتى انتهائها كما هو خمطط لها اإن مل يتم االتفاق 

علي عك�س ذلك يف االتفاقات التف�صيلية.
املادة 10 : 

الن�صان العربي واالجنليزي لهذا الربوتوكول لهما ذات احلجية.
حتريرا يف .......................................

الطـرف االأول
جامعة املن�صورة

رئي�س اجلامعة
اأ.د/اأ�صرف حممد عبد البا�صط

الطـرف الثاين

 اأ.د/ .............................
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بروتكول تعاون

Cooperation Protocol Between
Mansoura University - Egypt And .....................................

Both Mansoura University and …………….…, out of their desire to develop and 
enhance the friendly relations between the two Universities and out of their belief 
that culture and education form the main pillar of higher education, have agreed 
to cooperate through Protocol  of  cultural ,scientific ,and technical cooperation.
This Protocol is not considered to be a contract creating legal and financial 
commitments between the parties, rather it is designed to facilitate and develop a 
genuine and mutually beneficial exchange process
Before the activities of the agreement ,that will be included in the Protocol, can be 
implemented both parties shall discuss the problems involved to the satisfaction 
of each party and enter in to specific activity agreement based on the mutually 
agreed upon objectives and outcomes of the relationship
Thus after reviewing the protocol for cultural, scientific & technical cooperation 
between both parties and the official endorsement of the above protocol by the 
respective government in both countries. The representatives of both parties 
are pleased to sign here by an agreement to promote appropriate exchanges as 
follows:
Article 1 :
The preface is an integrated part of this protocol. 
Article 2 :
Both parties have agreed to promote international academic cooperation in the 
fields of study, through:
The exchange of materials in education and research , publications, and academic 
information 
• The exchange of students
• Joint research and meetings for education and research
• The exchange of technical assistance
• The exchange of information systems programs
• Joint higher studies degrees
• Dual degrees
• Quality assurance & accreditation 
• Whatever they deem appropriate to enhance cooperation
Article 3 :
Both parties will enter in to consultations on regular basis )before the start of the 
academic year in particular( to review the work in progress and discuss the future 
projects. 
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Article 4 :
Both parties will promote, in compliance with their respective rules and regu-
lations, the exchange of staff members, PhD students and researchers, for peri-
ods ranging from several days to several months.
Article 5 :
Each party will be responsible for the travel expenses of its staff members and 
the host party will cover the accommodation. The host party will be responsi-
ble for the expenses of emergency medical care of the visiting candidate.
Article 6 :
This agreement shall be governed by the general principles and laws of each 
party according to the party in which it will be implemented. In the case of any 
dispute, it will be settled via negotiations between the two parties.    
Article 7 :
This agreement shall become effective as of the date of signature by both par-
ties and lasts for three years. The agreement may be extended for other three 
years by the written consent of the parties.
Article 8 :
This agreement should be reviewed every three years to evaluate the progress 
and the quality of the mutual cooperation.
Article 9 :
This agreement may be terminated by either party with a minimum of 120 days 
written notice. Activities in progress at the time of termination of this agree-
ment shall be permitted to conclude as planned unless otherwise agreed.
Article 10 :
The Arabic and English texts of this protocol have the same authenticity. 
Edited at ...................................................

Prof
.…………...…………

Second party
President of

First party
President of

Mansoura University

 Prof. Ashraf Mohmmed Abd El
baset
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منوذج 123
ب�صاأن اعارة او ايفاد  اع�صاء هيئة التدري�س

) دورة تدريبية - مهمة علمية - اجازة علمية - اجازة خا�صة - مرافقة زوج  - رعاية طفل (
اال�صم ثالثى : «
حمل امليالد: «
عنوان االقامة : «
رقم التليفون / موبايل :  «
الربيد االلكرتونى: «

البيانات
ال�صخ�صية  

تاريخ التعيني بالكلية «
الوظيفة احلالية: «
تاريخ �صغل الوظيفة احلالية : «

التاريخ   
الوظيفى   

 اعارة / تدريب / مهمة
 / تفرغ/ خا�صة /

 مرافقة زوج / رعاية
طفل

نوع اخر ايفاد ح�صل عليه: «
جهة اخر ايفاد ح�صل علية : «
تاريخ بدء ونهاية اخر ايفاد : «
املعاملة املالية الخر ايفاد: «
جمموع عدد االعارات واملهمات العلمية واجازات  «

التفرغ العلمى  واجازات مرافقة الزوج
املدة التى انق�صت منذ اخر اعارة / مهمة علمية/  «

اجازة تفرغ علمى او /اجازة مرافقة زوج 
عدد �صنوات االعارات ال�صابقة: «

االيفاد
االخري   

 بعثة خارجية /
 ا�صراف م�صرتك /

اجازة درا�صية

نوع االيفاد : «
الغر�س من البعثة او االجازة الدرا�صية : «
تاريخ العودة  «
تاريخ احل�صول على الدرجة  «

 بيانات خا�صة
  بالعائدين من البعثات
او االجازات الدرا�صية

 اعارة / تدريب / مهمة
 / تفرغ/ خا�صة /

 مرافقة زوج / رعاية
طفل

الغر�س من االيفاد: «
اجلهة املطلوب االيفاد اليها : «
م�صتوى اجلهة املطلوب االيفاد  اليها وما اذا كانت  «

فى م�صتوى الوظيفة التى ي�صغلها باجلامعة 
تاريخ بدء االيفاد املطلوب : «
مدة االيفاد املطلوب: «

االيفاد
املطلوب   

نموذج اعارة او ايفاد اعضاء هيئة التدريس
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ا�صتاذ       

            ا�صتاذ م�صاعد 

مدر�س

%

%

عدد اع�صاء  هيئة تدري�س بالق�صم: «
عدد االع�صاء املعارين على م�صتوى الق�صم : «
الن�صبة املئوية لالع�صاء املعارين على م�صتوى  «

الق�صم:
عدد االع�صاء املعارين على م�صتوى الكلية : «
الن�صبة املئوية لالع�صاء املعارين على م�صتوى  «

الكلية :
عدد االع�صاء املعارين واملوفدين فى دورات  «

تدريبية ومهمات علمية واجازات مرافقة الزوج 
بالق�صم:

الن�صبة املئوية الع�صاء هيئة التدري�س املعارين  «
واملوفدين فى دورات تدريبية ومهمات علمية 

واجازات مرافقة الزوج بالق�صم:
عدد اال�صاتذة واال�صاتذة امل�صاعدين املوجودين  «

بعد املوافقة على اعارة ع�صو هيئة التدري�س:
عدد الر�صائل العلمية التى ا�صرف عليها اال�صتاذ  «

او اال�صتاذ امل�صاعد:
عدد الر�صائل العلمية التى ال يزال ي�صرف عليها  «

اال�صتاذ او اال�صتاذ امل�صاعد:

االيفاد بالق�صم والكلية

هل �صبق تطبيق احكام املادة 117 على الع�صو املذكور: «

راأى جمل�س الق�صم وتاريخه: «

راأى جمل�س الكلية وتاريخه : «

االمر معرو�س على ال�صيـــد اال�صتــــــاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعــــــــــــة للتف�صل باملوافقــــــة على �صفر ال�صيــــد ..
....................................... بق�صم    .............................  اىل  ..........................  

ملدة   ..................   اعتبارا من    ....................  حتى  ............................      بنفقات / بدون 
نفقات  من اجلامعة .

عميد الكلية         
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البيانات ال�صخ�صية
اال�صم

تاريخ امليالد
الكلية - الق�صم

 تاريخ احل�صول على املوؤهل
تليفون العمل
تليفون املنزل

املحمول
الربيد االلكرتوين

الفي�س بوك

بيانات الدرا�صة
املدينة  الدولة
الكلية اجلامعة

الغر�س من االإيفاد التخ�ص�س
مدة االإيفاد نوع االإيفاد

امل�صرفني

بيانات املتابعة - خا�س باالإدارة

تاريخ ال�صفر

تاريخ العودة

تاريخ احل�صول على الدرجة

مالحظـــــــات 

إستمارة بيانات المتابعة الخاصة باإلدارة
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بيانات عن عقد ) موؤمتر ور�صة عمل - دورة تدريبية - ندوة .....(
لكلية ........................................... لعام            /

اال�صم:.....................................................................................................................
Name .....................................................................................................................

تاريخ االنعقاد:.............................مكان االنعقاد: ...................................

اريخ االنعقاد:

عدد امل�صاركني: من داخل اجلامعة)        (من داخل م�صر)          (من خارج م�صر)               (
عدد الدول امل�صاركة: )               ( وهى: .............................................................................

ر�صم اال�صرتاك :.................................................................................

الهدف:  1- ....................................          2- .................................
.................................  -4           .................................. -3                

املحاور : 1- .................................          2- .................................
................................. -4          ................................. -3                

املقرر  اال�صم : .................................................   الوظيفة : ...........................................
رئي�س املوؤمتر اال�صم : ......................................................    الوظيفة : .............................

حتت رعاية : 
اأ.د/  ..........................................................     رئي�س اجلامعـــــــــــة

اأ.د/  ..........................................................     نائب رئي�س اجلامعــة للدرا�صات العليا والبحوث
 والعالقات الثقافيية

اللجنة املنظمة :  1-.................................  2- .................................

................................. -4  ................................. -3                                 
اللجنة املالية واالإدارية :  1- .....................   2- .................................

م�صادر التمويل : ............................................................................

اجلهات الراعية : 1ـ .....................  2ـ ...................... 3ـ ....................

وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث يعتمد ،،،               
عميد الكلية         

بيانات عن عقد ) مؤتمر ورشة عمل – دورة تدريبية – ندوة .....(



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 62

حمظور
  ا�صتمارة ا�صتطالع راأى

جامعة ..........................................                         
كلية / معهد ....................................          

ادارة  ...........................................
ا�صم بالكامل ) رباعيًا (   .................................  ا�صم ال�صهرة .........................................

اال�صم باللغة االتينية ............................................................................................

تاريخ امليالد          /       /                حمل امليالد ...................................................................

اجلن�صية ...................................                الديانــــــــة .................................................

املوؤهل الدرا�صى وتاريخ احل�صول عليه ...........................................................................

الوظيفة احلالية ................................... الدرجة او الفئـــة .........................................

حمل االقامة احلايل بالتف�صيل ..................................................................................
رقم التليفون .......................................... رقم املحمول .............................................
احلالة االجتماعية ...............................................................................................
الغر�س من ا�صتطالع الراأى .......................................................................................
اجلهة امل�صافر اليها املر�صح ............................ التاريخ املحدد لل�صفر ...................................
اأ�صباب ال�صفر ......................................................................................................
ال�صفرية ال�صابقة وتاريخها ......................................................................................
ا�صم الزوج ) لل�صيدات( ...........................................................................................
وظيفة الزوج ) لل�صيدات( ........................................................................................
ا�صم الوالد رباعًيا وتاريخ ميالده ................................................................................
وظيفة الوالد حتى ولو كان متوفًيا ..............................................................................
رقم املوافقة ال�صابقة وتاريخها ) ان وجدت ( ..................................................................

حتريرا فى           /   /    200                         توقيع املر�صح                 
    

�صورة املر�صح

بيانات عن عقد ) مؤتمر ورشة عمل – دورة تدريبية – ندوة .....(
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ختم �صعار اجلمهورية

ال�صيد اال�صتاذ / مدير عام االدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات
رجاء التف�صل بابداء الراأى

رقم ال�صادر ..........................................      مدير �صئون العاملني
التاريخ      /     /    20               

االدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات
رقم ال�صادر ..........................................      املدير العام

التاريخ      /     /    20     

 حمظور
اليجوز نزع او �صغل هذا الفراغ وتعترب اال�صتمارة الغيه بدونه             

  انظر خلفه تعليمات حترير هذه اال�صتمارة
اأو . 1 للتدري�س  او منتدب  للتعيني  العاملني وذلك عن كل مر�صح  اإدارة �صئون  حترر هذه اال�صتمارة مبعرفة 

مر�صح لل�صفر للخارج من ثالث ن�صخ مل�صًقا على كل ن�صخة من الثالث �صورة فوتوغرافية حديثة للمر�صح 
�صواء كان املر�صح موظًفا اأو طالًبا، وتعترب اإدارة �صئون العاملني اأو اإدارة البعثات بالن�صبة الأع�صاء البعثات 

واالجازات الدرا�صية م�صئولة عن كل ما يرد بها من بيانات .
متالأ جميع البيانات بالكامل دون اخت�صار وتعتمد وتختم بخامت �صعار اجلمهورية. . 2
تو�صح البيانات اخلا�صة باال�صم رباعيا )ا�صم املر�صح - ا�صم الوالد - ا�صم اجلد - العائلة( باللغة العربية، . 3

واللغة الالتينية، وحترر اأ�صماء االأجانب كاملة باحلروف الالتينية ومرتجمة اىل اللغة العربية.
يق�صد مبحل االإقامة العنوان الذى يقيم فيه املر�صح ويتواجد به معظم الوقت. . 4
يراعى عند ملء بيان الغر�س من ا�صتطالع الراأى االآتى : . 5
اذا كان الغر�س من ا�صتطالع الراأى هو التعيني تو�صح الوظيفة املر�صح لها . «
اذا كان الغر�س من ا�صتطالع الراأى هو ال�صفر يو�صح اجلهة امل�صافر اليها والتاريخ املحدد لل�صفر واأ�صباب  «

ال�صفر .
ولذلك . 6 اال�صتمارة  حررت  التى  العاملني  �صئون  اإدارة  من  ال�صادر  اخلطاب  مبثابة  اال�صتمارة  هذه  تعترب 

يكتب عليها رقم ال�صادر وتاريخه فى املكان املخ�ص�س لذلك. 
تر�صل اال�صتمارة بالربيد امل�صجل اأو مع خم�صو�س اإىل االإدارة العامة لال�صتطالع واملعلومات قبل املوعد . 7

املقرر باأ�صبوعني بالن�صبة للتعيني اأو االنتداب للتدري�س وبثالثة اأ�صابيع بالن�صبة لل�صفر للخارج .
تراعى الدقة فى اإثبات البيانات وبخط وا�صح حيث تعترب هذه اال�صتمارة وثيقة ر�صمية. . 8

بيانات عن عقد ) مؤتمر ورشة عمل – دورة تدريبية – ندوة .....(
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تعهـــــــــــــــــــــد
اال�صم :.....................................................الكلية :...................................
الق�صم :....................................................الوظيفة :.................................
نوع االإيفاد :.......................................... دوله االإيفاد :..................................
اجلامعة:............................................... عنوان اجلامعة:..............................
و�صائل االإي�صال .......................................................................................

 اأتعهـد باأننـي لن اأطالـب اجلامعة باأي دعـم مالـي اأو خم�ص�صـات طـوال  فتـره اإقامتـي باخلـارج وحتى االنتهـاء من 
املهمة العلمية وعودتـي .

املقر مبا فيه         
...............................................                                                              

اطراف االتفاقية: ........................................................................................

مو�صوع االتفاقية: ........................................................................................

تاريخ التوقيـــع:  ..........................................................................................
مدة االتفاقــية : ..........................................................................................
الغر�س من االتفاقية : ....................................................................................

عالقة الغر�س باخلطة اال�صرتاتيجية: .....................................................................

من�صق االتفاقية: ..........................................................................................
النواجت واملخرجات امل�صتهدفة من  االتفاقية : ..............................................................

ال�صفر فى اطار االتفاقية :  ................................................................................
اجراء ابحاث م�صرتكة : ...................................................................................
تبادل  اع�صاء هيئة التدري�س ومعاونيهم : ..................................................................
تبادل طالبى: ............................................................................................
تبادل برامج نظم املعلومات : ...............................................................................
تبادل الن�صر العلمى : ......................................................................................
درجات علمية م�صرتكة : ...................................................................................
تو�صيات ومقرتحات اخرى :................................................................................

وكيل الكلية للدرا�صات العليا  من�صق االتفاقية       
................................................     ..............................   

يعتمد ،           
ا.د/ عميد الكلية                                  

تعهد

تقرير تفعيل اتفاقية
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موافقة جلنة اال�صراف على
مد بقاء ع�صو بعثة اال�صراف امل�صرتك باخلارج  للح�صول على درجة علمية

االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة
حتية طيبة وبعد...

نت�صرف باحاطة �صيادتكم علما باملوافقة على انهاء بعثة الدار�س / الدار�صة / ................................
......................... املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة  اال�صراف امل�صرتك بـ ..............................

ومنحة اجازة درا�صية  للح�صول على درجة الدكتوراه من اخلارج وذلك طبقًا للقواعد .
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق االحرتام والتقدير،

اع�صاء جلنة اال�صراف امل�صرف الرئي�صى       
اال�صم : ...............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
التوقيع   : ............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
          اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
              اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                

مد بقاء عضو بعثة االشراف المشترك بالخارج  للحصول على درجة علمية

موافقة جلنة اال�صراف على
مد بقاء ع�صو بعثة اال�صراف امل�صرتك باخلارج بعد انتهاء مدة البعثة

)5 �صنوات من تاريخ الت�صجيل(
االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة للدرا�صات العليا

حتية طيبة وبعد...
نت�صرف باحاطة �صيادتكم علما باملوافقة على املد باخلارج للدار�س /للدار�صة .................................
........................ املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة  اال�صراف امل�صرتك بـ .............................. 

بعد انتهاء مدة البعثة  ال�صتكمال  جمع املادة العلميةوذلك طبقًا للقواعد  .
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق االحرتام والتقدير،

اع�صاء جلنة اال�صراف امل�صرف الرئي�صى       
اال�صم : ...............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
التوقيع   : ............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
          اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
              اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                

مد بقاء عضو بعثة االشراف المشترك بالخارج بعد انتهاء مدة البعثة
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ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة للدرا�صات العليا

حتية طيبة وبعد...
اأت�صرف باحاطة �صيادتكم علما باأننى اأوافق على مد البعثة بالداخل للدار�س/........................ 
املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة  اال�صراف امل�صرتك ملدة .........................................

حيث اأنه .....................................
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق االحرتام والتقدير،

                                                                    مقدمة ل�صيادتكم
                                                       اأ.د/       

         امل�صرف الرئي�صى على الدار�س .......................

االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة للدرا�صات العليا

حتية طيبة وبعد...

نت�صرف باحاطة �صيادتكم علما باملوافقة على �صفرالدار�س / الدار�صة /  ............................ 

املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة  اال�صراف امل�صرتك  اىل.............................ال�صتكمال 

اجلزء اخلارجى وفقا لنظام اال�صراف امل�صرتك.

وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق االحرتام والتقدير،

 

امل�صرف الرئي�صى      

                                                    اال�صم : ..................................

موافقة المشرف الرئيسى على مد بعثة االشراف المشترك بالداخل

موافقة المشرف الرئيسى على سفر عضو بعثة االشراف 
المشترك للخارج  الستكمال الجزء الخارجي
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موافقة لجنة االشراف على مد بقاء عضو بعثة االشراف المشترك بالخارج بعد العامين

االأ�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة للدرا�صات العليا
حتية طيبة وبعد...

نت�صرف باحاطة �صيادتكم علما باملوافقة على مد بقاء الدار�س / الدار�صة / .................... املدر�س 
امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة  اال�صراف امل�صرتك  بـ ...................... بعد انتهاء مدة العامني  باخلارج  

نظرا لـ...........................
وتف�صلوا �صيادتكم بقبول فائق االحرتام والتقدير،

اع�صاء جلنة اال�صراف امل�صرف الرئي�صى       
اال�صم : ...............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
التوقيع   : ............................      اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
          اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                
              اال�صم :                            التوقيع                                                       

..................          ..................                

منوذج  تنازل امل�صرف الرئي�صى عن ال�صفر ملتابعة الدار�س
فى  بعثة ا�صراف م�صرتك

ال�صيد اال�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة  ل�صئون الدرا�صات العليا
حتية طيبة وبعد...

اأت�صرف باحاطة �صيادتكم علمًا باننى اتنازل عن ال�صفر ملتابعة الدار�س / ........................
الدار�صة/............................ املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثة اال�صراف امل�صرتك - بـ 

...................لل�صيد / ...................... - اال�صتاذ / اال�صتاذ امل�صاعد  والع�صو بلجنة اال�صراف .
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،

مقدمة ل�صيادتكم          
ا.د/ ..............................................      

امل�صرف الرئي�صى على الدار�س .................      

نموذج  تنازل المشرف الرئيسى عن السفر
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ال�صيد اال�صتاذ الدكتور/ نائب رئي�س اجلامعة  
حتية طيبة وبعد...

اأت�صرف باحاطــــــــة �صيادتكم علمًا باننى اوافق على مد البعثـــــة بالداخل للدار�س 
/........................للدار�صة/...........................املدر�س امل�صاعد بالكلية وع�صو بعثــــــــــة 

اال�صراف امل�صتـــرك ملـــــدة ........................ حيث انه ...................... 
وتف�صلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،

مقدمة ل�صيادتكم       
ا.د/ ..............................\      

امل�صرف الرئي�صى على الدار�س .................     

�صري جدا
)ي�صتويف من اأ�صل و�صورتني(

جامعة .........................   كلية / معهد ........................
منوذج اإخطار عن ح�صور اأجنبي للبالد

االإ�صم باللغة العربية  :   .........................................................................

اال�صم باللغة االإجنليزية : .......................................................................
تاريخ امليالد            /            /             جهة امليالد :.......................................

الديانــــــــة : .............................. اجلن�صية ....................................... 
جهة �صدوره .......................... رقم جواز ال�صفر : ..................................... 

الوظيفة االأ�صلية : ...............................................................................
اجلهة القادم لها : .................................................................................
الغر�س من احل�صور : ..............................................................................

املدة املحددة لالإقامة بالبالد: ....................................................................

هل �صبق ح�صوره اإىل البالد : .....................................................................
يعتمد ،،،  

عميد الكلية       
                 ا.د/.................................

 االإدارة العامة لالإ�صتطالع واملعلومات :
رقم ال�صادر :

التاريخ : 

نموذج  موافقة المشرف الرئيسى على مد بعثة اشراف مشترك بالداخل

نموذج إخطار عن حضور أجنبي للبالد
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نموذج بروتكول تعاون بين الجامعة وجهة داخل مصر

انه فى يوم  ...........  املوافق ....... / ........  / .........  حرر هذا الربوتوكول بني كل من :-
1- جامعة املن�صورة وميثلها ال�صيد االأ�صتاذ الدكتور /                 ب�صفته رئي�صا جلامعة املن�صورة .    )طرف اأول(
2-   .....................................   وميثلها ال�صيد /   .............................    )طرف ثان(

متهيد
ملا كانت جامعة املن�صورة ) الطرف االأول ( هيئة م�صتقلة وتخت�س بكل ما يتعلق بالتعليم اجلامعي والبحث 
ذلك  فى  متوخية  ح�صاريا  به  واالرتقاء  املجتمع  خدمة  �صبيل  فى  ومعاهدها  كلياتها  به  تقوم  الذي  العلمي 
امل�صاهمة  فى رقى الفكر والتقدم العلمي وتنمية القيم االإن�صانية وتزويد البالد باملخت�صني والفنيني واخلرباء 

فى خمتلف املجاالت  مبا لديها من اإمكانيات مادية وب�صرية توؤهلها للقيام باى دور ايجابي خلدمة املجتمع .
وملا كانت هناك رغبة من الطرفني فى التعاون فى املجاالت البحثية والتدريبية املختلفة فقد تالقت اإرادة 

الطرفني واتفقا على االتى :- 
البند االأول

يعترب التمهيد ال�صابق جزء ال يتجزاأ من هذا الربوتوكول ومتمما لبنوده.
البند الثاين

والتدريب  العلمي  البحث  واإثراء  التعاون  قاعدة  تو�صيع  هو  الربوتوكول  من  الهدف  اأن  على  الطرفان  اتفق 
الطالبي واإقامة الدورات لالرتقاء بامل�صتوى العلمي واإجراء البحوث العلمية واخلدمية املتعلقة بتلوث البيئة 
بهدف  الطرفني  لدى  املوجودة  املتخ�ص�صة  املعامل  وزيارة  البيئي   االأثر  وتقييم  الفنية  الدرا�صات  واإجراء 
التعرف على االأجهزة واملعدات وطرق قيا�س الكفاءة الفنية والعمل على حتديثها وتطويرها واأية جماالت 

اأخرى يتفق عليها طريف الربوتوكول .
البند الثالث

يعقد الطرفان اجتماعا فى بداية ال�صنة الدرا�صية لتحديد الو�صائل واالأهداف املراد حتقيقها وو�صع الربامج 
التنفيذية املوؤدية لذلك 

البند الرابع
القائمة  االأعمال  ومتابعة  ملراجعة  منتظم  ب�صكل    ........... ممثلي   مع  املن�صورة  جامعة  ممثلوا  يت�صاور 

ودرا�صة امل�صاريع امل�صتقبلية وبحث اأف�صل ال�صبل لتنفيذها مبا يحقق دور اجلامعة فى املجتمع .
البند اخلام�س

يحدد حقوق والتزامات كل من الطرفني فى �صوء ما يتم االتفاق علية بعقود م�صتقلة بينهما وفق طبيعة كل 
ن�صاط يجرى بحثه .

البند ال�صاد�س
يلتزم كل طرف بالعقد باملحافظة على املن�صات واملرافق واملباين واالأجهزة املخ�ص�صة للتدريب لدى الطرف 

االأخر وح�صن ا�صتخدامها كما ي�صاأل عن اى تلف اأو فقد اأو تبديد اأو �صوء ا�صتعمال لهذه املن�صاآت واالأجهزة .
اإجراءات ق�صائية .



دليل اإلجراءات اإلدارية لقطاع الدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية

كلية الهند�صة – جامعة املن�صورة 70

نموذج بروتكول تعاون بين الجامعة وجهة داخل مصر

البند ال�صابع
وملدة  الربوتوكول؛  مدة  طوال  وموظفيه  اإليه  ت�صل  التي  املعلومات  �صرية  على  باملحافظة  طرف  كل  يلتزم 
3�صنوات من تاريخ انتهائه وعدم اإف�صائها للغري باأية �صورة من ال�صور ولو على �صبيل الدعاية اأو االإعالم اإال 
مبوافقة مكتوبة من الطرف االأخر وفى حالة خمالفة ذلك يحق للطرف االأخر اإنهاء العمل بالربوتوكول دون 

احلاجة اإىل اتخاذ اإجراءات ق�صائية .
البند الثامن

حالة  ويف  للتجديد  قابلة  �صنوات  ثالث  وملدة  الطرفني  من  عليه  التوقيع  تاريخ  من  الربوتوكول  هذا  ي�صري 
رغبة احد الطرفني يف عدم التجديد يخطر الطرف االخر كتابة قبل نهاية املدة بثالثة اأ�صهر بخطاب مو�صى 

عليه بعلم الو�صول.
البند التا�صع

يخ�صع هذا الربوتوكول للقوانني واملبادئ العامة التي يجري تطبيقها باجلامعة ويف حالة ظهور نزاع �صوف 
يتم الف�صل فيه من خالل املفاو�صات بني الطرفني.

البند العا�صر
حرر هذا الربوتوكول من ن�صختني ت�صلم ن�صخة لكل طرف للعمل مبوجبها0

الطرف االول       الطرف الثاين  
.................................. رئي�س اجلامعة       
.................................. اأ.د/ ........................................   
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اأوال : البيانات ال�صخ�صية
  Name       ................................................................................: اال�صم   

تاريخ امليالد :  ................................................................
الكلية : الهند�صة                 موؤهل :ماج�صتري                   تاريخه :      /        /

ثانيا: بيانات االت�صال
تليفون العمل :- االأول : ................)......(       الثاين : ..................)......(

تليفون املنزل : ..........................)......(     املحمول : 0020123337691
  فاك�س : ..................................)......(

  العنوان الربيدي : ....................................................................
  الربيد االلكرتوين : ..................................................................

  ثالثا: بيانات مكان الدرا�صة 
  القطر:...................................                   البلد :.......................

 اجلامعة :.................................                   الكلية :الهند�صة 
الق�صم : ............................................................................

 
  رابعا : الدرا�صة

  نوع البعثة :منحة �صخ�صية .        مدة البعثة : ثالث �صنوات
  الدرا�صة العامة : الهند�صة .        التخ�ص�س : ....................................

  عنوان الر�صالة : ..................................
  امل�صرفني : ........................................   

........................................    
 ........................................   
........................................    

 
 خام�صا : بيانات املتابعة

  تاريخ ال�صفر :          /          /                             مدة املد :..................................
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نموذج بيانات موفد عائد

منوذج بيانات موفد عائد
)مهمه علمية- زيارة علمية - تدريب(

الوظيفة : .................................. اإ�صم املوفد: ..................................... 
اجلهة التابعة لها : جامعة املن�صورة  - كلية ................................. نوع االإيفاد : ..............
الدولة املوفد اإليها : .......................... الغر�س من االإيفاد: ................................. 
تاريخ العودة : ..................... تاريخ ال�صفر من الوطن: ................................. 

�صبب العودة : ........................................................................................
عنوان املوفد : .......................................................................................
الربيد االإلكرتوين:...................................................................................
ال�صيد االأ�صتاذ / اأمني كلية ...........................................................................

حتية طيبة وبعد ،،،،
رجاء التكرم بالتنبيه باإتخاذ الالزم نحو ت�صليم العمل لل�صيد : .........................................

مع موافاتنا بالالآتي :
كيفية ت�صوية املدة من تاريخ اآخر مد حتى اإ�صتالمه العمل  .. 1
موافاتنا بتقرير عن )املهمة العلمية - الزيارة العلمية - التدريب( مو�صحا به اإدراج اإ�صم جامعة . 2

املن�صورة على االأبحاث املقدمة خالل التواجد باخلارج )جمل�س اجلامعة يف 2017/2/28(

ال�صيد االأ�صتاذ / اأمني كلية 
حتية طيبة وبعد ،،،،

رجاء التكرم بالتنبيه باإتخاذ الالزم نحو ت�صليم العمل لل�صيد : ..........................................
مع موافاتنا بالالآتي :

كيفية ت�صوية املدة من تاريخ اآخر مد حتى اإ�صتالمه العمل  .  -1
موافاتنا بتقرير عن )املهمة العلمية - الزيارة العلمية - التدريب( مو�صحا به اإدراج اإ�صم جامعة   -2

املن�صورة على االأبحاث املقدمة خالل التواجد باخلارج )جمل�س اجلامعة يف 2017/2/28(
املخت�س        مدير االإدارة   

................................   ................................  
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الفصل الرابع

)الـمـجــلــــــة(
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جملة املن�صورة للعلوم الهند�صية اإ�صم املجلة باللغة العربية
Mansoura Engineering Journal اإ�صم املجلة باللغة االإجنليزية

1975 تاريخ االإن�صاء
1976 تاريخ اإ�صدار اأول عدد

اللغة العربية – اللغة االإجنليزية اللغة التي ت�صدر بها
مطبعة جامعة املن�صورة جهة الطبع

Print ISSN: 1110-0923 - Online ISSN: 2735-4202  رقم االإيداع
IEEE Template قالب الن�صر

 جملة ربع �صنوية ت�صدر اأربع مرات يف العام الواحد )مار�س – يونية –
)�صبتمرب – دي�صمرب عدد االإ�صدارات يف العام الواحد

 نظام التحكيم /https://bfemu.journals.ekb.eg : اإلكرتوين على الرابط
)Double Blinded( أعمى مزدوج  نوع التحكيم

من داخل وخارج مصر املحكمني
مصرية وأجنبية هيئة التحرير

ITHENTICATE Program فح�س االنتحال
اإلكرتوين نظام دفع امل�صروفات

http://engfac.mans.edu.eg/index.php/
fac-administration/graduate-studies-and-re-
search-sector/journal

 رابط املجلة على �صفحة كلية
الهند�صة

-https://bfemu.jour :صفحة المجلة على بنك المعرفة- •
nals.ekb.eg/ 

 :صفحة المجلة على مركز تقنية االتصاالت والمعلومات- •
http://mej.mans.edu.eg/

//:http :صفحة المجلة على برنامج المستقبل للمكتبات- •
www.mans.edu.eg/index.php/e-manage-
ment-systems/future-library-management

اأر�صيف املجلة

اإلجراءات الخاصة بمتطلبات النشر بالمجلة العلمية

نبذة عن المجلة:
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إجراءات النشر:

أوال: متطلبات النشر

الدخول على موقع املجلة على �صفحة كلية الهند�صة على الرابط التايل
http://engfac.mans.edu.eg/index.php/fac-administration/graduate-studies-and-(

research-sector/journal ( وحتميل امللفات االآتية:
خ�صائ�س كتابة البحث العلمي باملجلة )IEEE Template(: قالب املجلة لكتابة البحث عليه

Title Page: كافة بيانات امل�صاركني بالبحث باللغة العربية واالإجنليزية. «
Cover letter : لتقدمي البحث ر�صميا للمجلة بكافة بياناته. «

ملحوظة:
.WhatsApp ميكن ا�صتالم املتطلبات ال�صابقة من مقر املجلة مبا�صرة، اأو ا�صتالمها بالربيد االإلكرتوين اأو

 :)Submission( ثانيا:تسليم البحث للمجلة
الدخول على �صفحة املجلة على من�صة بنك املعرفة وذلك على الرابط التايل:  -1

/https://bfemu.journals.ekb.eg 
)Register then login(
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 )Register( يجب ت�صجيل بيانات الباحث باملوقع اأوال  .2
مع مالحظة اأنه �صيتم اإر�صال )Username & Password( على الربيد االإلكرتوين الذي مت الت�صجيل به: 

�صمن بيانات الباحث:

Login متهيدا لرفع البحث على املوقع:  .3
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تظهر ال�صا�صة اخلا�صة بالباحث Author وامل�صجل عليها كافة بياناته:   .4

بعد الدخول على Author يظهر نافذة حتميل البحث:  .5
يتم ال�صغط على Submit a new manuscript لرفع البحث وكافة بياناته:
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يتم اإدخال كافة بيانات البحث ورفعه على )11( خطوة تبداأ ب Select manuscript type  وتنتهي   .6
 Finish submission  ب

ميكن اقرتاح حمكمني للبحث من خالل هذه اخلطوة:  .7
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Attach files( .8( من اأهم املراحل لرفع البحث على املوقع مع االأخذ يف االعتبار اأن امللفات االآتية موجودة 
على �صفحة املجلة مبوقع كلية الهند�صة )مت ذكره �صابقا(:

Title page - Manuscript main file ) IEEE Template( – Cover letter 

: )Similarity check( ثالثا:تقرير االقتباس
يتم عمل تقرير اقتبا�س للبحث عن طريق برنامج االنتحال االأدبي )ITHENTICATE( واملت�صل مبوقع 

املجلة على �صفحة بنك املعرفة بحيث ال تزيد الن�صبة املقررة عن 25% وهي الن�صبة املقررة من املجل�س 
االأعلى للجامعات

رابعا : مصروفات النشر :
ي�صدد الباحث م�صروفات الن�صر بعد عمل تقرير االقتبا�س لبحثه مبا�صرة عن طريق اأرقام احل�صابات 

اخلا�صة باملجلة واملوجودة على الرابط التايل على �صفحة املجلة مبوقع كلية الهند�صة:
http://engfac.mans.edu.eg/images/files/engpdf/magazine/maga1.pdf

تبلغ قيمة م�صروفات الن�صر كاالآتي:
لل�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س من داخل كلية الهند�صة جامعة املن�صورة خم�صمائة جنيه حتى 10  «

�صفحات وال�صفحة الزائدة بع�صرون جنيها
لل�صادة الباحثني من خارج كلية الهند�صة جامعة املن�صورة ثمامنائة جنيه حتى 10 �صفحات  «

وال�صفحة الزائدة بع�صرون جنيها
للوافدين 100$ اأو مايعادلها باجلنيه امل�صري «
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 :)Peer-review process( خامسا: تحكيم البحث
يتم اإر�صال البحث الإثنني من ال�صادة املحكمني اأحدهما من داخل جامعة املن�صورة واالآخر من خارجها. 1
فرتة حتكيم البحث اأ�صبوعني تقريبا . 2
يتم اقرتاح حمكم ثالث للف�صل مابني اآراء املحكمني اإذا رد اأحدهما بالرف�س والثاين بالقبول. 3
يتم اإر�صال تقارير التحكيم بالتعديالت اأو قبول البحث للباحث لعمل ن�صخة نهائية من البحث.. 4
يعر�س الن�صخة النهائية من البحث باالإ�صافة اإىل تقارير املحكمني على حمرر الق�صم العلمي الإبداء الراأي . 5

النهائي للبحث.
يتم اإر�صال email للباحث بقبول البحث وا�صتخراج �صهادتي قبول للبحث باللغة العربية واالإجنليزية.. 6
يتم رفع البحث على موقع املجلة مبا�صرة فور قبوله وترقيمه . 7

ت�صكل جلنة من ال�صادة اأع�صاء هيئة التحرير للموافقة على طبع العدد .. 8
يتم جتميع اأبحاث العدد كل ثالثة �صهور – اأربع مرات يف العام )مار�س – يونية – �صبتمرب – دي�صمرب( . 9

يتم ت�صليم العدد للمطبعة للطباعة ويت�صلم كل باحث عدد )3( ن�صخ منف�صلة من بحثه.. 10
الخدمات التي تقدمها المجلة

ن�صر اأبحاث ال�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني من داخل وخارج كلية الهند�صة جامعة املن�صورة. 1
ا�صتخراج �صهادات قبول لالأبحاث باللغة العربية واالإجنليزية خمتومة وميكن توثيقها.. 2
ا�صتخراج �صهادات حتكيم لل�صادة املراجعني وحمكمني االأبحاث.. 3
ا�صتخراج بيان جتميعي لل�صادة الباحثني باأبحاثهم املن�صورة باملجلة. 4
اأر�صيف االأبحاث اخلا�س باملجلة )مت ذكره �صابقا ( ميكن الباحثني من ت�صفح االأبحاث واإنزالها من على املوقع . 5

جمانا.
تقدم املجلة كافة خدمات الدعم الفني وجتيب عن كافة ا�صتف�صارات وت�صاوؤالت ال�صادة الباحثني . 6

 Mob.,email &( عن كل مايتعلق بالن�صر العلمي واالإلكرتوين �صواء من�صور على موقعها اأو عن طريق
 )WhatsApp

اإقامة ور�س عمل عن كل مايتعلق بالن�صر العلمي.. 7
ن�صر اأبحاث املوؤمترات العلمية التي تقيمها الكلية بعد موافقة هيئة التحرير وجمل�س الكلية.. 8
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الفصل الخامس

)المكتبـــــــة(
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تأسيس المكتبة :
اأن�صئت املكتبة عام 1958 باملعهد العايل ال�صناعي باملن�صورة حتت اإ�صراف هيئة اليوني�صكو وكانت تابعة لوزارة 
التعليم العايل ثم �صمت اإىل جامعة املن�صورة كلية الهند�صة عام 1974 وتقع املكتبة يف قلب حرم الكلية اأعلى 

ادارة احلر�س اجلامعي على م�صاحة ما يقرب من )770م2(.

رؤية المكتبة:
التميز باخلدمات املكتبية وخلق جو معريف ال ع�صاء هيئة التدري�س والطلبة وتاأهيل كوادر ت�صاهم بفاعلية يف 

التمية املجتمعية وامل�صتدامة .

رسالة المكتبة:
اإعداد خريج متميز علميًا واإبداعيا يف جمال الهند�صة وقادر على تلبية احتياجات �صوق العمل املحلى واالإقليمية 

ملتزم باملمار�صات االأخالقية والقيم املهنية من خالل مواكبة االأ�صاليب احلديثة يف التعليم
دعم التعليم امل�صتمر واالبتكار يف البحوث العلمية مع الرتكيز على خدمة املجتمع املحلى

أهداف المكتبة:
توفري واإتاحة كافة اأ�صكال املقتنيات من الكتب واملراجع التي تنمي مهارات ومتطلبات البحث العلمي من خالل 

احدث اخلدمات والتقنيات التكنلوجية
تلبية احتياجات ال�صادة اأع�صاء هيئة التدري�س والباحثني من داخل اجلامعة وخارجها يف اإجراء البحوث 

العلمية وفقا ملعايري اجلودة العاملية
تقدمي اال�صت�صارات التقنية املكتبية وعقد الربامج التدريبية وور�س العمل على كيفيه ا�صتخدام قواعد البيانات 

العاملية
التنمية املهنية والتدريب امل�صتمر لل�صادة العاملني باملكتبة مبا ي�صمن م�صايرة احدث تقنيات تكنولوجي املكتبات 

واملعلومات لتقدمي خدمه مكتبية متميزة
تقدمي خدمة االإحاطة اجلارية للم�صتفيدين مبا هو جديد .

وسائل االتصال بالمكتبة :
ت: 2244105 داخلي 1253

فاك�س : 0502244690
�س.ب 35516

 englibdept@mans.edu.eg :الربيد االإلكرتوين للمكتبة
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 وحدات
 المكتبة

   العمليات الفنية
)الفهر�صة والت�صنيف(

اخلدمات املرجعية

اال�صتعارة واالطالع

التزويد وتبادل الهدايا

الت�صوير

الو�صائل التعليمية

املكتبة الرقمية

أوال العمليات الفنية ) الفهرسة والتصنيف(:
)الفهر�صة(: املكتبة تقدم للطالب بطاقه مفهر�صة لكل بيانات الكتاب التف�صيلية مثال عنوان الكتاب واملوؤلف  «

والنا�صر و�صنة الن�صر واملو�صوع العام الذى يتناوله الكتاب حتى تتيح للطالب �صهوله الو�صول للمقتني الذى 
يرده بالتحديد.

)الت�صنيف( : تتميز مكتبة كلية الهند�صة عن غريها اأنها ت�صنف الكتب بت�صنيف الديوي الع�صري للمكتبات  «
وهذه امليزة ت�صهل على الزائر �صهوله الو�صول للمقتني الذى يريد الو�صول اليه ولذلك املكتبة مق�صمه اإىل 
للمكتبات ح�صب ت�صنيف مكتبة الكوجنر�س  الع�صري  الديوي  الكلية عن طريق  اأق�صام  احدى ع�صر ق�صم من 

العاملية.
ثانيًا الخدمات المرجعية : 

االإر�صاد والتوجيه: الرد على ا�صتف�صارات امل�صتفيدين وتب�صرييهم بنظام املكتبة وكيفيه ا�صتخدام املعلومات . 1
كما تقوم املكتبة بعمل لقاءات طالبية بقاعه االطالع.

االإحاطة اجلارية: اإر�صال كل ما هو جديد باملكتبة اإىل امل�صتفيدين عن طريق الربيد االإلكرتوين اأو طباعه . 2
كلية  مبوقع  جديد  هو  ما  كل  بن�صر  بالتوازي  االإعالنات  لوحة  يف  وو�صعها  االإعالنات  طبع  وكذلك  الفهر�صة 

الهند�صة.
البث االنتقائي: االإر�صاد اإىل ما يخ�س امل�صتفيدين والتوا�صل معهم عن طريق الربيد االإلكرتوين ملعرفة ما هو . 3

جديد يف تخ�ص�صاتهم.
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ثالثا االستعارة واالطالع:
تتيح املكتبة اال�صتعارة لكل طالب الكلية بجميع الفرق وجميع االأق�صام العلمية مبا فيها الربامج النوعية بالكلية 
ولكن البد للطالب عمل كارنيه ا�صتعارة حتي يت�صنى له ا�صتعارة الكتاب كما تتيح املكتبة ال ع�صاء هيئة التدري�س 

والهيئة املعاونة وكذلك طالب الدرا�صات العليا والوافدين اال�صتعارة اأي�صا بفتح �صفحه ا�صتعارة باملكتبة 
اأوال : اإجراءات عمل بطاقة اال�صتعارة للطالب واال�صرتاك باملكتبة الرقمية ▪
يتوجه الطالب اإىل املكتبة للح�صول على ا�صتمارة اال�صتعارة . 1
يقوم الطالب بكتابه بياناته باال�صتمارة وختمها من �صئون الطلبة ويتم ملء اجلزء اخلا�س بال�صامن وختمها . 2

من مكان عمل  ال�صامن.
وت�صلم ملوظفي املكتبة مع اإح�صار �صورة �صخ�صية . 3
وي�صتخرج له كارنية ا�صتعارة يف احلال وعمل كود على نظام امل�صتقبل للمكتبات لي�صتفيد من البحث االإلكرتوين . 4

بالنظام .
املميزات التي تقدمها بطاقة اال�صتعارة:

اال�صتعارة اخلارجية:  يحق للطالب الذي يحمل بطاقة ا�صتعارة املكتبة اال�صتعارة اخلارجية الى كتاب ملدة . 1
اأ�صبوع وميكن مد املدة الأ�صبوع اآخر ما مل يكن الكتاب مطلوبًا

 ويحق لطالب الفرق الرابعة ا�صتعارة كتابني اإحداهما ا�صتعارة كتاب امل�صروع حلني االنتهاء منه.  «
وجديرًا بالذكر ال يحق لطالب الفرقة الرابعة اإخالء طرف اإال بعد اإعطاء ن�صخه من CD  من امل�صروع بعد  «

مناق�صته وفق ل�صروط املتبعة يف ذلك
اال�صتعارة الداخلية: يحق للطالب ا�صتعارة الكتب والر�صائل العلمية  داخليًا واالطالع عليها بقاعه االطالع . 2
ثانيًا اإجراءات فتح �صفحة ا�صتعارة  واال�صرتاك باملكتبة الرقمية  ▪

لطالب الدرا�صات العليا و والوافدين
العليا . 1 الدرا�صات  ا�صتعارة  لفتح �صفحة  اال�صتعارة ويقوم م�صئول  املكتبة  اإىل  العليا   الدرا�صات  يتوجه طالب 

باإعطائه ا�صتمارة احل�صول علي كارنيه اال�صتعارة.
بال�صامن . 2 اخلا�س  اجلزء  ملء  ويتم  العليا  الدرا�صات  من  وختمها  باال�صتمارة  بياناته  بكتابه  الطالب  يقوم 

وختمها من مكان عمل ال�صامن.
اإح�صار عدد )2( �صورة �صخ�صية وي�صتخرج له كارنية . 3 العليا باملكتبة مع  الدرا�صات  ا�صتعارة  وت�صلم مل�صئولة 

ا�صتعارة يف احلال وعمل كود على نظام امل�صتقبل للمكتبات لي�صتفيد من البحث االإلكرتوين بالنظام
ملحوظة :مت ا�صتثناء الطلبة الوافدين من تقدمي هذه اال�صتمارة حال طلبة اال�صتعارة لتعرث احل�صول علي  «

�صامن م�صري وتي�صريا لهم تفتح له �صفحه ا�صتعارة وال�صامن الوحيد للمكتبة هو اإيقاف اإخالء طرف الطالب 
حال خمالفته لقواعد اال�صتعارة وذلك بعد تقدمي املكتبة لهذا املقرتح بلجنة املكتبة رقم )113( وقد عر�س 

على جمل�س الكلية ومتت املوافقة عليه بتاريخ 200/3/16.
ثالثًا اإجراءات فتح �صفحة ا�صتعارة  واال�صرتاك باملكتبة الرقمية ▪

الأع�صاء هيئة التدري�س والهيئة املعاونة
الأمني  « باملكتبة  ا�صتعارة  �صفحة  وفتح  الرقمية  باملكتبة  اال�صرتاك  يف  الراغب  التدري�س  هيئة  ع�صو  يتقدم 

املكتبة  ليح�صل على ا�صتمارة اال�صتعارة ويتم ا�صتيفائها من �صئون عاملني بالكلية
بنظام  « له  كود  عمل  و  ا�صتعارة  �صفحة  له  وتفتح  التدري�س  هيئة  ا�صتعارة  عن  امل�صئول  للموظف  يقدمها  ثم 

امل�صتقبل واإتاحة كل اخلدمات الرقمية له. 
املميزات التي تقدمها �صفحة اال�صتعارة لع�صو هيئة التدري�س:

ا�صتعارة  الكتب املوجودة باملكتبة بحد  ● التدري�س املقيد له �صفحة   اال�صتعارة اخلارجية: يحق لع�صو هيئة 
اق�صى خم�س كتب وملدة �صهر وبالرجوع للم�صئول ميكن اذا اأراد ع�صو هيئة التدري�س التجديد يحق له التجديد 

مامل يكن الكتب مطلوبًا
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اال�صتعارة الداخلية: يحق لع�صو هيئة التدري�س اال�صتعارة الداخلية للكتب والر�صائل العلمية داخل قاعة  ●
االطالع والت�صوير بوا�صطة ق�صم الت�صوير باملكتبة 

رابعًا التزويد وتبادل الهدايا:
واآلية  ● والطالب  التدري�س  هيئة  اأع�صاء  ال�صادة  من  املختارة  الكتب  باإ�صافة  باملكتبة  التزويد  وحدة  تخت�س 

االإ�صافة تتم باأن اجلامعة من كل عام تخ�ص�س مبلغ لكل كلية ويتم توزيع املبلغ املخ�ص�س على االأق�صام العلمية 
مع  ذلك  ويتزامن  والبحوث  العليا  للدرا�صات  الكلية  وكيل  الدكتور  االأ�صتاذ  برئا�صة  املكتبة  جلنة  طريق  عن 
اأق�صامهم  اأع�صاء هيئة التدري�س املختارين من  اإقامة معر�س املن�صورة للكتاب ويتم ال�صراء بوا�صطة ال�صادة 
اإنهاء كافة االإجراءات املالية والفنية لتلك  العلمية وجلنة املكتبة وبعد االنتهاء من اإجراءات ال�صراء يتم 

الكتب ومن ثم يتم اإ�صافاتها على نظام امل�صتقبل حتي يتاح عر�صها . 
الهدايا : تعترب من و�صائل تدعيم املكتبة مبقتنيات الراغبني بالتربع مبقتنياتهم . ●
اآليه اإهداء مقتنيات للمكتبة ▪
العليا . 1 للدرا�صات  الكلية  وكيل  الدكتور  االأ�صتاذ  اأو  الكلية   عميد  الدكتور  االأ�صتاذ  اإىل  بطلب  املتربع  يتقدم 

والبحوث بعزمه على التربع مبقتنيات اإىل مكتبة الكلية.
يعر�س االأمر على جلنة املكتبة .. 2
حال املوافقة يتم تقدمي مذكرة لالأ�صتاذ الدكتور عميد الكلية باملو�صوع . 3
اإحالة املو�صوع ملجل�س الكلية للموافقة.. 4
حال املوافقة ت�صكل جلنة علمية ال�صتالم تلك الهدايا لتقيميها وت�صعريها وتقدمي تقرير اإىل االأ�صتاذ الدكتور . 5

عميد الكلية.
بعد ذلك حال االنتهاء من كافة االإجراءات ال�صابقة يبداأ دور املكتبة الإ�صافة الهدايا دفرتيًا واإلكرتونيا.. 6

خامسًا وحدة التصوير:
            تقدم املكتبة خدمة الت�صوير لزوارها ولكن يف حدود 30% من عدد �صفحات املقتني �صواء كتاب اأو ر�صالة 

علمية اأو جمالت عاملية وذلك حفاظًا على حقوق امللكية الفكرية.
سادسًا وحدة الوسائل التعليمية :

فيديوهات  « و�صرح  طالبية  لقاءات  عمل  يف  ت�صتخدم  والتي  فهر�صة  �صا�صات   )2( عدد  على  املكتبة   حتتوى 
تعليميه للطلبة 

كما قامت املكتبة بعمل م�صتودع اأ�صطوانات مل�صاريع التخرج لطالب الفرق الرابعة وي�صتطيع الطالب االطالع  «
عليها .

وي�صتطيع  « التخ�ص�صات  وجميع  بالكلية  الفرق  جلميع  ال�صابقة  لالمتحانات  م�صتودع  اأي�صا  باملكتبة  ويوجد 
الطالب االطالع عليها وت�صويرها.

سابعًا وحدة المكتبة الرقمية
تخدم املكتبة الرقمية  قطاع كبري من زوار الكلية  ومن خالل املكتبة الرقمية مت اإدخال جميع مقتنيات املكتبة على 

نظام امل�صتقبل وعمل الباركود لهذه املقتنيات وما يتم اجلرد  االإلكرتوين من خالل نظام امل�صتقبل.
خدمات املكتبة الرقمية لزائري املكتبة كاالتي: ▪
عمل ح�صابات للطلبة واأع�صاء هيئة التدري�س وطالب الدرا�صات العليا على موقع بنك املعرفة.. 1
عمل امللفات التعريفية الأع�صاء هيئة التدري�س. 2
عمل ح�صابات للطلبة على نظام امل�صتقبل الإدارة املكتبات و�صرح كيفية الدخول. 3
م�صاعدة الباحث يف البحث على قواعد البيانات العاملية وموقع بنك املعرفة . 4
عمل لقاءات طالبية للطلبة ل�صرح كيفية ا�صتخدام املكتبة وطرق اال�صتفادة منها. 5
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خدمة امل�صح ال�صوئي. 6
خدمة الطباعة. 7
خدمة ن�صخ االأ�صطوانات. 8
كيفية الدخول على نظام امل�صتقبل ▪
على الطالب التوجه اإىل املكتبة الرقمية للح�صول على كود امل�صتخدم وكلمة ال�صر التي متكنه من الدخول . 1

على نظام امل�صتقبل للمكتبات.
من خالل الدخول على موقع اجلامعة www.mans.edu.eg ومن ثم اإىل اأنظمة االإدارة االإلكرتونية ثم  «

نظام امل�صتقبل الإدارة املكتبات.
ثم ال�صغط على الدخول اإىل النظام . 2
�صتفتح للطالب موقع احتاد املكتبات اجلامعية ومن ثم ال�صغط على ت�صجيل الدخول. 3
بعد ذلك ي�صتطيع الطالب ان يدخل على املوقع واال�صتفادة من البحث داخل اجلامعات امل�صرية يف املقتنيات . 4

والر�صائل اجلامعية املختلفة. 
كيفية اال�صرتاك على موقع بنك املعرفة امل�صري ▪
اإىل املكتبة الرقمية لعمل ح�صاب على موقع بنك امل�صري ولكن البد من وجود بطاقة رقم . 1 يتوجه الباحث 

قومي للباحث وح�صاب بريد الكرتوين مفعل لدى الباحث.
يقوم م�صئول املكتبة الرقمية بفتح ح�صاب للباحث وتفعيله من خالل ر�صاله تفعيل على الربيد االإلكرتوين . 2

للباحث
وبعد فتح احل�صاب ي�صتطيع الباحث البحث يف املوقع وتنزيل كل ما هو جديد من اأبحاث علمية ور�صائل علميه  «

ب�صيغه PDF وبدون حد اق�صى للتحميل .
ولكن على الباحث فتح احل�صاب مرة كل 90 يوم من املكتبة حتى ال يتم غلقه.. 3
لينك فيديو تو�صيحى ي�صرح كيفيه الدخول على بنك املعرفة امل�صرى «

https://www.youtube.com/watch?v=FwDH3n0KmWY&fbclid=IwAR058iYoCOHNs- 
guQXJyHZBaaLHIrUAr4ok6kRVfKPMNty57K6iI-HdM_Noc

»   scan QR code او
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قاعات المكتبة
قاعه الكتب: ▪

         حتتوي على العديد من مقتنيات جلميع التخ�ص�صات الهند�صية �صواء كانت هذه الكتب باللغة العربية اأو باللغة 
االأجنبية وتنق�صم اإىل احدى ع�صر ق�صم وهم :

احلا�صب االآيل «
الريا�صيات  «
فيزياء وكيماء وعلوم طبيعية «
هند�صة االإنتاج والت�صميم امليكانيكي «
الهند�صة الكهربية «
االت�صاالت واالإلكرتونيات «
الهند�صة امليكانيكية «
الهند�صة املدنية  «
هند�صة التحكم  «
الغزل والن�صيج «
الهند�صة املعمارية «
قاعة الدوريات: ▪

حتتوى على الدوريات الورقية يف كافة التخ�ص�صات الهند�صية وجديرًا بالذكر باأن الدوريات العلمية الورقية قد 
للباحثني  واإتاحتها  العاملية  البيانات  بقواعد  باجلامعات  االأعلى  املجل�س  ال�صرتاك  وذلك   1999 عام  منذ  توقفت 
اإن�صاء موقع بنك املعرفة امل�صري الذي يحتوي على عدد كبري من القواعد واإن�صاء موقع  باجلامعة جمانًا كما مت 

خا�صه للهند�صة  
قاعة الكتب المهداة: ▪

تعترب هي احد عمليات تزويد املكتبة بالكتب التي يهديها املحبني للكلية الذين يرغبون برد اجلميل العلمي والإفادة 
الطالب من مقتنياتهم من الكتب القيمة والفريدة .

قاعة المراجع: ▪
وميكن  �صنويًا  حديثًا  امل�صافة  الكتب  ت�صم  واي�صا  املرجعية  الطبيعة  ذات  املقتنيات  العلمية  املراجع  قاعة  ت�صم 
للم�صتعري ا�صتعارتها �صواء داخليًا اأو خارجيًا وفق ال�صروط املتبعة لقواعد اال�صتعارة وتقع هذه القاعة بغرفة اأمني 

املكتبة نظرًا خل�صو�صيتها واأهميتها العلمية واملرجعية.
قاعة الرسائل العلمية ▪

حتتوي على الر�صائل العلمية �صواء ماج�صتري اأو دكتوراه ال�صروط الواجب توافرها.
�صوابط االطالع على الر�صائل العلمية

- الر�صائل العلمية ال يتم ا�صتعارتها خارجيًا. «
- ي�صتطيع الباحث االطالع على الر�صائل العلمية داخل املكتبة وت�صوير منها 30% من عدد �صفحات الر�صالة. «
ال�صروط الواجب توافرها عن التقدم لت�صليم الر�صالة العلمية بنوعيها ▪
االأ�صتاذ . 1 من  خمتومة  البني(  )باللون  دكتوراه  اأو  االأخ�صر(  )باللون  ماج�صتري  �صواء  ر�صالة  ن�صخه   )2( عدد 

الدكتور وكيل الكلية للدرا�صات العليا والبحوث ومت اإم�صائها من م�صرفني الر�صالة.
عدد)1( ن�صخه من امل�صتخل�س باللغة العربية واآخري باللغة االإجنليزية. 2
عدد )3( ن�صخ من امللخ�س باللغة العربية واآخري باللغة االإجنليزية. 3
عدد )1( اأ�صطوانة حتتوى على الر�صالة PDF + امل�صتخل�س ب�صيغه مايكرو�صوفت وورد     «
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االجراءات االحرتازيه املتخذة خلطة العام الدرا�صي 2020-2021 ملواجهة جائحة كورونا ▪
�صرتاعى املكتبة التباعد بني الطالب يف قاعات االطالع بحيث تكون بني الطالب والطالب االخر م�صافه يف . 1

حدود 2مرت.
تنبيه على كل من �صيتعامل مع املكتبة ارتداء  الكمامات الطبية مراعاة لتجنب العدوى املبا�صرة.. 2
على . 3 احل�صول  لراغبي  طالبي  ازدحام  اى  يحدث  ال  حتى  يومى  ب�صكل  الطالب  ال�صتعارة  جدول  و�صع  �صيتم 

خدمات املكتبة.
�صيتم تعقيم املكتبة بادوات التعقيم املتبعه بالتن�صيق مع ادارة الكلية .. 4
تزويد املكتبه الرقمية ببع�س النماذج االلكرتونيه ليتم التوا�صل مع الطلبه عن طريق الربيد االلكرتوين    «

وهو englibdept@mans.edu.eg   مثل منوذج طلب اال�صتعارة ومنوذج اال�صرتاك ببنك املعرفه .
توفري فهر�س للمكتبة عرب موقع كليه الهند�صة ي�صتطيع فيه الباحث ت�صفح بيانات املفتنيات من كتب ور�صائل . 5

علميه .
تصميم صفحه  للمكتبة على youtube لتشمل مقاطع فيديو تعليمية  للباحثين وسوف يتم  «

اعالنها عن طريق �صفحة الكليه على الفي�س بوك.
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مروة حممد عبد الغني
مدير مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا 

والبحوث

اأمين �صربي خلف
مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث

اأ.د / اإبراهيم عبد الغفار بدران
مدير وحدة ضمان الجودة

رانيا علي ر�صوان
مديرة إدارة العالقات الثقافية

رانيا فوؤاد
مسئول المجلة العلمية

حممود حممد املوجي
أمين المكتبة

 فريق

االعداد


