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 طوات إنشاء ايميل جامعة المنصورة ودخول طالب الدراسات العليا علي نظام ابن الهيثمخ

  لإلستفادة منه في :

 .  تنزيل المحاضرات االون الين -

 .  الدخول علي منصة الدراسات العليا -

 . الدخول علي بنك المعرفة والتسجيل به -

  تنزيل بعض منتجات ميكروسوفت مجانا. -

 العلمية من بعض دور النشر العالمية .  األبحاثتنزيل  -

 .  االطالع علي نتيجة الدراسات العليا -

 التواصل مع اداره الدراسات العليا وارسال الرسائل االلكترونيه للمسئول عن البرنامج عبر البريد االلكترونى   -

 دخول االمتحان  )  عذر اجتماعى) عن  –(عذر مرضى  –رفع المستندات الخاصه بطلبات ( وقف القيد  -

 معرفه الرسوم المستحق سدادها .  -

 داخل جامعة المنصورة  والواي فاي الدخول على شبكة االنترنت  -

  كيفيه تفعيل صفحه الطالب على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا -: أوال

ابط المرسل باإلعالن والخاص مع إستعمال الر     google  formsاستكمال البيانات الخاصه بكل طالب على لينك  •

   -بكل برنامج و كتابه :

 اسم الطالب  رباعيا   -

 الرقم القومى   -

 ايميل شخصى صحيح معرف الباسورد الخاص به   -

  

الخاص بكل طالب من قبل نظام   سيتم ارسال باسورد من قبل المختص باداره الدراسات العليا في رساله على االيميل  -2

 ابن الهيثم للدرات العليا  

  

 يقوم الطالب بالدخول على االيميل الخاص به للتاكد من وجود رساله من قبل نظام ابن الهيثم للدراسات العليا.  -3

 )  Junkال  فيالوارد يمكن العثور عليها  في( ملحوظه هامه اذا لم يتم العثور على الرساله 
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  بالطالب* اسم المستخدم هو االيميل الخاص        

  

 ثانيا: - كيفيه الدخول على نظام ابن الهيثم للدراسات العليا
  

 شريط العنوان   في   pgs.mans.edu.egيتم كتابه        chromeمن متصفح    •

  

  

 يتم كتابه اسم المستخدم و الباسورد  •

 اختيار طالب   •



  

Mansoura University    جامعة المنصـورة  
Faculty of Pharmacy  كلية الصيدلــة 

 Graduate Studies and Research العليا والبحوث  الدراسات 

  

  

 

 Mansoura University,35516     35516  رمز بريدى –جامعة المنصورة   

 Tel & Fax : 050/ 2247496   / تليفون  

 فاكس  050/2247496 
phrherdept@mans.edu.eg Email: 
             

ا برجاء نسخ الباسورد من الرساله بااليميل وعمل لصق لها بالنظام ) ويتم ( عند ظهور رساله بالخط

 االنتقال الى صفحه الطالب  

    
  

    students يتم انشاء  بريد الكترونى على بعد الدخول الى النظام 

  

  اختيار البريد االلكترونىعن طريق  -
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-  -  

 كتابه االسم باللغه االنجليزيه  -

 كتابه اسم ايميل يمكن استخدامه   -

 وعالمات خاصه حتى يتم قبولها من قبل النظام  وأرقامكتابه باسورد مكونه من حروف  -

  


