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  :وذلك على النحو التالي يتم تسجيل الربوتوكول بلجنة أخالقيات البحث العلمي  -١

 يتم التوجه إىل سكرتري جلنة األخالقيات الستيفاء مناذج اللجنة وتوقيعها من أعضاء اللجنة املختصني 
 لرابع بالكلية) كما يتم تسجيل الربوتوكول بلجنة اإلحصاء، وذلك بالتوجه إىل قسم الصحة العامة (بالدور ا

 وتسليمهم نسخة من الربوتوكول ودفع املبلغ املقرر لذلك.
 ) إفادات من املكتبة الرقمية (األوىل تفيد أن البحث غري مكرر والثانية تفيد تسجيل البحث يف ٣إحضار عدد (

  ( CDعلى املكتبة والثالثة تفيد أن للطالب حساب شخصي يف بنك املعرفة)، وذلك بعمل نسخة من الربوتوكول 
(Word & PDF .ويتم التوجه إىل املكتبة املركزية للحصول على االفادات 

 باإلضافة إىل  ، يتم إحضار نسخة من الربوتوكول  مع النماذجوتسجيل الربوتوكول بلجنة االحصاء بعد توقيع النماذج
 إىل مسئول اللجنة.واإلفادات  سداد املبلغ املقرر للتسجيل بلجنة االحصاء إيصال

  )يرجى الرجوع إلى المختص بأعمال لجنة األخالقيات(
 عن طريق إدارة قيات، سيتم تقدمي الربوتوكول إىل جملس القسم املختصخالبعد االنتهاء من تسجيل الربوتوكول بلجنة اال -٢

 ، الشهر التالييف  الدراسات العليا
  :استيفاء المتطلبات التالية بشرط

 بشرطأو جهات أخرى درجة على األقل  ٥٠٠مبجموع  مجة جبامعة الفيوم)الرت شهادة التويفل (من مركز اللغات و  - أ
 . معادلتها مبركز اللغات والرتمجة جبامعة الفيوم

للتسجيل بدورة االحصاء ودفع املبلغ املقرر لذلك، وبعد الدفع كورس اإلحصاء: التوجه اىل قسم الصحة العامة  -  ب
 الدكتوراة بقسم الدراسات العليا. يتم إحضار نسخة من اإليصال إىل مسئول أعمال 

ُعفى من دورة االحصاء األطباء الحاصلين عليها سابقا للماجستر.   ** ملحوظة: ي
(به مقدمة باللغة العربية وغالفني باللغة العربية وغالفني  من كل املشرفنييف مجيع صفحاته أصل الربوتوكول موقع  -  ت

 باللغة االجنليزية).
  )ن إدارة الدراسات العليايمكن االطالع على نموذج م(

  يتم استيفاء ما يلي:
   ورئيس مجلس القسم المشرفينيتم توقيعها من  ** استمارة تسجيل

  املوظف املسئول عم يتم استيفاؤها ** استمارة نشر علمي
  . بالرجوع إىل املوظف املختص التأكد من سداد املصروفات الدراسية حىت تارخيه** 

ــــالتويسالة بالمجالس المختصة إال بعد تقديم شهادة الحصول على (ال يتم عرض بروتوكول الر  ــــ ــــ ــــ   )فلــــــ
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