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 يقوم السسدة األسسبذة عيداء الكميست ابوجيه خطسب إل  السيد أ.د. يدير يشروع اليكباة الرتقيية .1

 لطمب عيل فحص االتقباس  اللمي  لميبقديين لمبرتق  اجسيلة طنطس 

 111سبخرا  اذن دف  اواتق  طوير اليقوم اليبقدم لمبرتق  اسلبوجه لموحدة الحسساية اوحدة الب .2

 يقسال عيمية الفحص والحصول عمى ايصسل اسلسدادجنيه لميقسلة 

خطسب السيد أصل يقوم اليبقدم لمبرتق  ابسميم نسخة الكبرونية ين االاحسث اليطموب فحصهس ي   .1

 اسليكباة اليركزيةأ.د. عييد الكمية وصورة ين ايصسل السداد الى اليوظف اليخبص 

والذي يقوم اسسبالم بمك اليسبندات وعيل ارشيف ورتق  والكبرون  لذلك ( 11121011411)

ي  بوضيح اسم وكمية اليبقدم ف   عمى الاريد االلكبرون  لموحدة األاحسثييكن رف  كيس 

 gtdlibrary@unv.tanta.edu.e    : يوضوع الرسسلة لمبلرف عميه

يقوم السيد أ.د. يدير يشروع اليكباة الرتقيية افحص الطماست وبوزي  اليمفست عمى اليوظفين  .3

 اليخبصين احيث ال يقوم أخصسئ  اسليشسركة ف  فحص يمف ين يبقدم ين نف  كميبه 

يقوم السيد أ.د. يدير يشروع اليكباة الرتقيية ايراجلة البقسرير ويطساقبهس ي  بقسرير اليقسالت  .4

  الارنسيج ثم اعبيسد البقسرير ورفلهس لمسيد أ.د. نسئب رئي  الجسيلة أو ين يفوضه عمى يوتق

 العبيسدهس

يبم ارسسل البقسرير لوحدة اليكباة الرتقيية اسليجم  األعم  ليراسمة المجسن اللميية اهس ف   .0

 أيسم ين بسريخ بسميم اليمفست 11غضون 

 

 :يالحظست

 20( ه  أعمى نساة بشساهة )الحد األتقصى اليسيوح اه ين يقسلة واحد% 

  ال يسيح اإعطسء نسخ يلبيدة أو غير يلبيدة ين البقسرير لميبقدم حيث أن ذلك ين صالحيست

 وحدة اليكباة الرتقيية اسليجم  األعمى لمجسيلست
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ابوجيه خطسب إل  السيد أ.د. يدير يشروع لمدراسست اللميس الكميست  وكالءيقوم السسدة األسسبذة  .2

  لمرسسئللطمب عيل فحص االتقباس  اللمي  اجسيلة طنطس  اليكباة الرتقيية

سبخرا  اذن دف  اسلبوجه لموحدة الحسساية اوحدة البطوير الطسلب اليسجسبير أو الدكبوراه يقوم  .3

يقسال عيمية الفحص  الدكبوراه جنيه لرسسلة 301لرسسلة اليسجسبير وجنيه  201اواتق  

 والحصول عمى ايصسل اسلسداد

خطسب السيد أ.د. أصل اليطموب فحصهس ي   الرسسلةابسميم نسخة الكبرونية ين الطسلب يقوم  .4

 اسليكباة اليركزيةالكمية وصورة ين ايصسل السداد الى اليوظف اليخبص  وكيل

يل ارشيف ورتق  والكبرون  لذلك والذي يقوم اسسبالم بمك اليسبندات وع( 11121011411)

ي  بوضيح اسم وكمية اليبقدم ف   الرسسلة عمى الاريد االلكبرون  لموحدة كيس ييكن رف 

 tdlibrary@unv.tanta.edu.eg     يوضوع الرسسلة لمبلرف عميه:

يية افحص الطماست وبوزي  اليمفست عمى اليوظفين يقوم السيد أ.د. يدير يشروع اليكباة الرتق .0

 اليخبصين احيث ال يقوم أخصسئ  اسليشسركة ف  فحص يمف ين يبقدم ين نف  كميبه 

يقوم السيد أ.د. يدير يشروع اليكباة الرتقيية ايراجلة البقسرير ويطساقبهس ي  بقسرير اليقسالت  .1

يخبصر لمسيد أ.د. وكيل الكمية اليخبص  بقريرارسسل عمى يوتق  الارنسيج ثم اعبيسد البقسرير و

 البفصيمية.نسخة ين البقسرير عمى الاريد االلكبرون  لسرعة اسبكيسل االجراءات ي  ارسسل 

 :يالحظست

  20( ه  النسبة اإلجمالية للتشابه)جيي  اليقسالت الحد األتقصى اليسيوح اه ين% 

  )جنيه  211بكون الرسوم ه : ف  حسل إعسدة الفحص يرة أخري )تقرار ين الكمية اليخبصة

 جنيه لرسسلة الدكبوراه 311لرسسلة اليسجسبير و
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