المستندات المطلوبة وكيفيـة االلتحاق

للتقدم لدرجة الدكتوراه

عن العام الجامعي " 2023/2022الفصل الدراسى األول

موقع الكلية www.eng.cu.edu.eg

للدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة http://gchreg.eng.cu.edu.eg

 المستندات المطلوبة والشروط

 .1أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيـد أو  B-علـى األقـل (بشـرط أن يكـون مـن نفـ

التخصـ

العـام :الهندسـة المعماريـة

الهندسة المدنية الهندسة الميكانيكية الهندسة الكهربية الهندسة الكيميائية هندسة التعدين) من إحـد كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية
أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجل

األعلى للجامعات المصرية مع تقديم صورتين معادلة شخصية حديثة.

 .2أصل شهادة دبلوم الدراسات العليا -إن وجدت -من إحد كليات الهندسة المعترف بها من المجل
 .3أصل شهادة ماجستير العلوم الهندسية من إحد كليات الهندسة المعترف بها من المجل

األعلى للجامعات.

األعلى للجامعات.

 .4بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الدكتوراه بكلية الهندسة جامعة القاهرة.

 .5تقديم ما يفيد اجتياز اختبار الـ  GREبالحد األدنى المطلوب أو التعهد باجتيـازه أو اجتيـاز الثالثـة مقـررات التيهيليـة التـى أقرهـا مجلـ
وذلك قبل التقديم لالمتحان الشامل وفى خالل مدة ال تزيد عن فصليين دراسيين رئيسيين من بداية القيد.

الكليـة

 .6موافقــة جهــة العمــل علــى الدراســة بالنســبة للمدرســين المســاعدين واــالب البحــل والعــاملين بــالم ار ز البحثيــة ولمــن يعمــل بالحكومــة أو قطــا
األعمال.

 .7بالنسبة للمهندس الحر تقديم صورة (سارية) من بطاقة الرقم القومى موضحا بها الوظيفة (مهندس حر – حاصل على بكالوريوس الهندسة وال
يعمل).

 .8تقديم الموقف من التجنيد (تيدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحا للعمل به لمدة عامين على األقل).
 .9بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم تقـديم موافقـة مـن هي ـة التـدري عـن العـام الجـامعى  .2023/2022وبالنسـبة لضـباط الشـراة علـيهم
تقديم موافقة وزارة الداخلية.

 .10عدد  4صور شخصية .6 × 4
 .11صورة شهادة الميالد بالكمبيوتر.

 يفية االلتحاق

 .1يســـح مفـــروف التحـــاق مـــن إدارة الدراســـات العليـــا ابتـــداء مـــن  2022/8/28نفيـــر ســـداد مبلـــ  300جنيـــه ( ثالثمائـــة جنيـــه ال)يـــر)
(بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المخت

) ويشمل اآلتى:

أ  -ال باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية – تمأل بياناته بوضوح.

ب -إقرار من الطال بعدم التسجيل بيي درجة جامعية وتعهدات أخر .
جـ -نموذج تعيين لجنة إشراف.

 .2اجتياز اختبار القبول المقرر من قبل القسم المخت

لبرامج الدكتوراه بجميع أقسام الكلية (إن وجد).

 .3يقوم الطال باستيفاء واباعة نموذج التسجيل (موضحا به المقررات التى تم اختيارها واعتمادها) مع اباعة اذن دفـع المصـروفات مـن الموقـع
المذكور أعاله بعد دراسة التعليمات المدونة.

 .4التسجيل على الموقع اإللكترونى وبدء تقديم األوراق مستوفاه داخل المفروف في الفترة من  2022/9/25إلى  2022/10/16باإلضـافة إلـى

سداد الرسوم المقررة للفصل الدراسي األول وقدرها  3954فقط (ثالثة آالف وتسعمائة وأربعـة وخمسـون جنيهـا) باإلضـافة إلـى تكلفـة السـاعات
المعتمدة (وقدرها  600جنيه للساعة) بحد أدنى  6ساعات وحد أقصى  12ساعة في الفصل الدراسي الواحد أو  15ساعة حـال التفـرا الكامـل

مع تقديم صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل.

 .5تقديم شهادة الـ  TOEFLأو التعهد بتقديمها خالل  12شهر من تاريخ القيد.

 .6يج على الطال استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إق اررات بـديال عـن هـذه المسـتندات .واإلدارة )يـر مسـ ولة عـن
أ أوراق بعد منح الدرجة أورسوب الطال أو شط قيده أل سب .

 .7لن يسمح بسح أ مستندات من المفروف بعد القبول واوال مدة الدراسة.

 .8ال يتم استالم أ اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا المرفق والمعلن على موقع الكلية.

المستندات المطلوبة وكيفيـة اال لتحاق

للتقدم لدرجة الماجستير عن العام الجامعي  2023/2022الفصل الدراسى األول
موقع الكلية www.eng.cu.edu.eg
للدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة http://gchreg.eng.cu.edu.eg
 المستندات المطلوبة والشروط
 .1أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة بتقدير عام جيد أو  B-على األقل من إحد
درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجل

كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي

األعلى للجامعات مع تقديم صورتين معادلة شخصية حديثة.

 .2أصل شهادة البكالوريوس وأصل شهادة دبلوم الدراسات العليا من إحد كليات الهندسة المعترف بها من المجل

األعلى للجامعات

بتقدير عام جيد أو  B-على األقل للحاصلين على تقدير مقبول أو أقل من  B-فى شهادة البكالوريوس.

 .3موافقة جهة العمل على الدراسة بالنسبة للمعيدين واالب البحل والعاملين بالم ار ز البحثية ولمن يعمل بالحكومة أو قطا األعمال.
 .4بالنسبة للمهندس الحر أو بدون عمل تقديم صورة (سارية) من بطاقة الرقم القومى.

 .5بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها بمرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الماجستير بكلية الهندسة جامعة القاهرة

(حال إعادة القيد).

 .6تقديم الموقف من التجنيد (تيدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحا للعمل به لمدة عامين على األقل)
 .7بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم تقديم موافقة من هي ة التدري

للدراسة عن العام الجامعى  .2023/2022وبالنسبة لضباط

الشراة عليهم تقديم موافقة وزارة الداخلية.

 .8عدد  4صور شخصية 6 × 4

 .9صورة شهادة الميالد الكمبيوتر.

 يفية االلتحاق

 .1يســح مفــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا ابتــداء مــن  2022/8/28نفيــر ســداد مبل ـ  300جنيــه (ثالثمائــة جنيــه ال)يــر)
(بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المخت

) ويشمل اآلتى:

أ  -ال باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية – تمأل بياناته بوضوح.
ب -إقرار من الطال بعدم التسجيل بيية درجة علمية جامعية وتعهدات أخر .
 .2اجتياز اختبار القبول من قبل القسم المخت

(إن وجد).

 .3يقوم الطال باستيفاء واباعة نموذج التسجيل مع إذن دفع المصروفات من الموقع المذكور أعاله بعد دراسة التعليمات المدونة.

 .4التســجيل علــى الموقــع اإللكترونــى وبــدء تقــديم األوراق مســتوفاه داخــل المفــروف فــي الفتــرة مــن  2022/9/25إلــى 2022/10/16
باإلضــافة إلــى ســداد الرســوم المقــررة للفصــل الدراســي األول وقــدرها 3879ج فقــط (ثالثــة آالف وثمانمائــة وتســعة وســبعون جنيه ـا)
باإلضــافة إلــى تكلفــة الســاعات المعتمــدة (وقــدرها 500ج للســاعة) بحــد أدنــى  6ســاعات وحــد أقصــى  12ســاعة فــي الفصــل الدراســي
الواحد أو 15ساعة حال التفرا الكامل مع تقديم صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل.
 .5تقديم شهادة الـ  TOEFLأو التعهد بتقديمها فى خالل  12شهر من تاريخ القيد.

 .6لن يسمح بسح أ مسـتندات مـن المفـروف بعـد القبـول واـوال مـدة الدراسـة .واإلدارة )يـر مسـ ولة عـن أ أوراق بعـد مـنح الدرجـة
أورسوب الطال أو شط قيده أل سب .

 .7ال يتم استالم أ اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا المرفق والمعلن على موقع الكلية.

المستندات المطلوبة وكيفيـة االلتحاق

للتقدم لتيهيلى الماجستير عن العام الجامعي " 2023/2022الفصل الدراسى األول
موقع الكلية www.eng.cu.edu.eg
للدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة http://gchreg.eng.cu.edu.eg
 المستندات المطلوبة والشروط
 .1أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحد كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية أو أي درجـة معادلـة لهـا مـن أي معهـد
آخر معترف به من المجل

األعلى للجامعات مع تقديم صورتين معادلة شخصية حديثة.

 .2موافقة جهة العمل على اال لتحاق بالدراسات العليا لمن يعمل بالحكومة أو قطا األعمال العام.
 .3بالنســبة للمهنــدس الحــر تقــديم صــورة (ســارية) مــن بطاقــة الــرقم القــومى موضــحا بهــا الوظيفــة ( مهنــدس حــر – حاصــل علــى
بكالوريوس الهندسة وال يعمل ).
 .4تقديم الموقف من التجنيد (تيدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحا للعمل به لمدة عامين على األقل).
 .5بالنسبة لضـباط القـوات المسـلحة علـيهم تقـديم موافقـة مـن هي ـة التـدري للدراسـة عـن العـام الجـامعى  2023/2022وبالنسـبة
لضباط الشراة عليهم تقديم موافقة وزارة الداخلية.
 .6عدد  4صور شخصية .6 × 4
 .7صورة شهادة الميالد بالكمبيوتر.


يفية االلتحاق
 .1يقدم ال للقسم لللموافقة على دراسة المقررات التيهيلية.
 .2يســح مفــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا ابتــداء مــن  2022/8/28نفيــر ســداد مبل ـ  300جنيــه ( ثالثمائــة جنيه ـا
ال)ير) (بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المخت

) ويشمل اآلتى-:

أ  -ال باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية – تمأل بياناته بوضوح.

ب -إقرار من الطال بعدم التسجيل بيية درجة جامعية وتعهدات أخر .

 .3اجتياز اختبار ومتطلبات القبول المقررة من قبل القسم المخت

(إن وجد).

 .4يقــوم الطال ـ باســتيفاء واباعــة نمــوذج التســجيل (موضــحا بــه المقــررات التــى تــم اختيارهــا واعتمادهــا) مــع اباعــة اذن دفــع
المصروفات من الموقع المذكور أعاله بعد دراسة التعليمات المدونة.
 .5التسجيل على الموقع اإللكترونـى وبـدء تقـديم األوراق مسـتوفاه داخـل المفـروف فـي الفتـرة مـن  2022/9/25إلـى 2022/10/16
باإلضــافة إلــى ســداد الرســوم المقــررة للفصــل الدراســي األول وقــدرها 404ج فقــط (أربعمائــة وأربعــة جنيهــا) باإلضــافة إلــى تكلفــة
السـاعة المعتمــدة وقــدرها 350ج للســاعة بحــد أدنــى  6ســاعات وحــد أقصــى  12ســاعة فــي الفصــل الدراســي الواحــد مـع تقــديم
صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل.
 .6يج على الطال استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إق اررات بديال عن هذه المستندات.
 .7لن يسمح بسح أ مستندات من المفروف بعد القبول واوال مدة الدراسة .واإلدارة )يـر مسـ ولة عـن أ أوراق عنـد رسـوب
الطال أو شط قيده أل سب .
 .8ال يتم استالم أ اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا المرفق والمعلن على موقع الكلية.

المستندات المطلوبة وكيفيـة االلتحاق

للتقدم للدبلوم عن العام الجامعي " 2023/2022الفصل الدراسى األول
موقع الكلية www.eng.cu.edu.eg
للدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة http://gchreg.eng.cu.edu.eg
 المستندات المطلوبة والشروط
 .1أصل شهادة البكالوريوس في الهندسة من إحد كليات الهندسة بالجامعات المصـرية أو أي درجـة معادلـة لهـا مـن أي معهـد
آخر معترف به من المجل

األعلى للجامعات مع تقديم صورتين معادلة شخصية حديثة.

 .2موافقة جهة العمل على اال لتحاق بدبلوم الدراسات العليا لمن يعمل بالحكومة أو قطا األعمال العام.
 .3بالنسـبة للمهنـدس الحـر تقـديم صـورة (سـارية) مـن بطاقـة الـرقم القـومى موضـحا بهـا الوظيفـة ( مهنـدس حـر – حاصـل علـى
بكالوريوس الهندسة وال يعمل ).
 .4تقــديم الموقــف مــن التجنيــد ( تيديــة الخدمــة العســكرية أو اعفــاء نهــائى أو إافــاء مؤقــت صــالحا للعمــل بــه لمــدة عــامين علــى
األقل).
 .5بالنسبة لضباط القـوات المسـلحة علـيهم تقـديم موافقـة مـن هي ـة التـدري عـن العـام الجـامعى  2023/2022وبالنسـبة لضـباط
الشراة عليهم تقديم موافقة وزارة الداخلية.
 .6عدد  4صور شخصية .6 × 4
 .7صورة شهادة الميالد بالكمبيوتر.
 يفية االلتحاق
 .1اجتياز اختبار ومتطلبات القبول المقررة من قبل القسم المخت

(إن وجد).

 .2يســح مفــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا ابتــداء مــن  2022/8/28نفيــر ســداد مبل ـ  300جنيــه ( ثالثمائــة جنيه ـا
ال)ير) (بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المخت

) ويشمل اآلتى-:

أ -ال باسم السيد األستاذ الدكتور  /عميد الكلية – تمأل بياناته بوضوح.

ب-إقرار من الطال بعدم التسجيل بيي درجة جامعية وتعهدات أخر .

 .3يقــوم الطال ـ باســتيفاء واباعــة نمــوذج التســجيل (موضــحا بــه المقــررات التــى تــم اختيارهــا واعتمادهــا) مــع اباعــة اذن دفــع
المصروفات من الموقع المذكور أعاله بعد دراسة التعليمات المدونة.
 .4التسجيل على الموقع اإللكترونـى وبـدء تقـديم األوراق مسـتوفاه داخـل المفـروف فـي الفتـرة مـن  2022/9/25إلـى 2022/10/16
باإلضافة إلـى سـداد الرسـوم المقـررة للفصـل الدراسـي األول وقـدرها 1604ج فقـط (ألـف وسـتمائة وأربعـة جنيهـا) باإلضـافة إلـى
تكلفــة الســاعات المعتمــدة وقــدرها 350ج للســاعة بحــد أدنــى  6ســاعات وحــد أقصــى  12ســاعة فــي الفصــل الدراســي الواحــد
أو 15ساعة حال التفرا الكامل مع تقديم صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل.
 .5يج على الطال استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إق اررات بديال عن هذه المستندات.
 .6لن يسمح بسح أ مسـتندات مـن المفـروف بعـد القبـول واـوال مـدة الدراسـة .واإلدارة )يـر مسـ ولة عـن أ أوراق بعـد مـنح
الدبلوم أورسوب الطال أو شط قيده أل سب .
 .7ال يتم استالم أ اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا المرفق والمعلن على موقع الكلية.

