
 

 

  

 

 اجلدد  لطالب املاجس تري وادلكتوراه   ادلورة البيئية املتاكمةل

   :   التسجيل خطوات   - أ واًل:  

 :   عىل الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط الالتحاق ابدلورة    

دارة اللكية )شؤن الطالب(   .1  . تقدمي ال وراق املطلوبة من خالل ا 

 :  البنك احلساب    احلساابت ابللكية او من خالل   خالل   املقررة من   سداد رسوم ادلورة  .2

• Acc  Name ة مركز الاستشارات والبحوث البيئي - معهد ادلراسات والبحوث البيئية  - املوحد جبامعة عني مشس  ةاخلزان   

• Bank Name: Central Bank Of Egypt IBAN:EG410001000100000009450772989 

• Bank Acc No. :9-450-77298-9 

 :   التسجيل عىل الرابط التال  .3

https://forms.microsoft.com/r/9ZcHTUetCN 

هذا    عىل التسجيل    الرمسي ويف حاةل عدم توافر بريد أ اكدميي يت   ال اكدميي طالب التسجيل ابلربيد  ل البد ل .4

نشاء بريد أ اكدميي    :   الرابط ال 

                                               https://forms.office.com/r/B1vthWb74y 

 .   مراعاة دقة البياانت املدخةل  .5

 

 

https://forms.microsoft.com/r/9ZcHTUetCN


 

 

 

 

   : ضور احلخطوات   - اثنيًا:  
يشرتط عىل الطالب    وذكل قبل بداية الفصل ادلراس بفرتة اكفية اجلدد   مرتني يف العام ادلراس يت انعقاد ادلورة  

 :   رضورة اجتيازها قبل التقدم لدلراسة ابللكية يف املراحل ادلراس ية املاجس تري وادلكتوراه   اجلدد 

 :    الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط اجتياز ادلورة  عىل و 

 .   (Microsoft teams)( من خالل تطبيق  Online)   ورة الكرتونياً ادل   يت عقد  .1

 . الهاتف احملمول أ و هجاز المكبيوتر   هجاز   عىل    (Microsoft teams) تطبيق حتميل  جيب   .2

ملزيد    وليس احلساب الشخص   ال اكدميي الرمسي للطالب اال لكرتوين  التطبيق ابلربيد    تسجيل ادلخول عىل يت   .3

 :   من املعلومات عن اس تخدام الربانمج عىل الرابط التال 

         https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf 

 . يف الفرتة املسائية   ساعات يومياً   ربع أ  /    يوماً   14  اكمةل وه   ادلورة عدد أ ايم  رضورة حضور   .4

اال لكرتوين    عليه ابلربيد لالمتحان يشرتط ادلخول    دلورة من خالل رابط ا عقد امتحان الكرتوين يف هناية  ت  ي  .5

 .   ال اكدميي الرمسي للطالب 

 .   ن واجتياز ادلورة الامتحا فتح الاكمريا رشط أ ساس حلضور  عترب  ي  .6

عالن النتيجة الهنائية للطالب عىل موقع اللكية  .7  .   يت ا 

 . يف حاةل رغبة الطالب يف تأ جيل ادلورة يت تقدمي طلب رمسي قبل موعد انعقادها   .8

لظروف طارئة أ ثناء أ ايم عقد ادلورة يت تقدمي طلب رمسي يطلب فيه التأ جيل مع    الطالب   يف حاةل غياب  .9

 .   ذكر ال س باب 

ضافية دفع  الامتحان يت  يف  الطالب    رسوب يف حاةل     .10 ويف حاةل رغبة الطالب  الامتحان فقط  ال عادة    رسوم ا 

 .   يف حضور أ ايم ادلورة لكها يت دفع الرسوم اكمةل 

 .   يف حاةل غياب الطالب بدون تقدمي عذر يعاد دفع الرسوم مرة أ خرى    .11

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf


 

 

 

 

 ابللكية   املسجلني  دورة تقيمي ال ثر البييئ لطالب املاجس تري وادلكتوراه 

   :   خطوات التسجيل   - أ واًل:  

 عىل الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط الالتحاق ابدلورة: 

 :  احلساب البنك   احلساابت يف اللكية أ و من خالل   خالل   املقررة من   سداد رسوم ادلورة  .1

• Acc  Name البيئية: مركز الاستشارات والبحوث  - معهد ادلراسات والبحوث البيئية  - املوحد جبامعة عني مشس  ةاخلزان   

• Bank Name: Central Bank Of Egypt IBAN:EG410001000100000009450772989 

• Bank Acc No. :9-450-77298-9   

 :   يل عىل الرابط التال التسج  .2

 https://forms.office.com/r/UNzeVXCQMN 

البد للطالب التسجيل ابلربيد ال اكدميي الرمسي ويف حاةل عدم توافر بريد أ اكدميي يت التسجيل عىل هذا   .3

نشاء بريد أ اكدميي   :   الرابط ال 

https://forms.office.com/r/B1vthWb74y    

 .   مراعاة دقة البياانت املدخةل  .4

يصال ادلفع  .5  .   رضورة الاحتفاظ بصورة من ا 

 
 
 

https://forms.office.com/r/UNzeVXCQMN
https://forms.office.com/r/B1vthWb74y


 

 

 
 
 

 :   احلضور خطوات   - اثنيًا:  

 .   متدرب وبأ قدمية التسجيل للطالب   30يت انعقاد ادلورة يف حال اكامتل عدد  

   الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط اجتياز ادلورة:   عىل و 

 .   (Microsoft teams)( من خالل تطبيق  Onlineيت عقد ادلورة الكرتونيا )  .1

 هجاز الهاتف احملمول أ و هجاز المكبيوتر.   عىل   (Microsoft teams) جيب حتميل تطبيق  .2

    اال لكرتوين ال اكدميي الرمسي للطالب وليس احلساب الشخص يت تسجيل ادلخول عىل التطبيق ابلربيد   .3

  :   ملزيد من املعلومات عن اس تخدام الربانمج عىل الرابط التال 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf 

  4أ ايم/   10ملرحةل املاجس تري و    ساعات يومياً   4/ أ ايم   س بع ورة حضور عدد أ ايم التدريب اكمةل وه  رض  .4

 .   ة يف الفرتة املسائي ساعات يوميًا ملرحةل ادلكتوراه  

ىل مجموعات   .5 عمل دراسة عن تقيمي ال ثر  حيث تقوم لك مجموعة ب يت تقس مي الطالب املشاركني ابدلورة ا 

 .    ويت عرضها يف اليوم ال خري لدلورة للتقيمي من خالل املرشفني عىل ادلورة البييئ ل حد املرشوعات  

عالن النتاجئ الهنائية عىل موقع اللكية  .6  .    يت ا 

 .   يف حاةل رغبة الطالب يف تأ جيل ادلورة يت تقدمي طلب رمسي قبل موعد انعقادها  .7

ب لظروف طارئة أ ثناء أ ايم عقد ادلورة يت تقدمي طلب رمسي يطلب فيه التأ جيل مع  يف حاةل غياب الطال  .8

 .   ذكر ال س باب 

 .   يف حاةل غياب الطالب بدون تقدمي عذر يعاد دفع الرسوم مرة أ خرى  .9

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf


 

 

 

 

 املسجلني  دورة احلاسب الآل لطالب املاجس تري وادلكتوراه 

   :التسجيل خطوات   - أ واًل:  

 :   عىل الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط الالتحاق ابدلورة 

 :  احلساب البنك   احلساابت يف اللكية أ و من خالل   خالل   املقررة من   سداد رسوم ادلورة  .1

• Acc  Name البيئية: مركز الاستشارات والبحوث  - معهد ادلراسات والبحوث البيئية  - املوحد جبامعة عني مشس  ةاخلزان   

• Bank Name: Central Bank Of Egypt IBAN:EG410001000100000009450772989 

• Bank Acc No. :9-450-77298-9   

 :   التسجيل عىل الرابط التال  .2

https://forms.office.com/r/8rBs79LiZs  

توافر بريد أ اكدميي يت التسجيل عىل هذا  البد للطالب التسجيل ابلربيد ال اكدميي الرمسي ويف حاةل عدم   .3

نشاء بريد أ اكدميي   :   الرابط ال 

https://forms.office.com/r/B1vthWb74y    

 .   مراعاة دقة البياانت املدخةل  .4

يصال ادلفع  .5  .   رضورة الاحتفاظ بصورة من ا 

 

 

 

https://forms.office.com/r/8rBs79LiZs
https://forms.office.com/r/B1vthWb74y


 

 

 

 

 

   : ضور احلخطوات   - اثنيًا:  

 .   متدرب وبأ قدمية التسجيل للطالب   30يت انعقاد ادلورة يف حال اكامتل عدد  

   الطالب رضورة مراعاة ما ييل حىت يس تويف رشوط اجتياز ادلورة:   عىل و 

 : (Microsoft teams)( من خالل تطبيق  Onlineورة الكرتونيا ) ادل   يت عقد  .1

 . الهاتف احملمول أ و هجاز المكبيوتر   هجاز   عىل   (Microsoft teams) تطبيق حتميل  جيب   .2

    وليس احلساب الشخص   ال اكدميي الرمسي للطالب اال لكرتوين  التطبيق ابلربيد    تسجيل ادلخول عىل يت   .3

 :   ملزيد من املعلومات عن اس تخدام الربانمج عىل الرابط التال 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf 

 .   يف الفرتة املسائية   مخس أ ايم / ثالث ساعات يومياً   اكمةل وه   عدد أ ايم التدريب رضورة حضور   .4

اال لكرتوين    عليه ابلربيد لالمتحان يشرتط ادلخول    دلورة من خالل رابط ا عقد امتحان الكرتوين يف هناية  ت  ي  .5

 .   ال اكدميي الرمسي للطالب 

 .   ن واجتياز ادلورة الامتحا فتح الاكمريا رشط أ ساس حلضور  يعترب   .6

عالن النتيجة الهنائية للطالب عىل موقع اللكية  .7  .   يت ا 

 . يف حاةل رغبة الطالب يف تأ جيل ادلورة يت تقدمي طلب رمسي قبل موعد انعقادها   .8

لظروف طارئة أ ثناء أ ايم عقد ادلورة يت تقدمي طلب رمسي يطلب فيه التأ جيل مع    الطالب   يف حاةل غياب  .9

 .   ذكر ال س باب 

ضافية دفع  الامتحان يت  يف  الطالب    رسوب يف حاةل   .10 ويف حاةل رغبة الطالب  الامتحان فقط  ال عادة    رسوم ا 

 .   يف حضور أ ايم ادلورة لكها يت دفع الرسوم اكمةل 

 .   يف حاةل غياب الطالب بدون تقدمي عذر يعاد دفع الرسوم مرة أ خرى  .11

 

https://www.moj.gov.sa/ar/Ministry/MyDocuments/Team_QS_AR.pdf

