
 شروط ومتطلبات التسجيل لدرجة الدكتوراه

 الشروط:

        .أن يكون الطالب حاصال على درجة الماجستير 

        اح من مركز اللغة العربية بكلية اآلدابأن يكون قد أجتاز دورة اللغة العربية بنج 

        ( 555شهادة التويفل على أال تقل درجة الطالب عن)( معتمدة من األيمديست )خاص بقسم اللغة االنجليزية 

 األوراق المطلوبة:

        .أصل شهادة الماجستير + أصل شهادة الليسانس 

        .شهادة الميالد )كمبيوتر( أو صورة طبق األصل 

        .)شهادة حسن سير وسلوك )من شئون طالب بكلية التخرج 

        :الموقف من التجنيد 

        .)أصل شهادة المعافاة أو التأجيل )أو صورة طبق األصل 

        .موافقة القوات المسلحة على قيد الطالب المجند 

        لمفعول( مع كتابة إقرار بإحضار موافقة القوات المسلحة على الدراسة في الطالب الذين لم يتم تجنيدهم على هم إحضار التأجيل )ساري ا

 تجنيدهم.  حالة

        )صورة البطاقة )سارية المفعول 

        ( صور شخصية.4عدد ) 

        .)إقرار تفرغ )لغير العاملين( معتمد من جهة حكومية )موجود بإدارة الدراسات العليا 

        لعاملين( مع بيان حالة وظيفية معتمد بختم الشعار. )في حالة المعيد بيان حالة وظيفية فقط(موافقة جهة العمل )ل 

        .سداد الرسوم الدراسية 

        .)ملء استمارة قيد + استمارة تسجيل )موجودة بإدارة الدراسات العليا 

        ( ملف بالستيك لحفظ األوراق.2عدد ) 

        ن لجنة اإلشرافالخطة العلمية موقعة م 

        موافقة سيمنار + موافقة القسم على التسجيل بالدراسات العليا 

         خطاب القسم( مع استيفاء التوقيعات –استمارة التسجيل  –مطابقة صياغة عنوان البحث حرفياً )خطة البحث 

        ضرورة ذكر التخصص الدقيق باستمارة التسجيل وقرار مجلس القسم 

        فادة المكتبة المركزية بمراجعة الخطة العلميةإ 

        )إفادة التسجيل بالمكتبة الرقمية بالمبني اإلداري جناح )ب 

        تعهدات يتم تسلمها باإلدارة 

        إفادة دورة اللغة العربية 

 ملحوظة:

         م2502يستثنى من ذلك الطالب الحاصلون على الماجستير قبل مايو 

        .لن يتم استالم التشكيالت إال بعد استيفاء هذه المتطلبات قبل العرض على لجنة الدراسات العليا 

        لن يتم أستالم الملفات إال من موظف مختص 

        االلتزام باألنصبة من حيث عدد الطالب في اإلشراف وعدم تجاوز الحد األقصى 

        عد المعلن كل شهرلن يتم تسليم الملفات بعد المو 

 


