
 ــاـــنـطــــــعـة طـــــامـجــــ
  نـانـــــــب األســــلية طــــك

 والبحـوث الدراسات الـعـلـيا
=============== 

 دكتوراه( : –ماجستير  –الشهادات واألوراق المطلوبة للقيد بالدراسات العليا والبحوث )دبلوم 

  -أوالً : الدبلومات : 

 شهادة المعادلة . -1
 الثانوية العامة .شهادة  -2
 شهادة البكالوريوس . -3
 شهادة الميالد . -4
 شهادة اإلمتياز . -5
 بيان التقديرات . -6
 صورة من جواز السفر . -7
 ( .4صور شخصية )عدد  -8
نفقة  –منحة  –تبادل ثقافي  –نفقة خاصة )خطاب من السفارة بالموافقة على القيد  -9

 .(الحكومة
 واإللتهاب الكبدي الوبائي اإليدزفحص طبي من أحد معامل وزارة الصحة )تحليل  -11

 طنطا(. -أو الهالل األحمر بمستشفى المنشاوي 
التقديم على الموقع اإللكتروني ويتم سداد هذه الخدمة على حساب صندوق رعاية لطالب  -11

ع بنك مصر أو فرع في أي فرع من فرو 4661111111113967الوافدين وأنديتهم رقم 
 ش أبو النجا حي السفارات بمدينة نصر . 7بنك مصر بمبنى اإلدارة المركزية لشئون الوافدين 

 على الموقع اآلتي :التسجيل اإللكتروني  -12

http:// tdb.tanta.edu.eg/pg_stud_registration/                    
 -إستمارات للقيد : -13

 اإللتحاق بالدراسات العليا والبحوث .نسخ أصل من إستمارة  4 -
 نسخ أصل من إستمارة معلومات . 4 -
 نسخ أصل من إستطالع رأي . 4 -
 نسخة أصل إقرار الحصول على شهادة إتقان اللغة والحاسب اآللي . 1 -
 نسخة أصل إقرار بالتواجد بالبالد . 1 -
 

 

 



  -ثانياً : الماجستير :

 شهادة المعادلة . -1
 الثانوية العامة .شهادة  -2
 شهادة البكالوريوس . -3
 شهادة الميالد . -4
 شهادة اإلمتياز . -5
 بيان التقديرات . -6
 صورة من جواز السفر . -7
 ( .4صور شخصية )عدد  -8
 نفقة الحكومة ( . –منحة  –تبادل ثقافي  –) نفقة خاصة خطاب من السفارة بالموافقة على القيد  -9

واإللتهاب الكبدي الوبائي  معامل وزارة الصحة )تحليل اإليدز فحص طبي من أحد -11
 طنطا(. -بمستشفى المنشاوي أو الهالل األحمر 

التقديم على الموقع اإللكتروني ويتم سداد هذه الخدمة على حساب صندوق رعاية لطالب  -11
في أي فرع من فروع بنك مصر أو فرع  4661111111113967الوافدين وأنديتهم رقم 

 ش أبو النجا حي السفارات بمدينة نصر . 7نك مصر بمبنى اإلدارة المركزية لشئون الوافدين ب
 على الموقع اآلتي :التسجيل اإللكتروني  -12

http:// tdb.tanta.edu.eg/pg_stud_registration/                    
 -إستمارات للقيد : -13

 بالدراسات العليا والبحوث . نسخ أصل من إستمارة اإللتحاق 4 -
 نسخ أصل من إستمارة معلومات . 4 -
 نسخ أصل من إستطالع رأي . 4 -
 نسخة أصل إقرار الحصول على شهادة إتقان اللغة والحاسب اآللي . 1 -
 نسخة أصل إقرار بالتواجد بالبالد . 1 -

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  -ثالثاً : الدكتوراه :

 شهادة المعادلة . -1
 شهادة ماجستير . -2
  رسالة ماجستير . -3
 شهادة الثانوية العامة . -4
 شهادة البكالوريوس . -5
 شهادة الميالد . -6
 شهادة اإلمتياز . -7



 التقديرات . بيان -8
 صورة من جواز السفر . -9

 ( .4صور شخصية )عدد  -11
 ( .الحكومةنفقة  –منحة  –تبادل ثقافي  –نفقة خاصة )خطاب من السفارة بالموافقة على القيد  -11
الكبدي الوبائي  واإللتهاب فحص طبي من أحد معامل وزارة الصحة )تحليل اإليدز -12

 طنطا(. -بمستشفى المنشاوي أو الهالل األحمر 
التقديم على الموقع اإللكتروني ويتم سداد هذه الخدمة على حساب صندوق رعاية لطالب  -13

في أي فرع من فروع بنك مصر أو فرع  4661111111113967الوافدين وأنديتهم رقم 
 ش أبو النجا حي السفارات بمدينة نصر . 7بنك مصر بمبنى اإلدارة المركزية لشئون الوافدين 

 على الموقع اآلتي :وني التسجيل اإللكتر -14

http:// tdb.tanta.edu.eg/pg_stud_registration/                    
 -إستمارات للقيد : -15

 نسخ أصل من إستمارة اإللتحاق بالدراسات العليا والبحوث . 4 -
 نسخ أصل من إستمارة معلومات . 4 -
 نسخ أصل من إستطالع رأي . 4 -
 ل على شهادة إتقان اللغة والحاسب اآللي .نسخة أصل إقرار الحصو 1 -
 نسخة أصل إقرار بالتواجد بالبالد . 1 -


