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  المستندات المطلوبة والشروط  

 المعماريـة، الهندسـة :العـام التخصـص نفـس مـن يكـون أن بشـرط(لـى األقـل ع B-أو  جيدفي الهندسة بتقدير عام  صل شهادة البكالوريوسأ .1
من إحـدى كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية  )التعدين هندسة ية،الكيميائ الهندسة الكهربية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة

 .معادلة شخصية حديثةصورتين مع تقديم المصرية أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 
 .مجلس األعلى للجامعاتمن إحدى كليات الهندسة المعترف بها من ال -إن وجدت- أصل شهادة دبلوم الدراسات العليا .2
 . من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات أصل شهادة ماجستير العلوم الهندسية .3
 .الهندسة جامعة القاهرة بمرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الدكتوراه بكلية بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها .4
الثالثـة مقـررات التأهيليـة التـى أقرهـا مجلـس الكليـة، اجتيـاز أو أو التعهد باجتيـازه بالحد األدنى المطلوب   GREـياز اختبار اليفيد اجت ماتقديم  .5

 .تزيد عن فصليين دراسيين رئيسيين من بداية القيد وذلك قبل التقديم لالمتحان الشامل وفى خالل مدة ال
و قطــاع ألمــن يعمــل بالحكومــة و عدين وطــالب البحــث والعــاملين بــالمراكز البحثيــة لدراســة بالنســبة للمدرســين المســاا موافقــة جهــة العمــل علــى .6
 .عمالألا
على بكالوريوس الهندسة وال  حاصل –مهندس حر (ا بها الوظيفة موضحً  بطاقة الرقم القومىمن ) سارية(بالنسبة للمهندس الحر تقديم صورة  .7

 .)يعمل
 .)قلألا للعمل به لمدة عامين على ارية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحً تأدية الخدمة العسك( تقديم الموقف من التجنيد .8
وبالنسـبة لضـباط الشـرطة علـيهم . 2020/2021عـن العـام الجـامعى  موافقـة مـن هيئـة التـدريبتقـديم بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم  .9

 .موافقة وزارة الداخلية تقديم
  .6×  4صور شخصية  4عدد  .10
 .بالكمبيوتر ميالدصورة شهادة ال .11

 كيفية االلتحاق 
 .)إن وجد( قسام الكليةأختبار القبول المقرر من قبل القسم المختص لبرامج الدكتوراه بجميع ااجتياز   .1
 ) جنيـــه الغيـــرئـــة ثالثما( جنيـــه  300نظيـــر ســـداد مبلـــغ  14/2/2021 مـــن ءً اابتـــدلتحـــاق مـــن إدارة الدراســـات العليـــا ايســـحب مظـــروف  .2

   :ويشمل اآلتى )ستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختصبعد مراجعة الم(
  .تمأل بياناته بوضوح –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  -أ 
  .أخرىوتعهدات إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية  -ب
  .نموذج تعيين لجنة إشراف -جـ

مـن الموقـع  ذن دفـع المصـروفاتطباعة امع  )موضًحا به المقررات التى تم اختيارها واعتمادها(سجيل التيقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج  .3
 .بعد دراسة التعليمات المدونة ،المذكور أعاله

 إلـىباإلضـافة  25/3/2021إلـى  21/2/2021داخل المظروف فـي الفتـرة مـن  هالتسجيل على الموقع اإللكترونى وبدء تقديم األوراق مستوفا .4
باإلضـافة إلـى تكلفـة السـاعات ) اً جنيهـخمسـون و وأربعـة  ثالثة آالف وتسعمائة(فقط  3954وقدرها األول للفصل الدراسي  داد الرسوم المقررةس

ساعة حال التفـرغ الكامـل  15أو في الفصل الدراسي الواحد ساعة  12ساعات وحد أقصى  6بحد أدنى  )للساعة نيهج 600وقدرها (المعتمدة 
 .صلالسداد واالحتفاظ باأل إيصاالتورتين من مع تقديم ص

  .شهر من تاريخ القيد 12التعهد بتقديمها خالل  أو  TOEFLتقديم شهادة الـ .5
دارة غيـر مسـئولة عـن إلوا .يجب على الطالب استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عـن هـذه المسـتندات .6

  .و شطب قيده ألى سببأرجة أورسوب الطالب وراق بعد منح الدأأى 
 .ى مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسةألن يسمح بسحب  .7
  .المعلن على موقع الكليةالمرفق و ال يتم استالم أى اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا  .8



 
   المستندات المطلوبة وكيفيـة االلتحاق
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  المستندات المطلوبة والشروط  
على األقل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي  B-أو  جيدفي الهندسة بتقدير عام  صل شهادة البكالوريوسأ .1

 .معادلة شخصية حديثة صورتين درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات مع تقديم
الدراسات العليا من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات  وأصل شهادة دبلوم لوريوسصل شهادة البكاأ .2

 .فى شهادة البكالوريوس B-ل أو أقل من على األقل للحاصلين على تقدير مقبو B- أو جيدبتقدير عام 
 .عمالألو قطاع األمن يعمل بالحكومة و ين بالمراكز البحثية لدراسة بالنسبة للمعيدين وطالب البحث والعاملاموافقة جهة العمل على  .3
 .بطاقة الرقم القومىمن  )سارية(و بدون عمل تقديم صورة أبالنسبة للمهندس الحر   .4
الهندسة جامعة القاهرة  بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الماجستير بكلية .5

 ).حال إعادة القيد(
  ،)قلألللعمل به لمدة عامين على ا اتأدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحً (تقديم الموقف من التجنيد  .6
وبالنسبة لضباط . 2020/2021للدراسة عن العام الجامعى  موافقة من هيئة التدريببالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم تقديم  .7

 .عليهم تقديم موافقة وزارة الداخليةالشرطة 
  6×  4 صور شخصية 4عدد  .8
 .الكمبيوتر صورة شهادة الميالد .9
 كيفية االلتحاق 
 ).إن وجد(ختبار القبول من قبل القسم المختص ااجتياز  .1
بعـد () الغيـرجنيـه  مائـةثالث(جنيـه  003نظير سـداد مبلـغ  41/2/1220 من ابتداءً يسحب مظروف التحاق من إدارة الدراسات العليا  .2

 :تىآليشمل او ) مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص
  .تمأل بياناته بوضوح –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  -أ 
  .أخرىوتعهدات جامعية علمية درجة  ةإقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي -ب

 .بعد دراسة التعليمات المدونةمن الموقع المذكور أعاله  ذن دفع المصروفاتأمع يل التسجيقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج  .3
ــدء  .4 ــرة مــن التســجيل علــى الموقــع اإللكترونــى وب ــديم األوراق مســتوفاة داخــل المظــروف فــي الفت ــى  21/2/2021تق  25/3/2021إل

ــدرها األول للفصــل الدراســي  لــى ســداد الرســوم المقــررةإباإلضــافة  ــة آالف(فقــط ج 3879وق ــةثمانو  ثالث ) اً جنيهــتســعة وســبعون و  مائ
فــي الفصــل الدراســي ســاعة  12ســاعات وحــد أقصــى  6بحــد أدنــى  )ج للســاعة500وقــدرها ( باإلضــافة إلــى تكلفــة الســاعات المعتمــدة

  .صليصاالت السداد واالحتفاظ باألإمع تقديم صورتين من ساعة حال التفرغ الكامل  15والواحد أ
  .شهر من تاريخ القيد 12التعهد بتقديمها فى خالل  أو  TOEFLتقديم شهادة الـ .5
وراق بعـد مـنح الدرجـة أدارة غيـر مسـئولة عـن أى إلوا. ى مسـتندات مـن المظـروف بعـد القبـول وطـوال مـدة الدراسـةألن يسمح بسحب  .6

 .و شطب قيده ألى سببأأورسوب الطالب 
  .المعلن على موقع الكليةالمرفق و حدد بتقويم الدراسات العليا ال يتم استالم أى اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد الم .7
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  المستندات المطلوبة والشروط  
في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصـرية أو أي درجـة معادلـة لهـا مـن أي معهـد  صل شهادة البكالوريوسأ .1

 .مع تقديم صورتين معادلة شخصية حديثة األعلى للجامعات آخر معترف به من المجلس

 .عمال العامألو قطاع اأبالحكومة  الدراسات العليا لمن يعمللتحاق بال موافقة جهة العمل على ا .2

حاصـل علــى  –مهنــدس حـر ( بهـا الوظيفـة  اموضــحً  بطاقـة الـرقم القـومىمــن ) سـارية(بالنسـبة للمهنـدس الحـر تقــديم صـورة  .3
 .)هندسة وال يعمل بكالوريوس ال

للعمــل بــه لمــدة عــامين علــى  تأديــة الخدمــة العســكرية أو اعفــاء نهــائى أو اعفــاء مؤقــت صــالًحا(  موقــف مــن التجنيــدال تقــديم .4
 ).األقل

وبالنسـبة  2020/2021عـن العـام الجـامعى للدراسـة  موافقـة مـن هيئـة التـدريب تقـديمبالنسبة لضباط القوات المسلحة علـيهم  .5
 .موافقة وزارة الداخلية تقديمليهم لضباط الشرطة ع

  .6×  4 صور شخصية 4عدد  .6
 .ربالكمبيوت شهادة الميالدصورة  .7

 كيفية االلتحاق  
 ).إن وجد(اجتياز اختبار ومتطلبات القبول المقررة من قبل القسم المختص  .1

 اجنيًهــائــة ثالثم( يــه جن 300نظيــر ســداد مبلــغ  14/2/2020 مــن ابتــداءً يســحب مظــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا  .2
 -:تىآلا ويشمل) بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص() الغير

  .بوضوح تمأل بياناته –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور -أ 
  .أخرىوتعهدات التسجيل بأي درجة جامعية  إقرار من الطالب بعدم-ب

ذن دفــع طباعــة امــع  )موضــًحا بــه المقــررات التــى تــم اختيارهــا واعتمادهــا(نمــوذج التســجيل  الــب باســتيفاء وطباعــةيقــوم الط .3
 .بعد دراسة التعليمات المدونة ،من الموقع المذكور أعاله المصروفات

 25/3/2021إلــى  21/2/2021م األوراق مســتوفاة داخــل المظــروف فــي الفتــرة مــن يتقــدالتسـجيل علــى الموقــع اإللكترونــى وبــدء  .4
باإلضـافة إلـى تكلفـة ) جنيهـاً مائـة وأربعـة أربع(ج فقـط 404للفصـل الدراسـي األول وقـدرها  لى سـداد الرسـوم المقـررةإضافة باإل

سـاعة  15أوفـي الفصـل الدراسـي الواحـد سـاعة  12ساعات وحد أقصـى  6ج للساعة بحد أدنى 350وقدرها  المعتمدة الساعة
 .الت السداد واالحتفاظ باألصلع تقديم صورتين من إيصام حال التفرغ الكامل

 .يجب على الطالب استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عن هذه المستندات .5

رسـوب عنـد واإلدارة غير مسئولة عن أى أوراق . لن يسمح بسحب أى مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسة .6
 .ألى سببالطالب أو شطب قيده 

 .المعلن على موقع الكليةو  المرفق القيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العلياال يتم استالم أى اوراق خاصة ب .7
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  لثانياالفصل الدراسى " 2020/2021عن العام الجامعي  للدبلوم للتقدم 

  www.eng.cu.edu.egموقع الكلية 
  http://gchreg.eng.cu.edu.egللدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة 

  المستندات المطلوبة والشروط  
أو أي درجة معادلة لهـا مـن أي معهـد في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية  صل شهادة البكالوريوسأ .1

 .مع تقديم وصورتين معادلة شخصية حديثة آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات

 .عمال العامألو قطاع اأبالحكومة  لتحاق بدبلوم الدراسات العليا لمن يعملال موافقة جهة العمل على ا .2

حاصـل علـى  –مهنـدس حـر ( بهـا الوظيفـة  اموضـحً  م القـومىبطاقـة الـرقمـن ) سـارية(بالنسبة للمهندس الحر تقـديم صـورة  .3
 .)بكالوريوس الهندسة وال يعمل 

للعمـل بـه لمـدة عـامين علـى  تأديـة الخدمـة العسـكرية أو اعفـاء نهـائى أو اعفـاء مؤقـت صـالًحا(  موقف مـن التجنيـدال تقديم .4
 ).األقل

وبالنسـبة لضـباط  2020/2021عـن العـام الجـامعى  ريبموافقـة مـن هيئـة التـد تقـديمبالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم  .5
 .موافقة وزارة الداخلية تقديمالشرطة عليهم 

  6×  4 صور شخصية 4عدد  .6
 .بالكمبيوتر شهادة الميالدصورة  .7

 كيفية االلتحاق  
 ).إن وجد(اجتياز اختبار ومتطلبات القبول المقررة من قبل القسم المختص  .1

 اجنيًهــمائــة ثالث( جنيــه  300نظيــر ســداد مبلــغ  14/2/2020 مــن ابتــداءً ســات العليــا يســحب مظــروف التحــاق مــن إدارة الدرا .2
 -:تىآلا ويشمل) بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص() الغير

  .بوضوحتمأل بياناته  –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور -أ 
  .أخرىوتعهدات درجة جامعية التسجيل بأي  إقرار من الطالب بعدم-ب

ذن دفــع طباعــة امــع  )موضــًحا بــه المقــررات التــى تــم اختيارهــا واعتمادهــا(الــب باســتيفاء وطباعــة نمــوذج التســجيل يقــوم الط .3
 .بعد دراسة التعليمات المدونة ،من الموقع المذكور أعاله المصروفات

 25/3/2021إلــى  21/2/2021خــل المظــروف فــي الفتــرة مــن م األوراق مســتوفاة دايتقــدالتسـجيل علــى الموقــع اإللكترونــى وبــدء  .4
باإلضـافة إلـى ) جنيًهـامائة وأربعـة تألـف وسـ(ج فقـط 1604للفصـل الدراسـي األول وقـدرها  لى سداد الرسوم المقـررةإباإلضافة 

  احــد فــي الفصــل الدراســي الو ســاعة  12ســاعات وحــد أقصــى  6ج للســاعة بحــد أدنــى 350وقــدرها  تكلفــة الســاعات المعتمــدة
 .ساعة حال التفرغ الكامل مع تقديم صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل 15أو

 .يجب على الطالب استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عن هذه المستندات .5

ارة غيـر مسـئولة عـن أى أوراق بعـد مـنح واإلد. لن يسمح بسحب أى مستندات من المظروف بعـد القبـول وطـوال مـدة الدراسـة .6
 .الدبلوم أورسوب الطالب أو شطب قيده ألى سبب

 .المعلن على موقع الكليةو المرفق القيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا ال يتم استالم أى اوراق خاصة ب .7


