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  السدتشدات السطلؽبة والذروط 

 السعساريـة  اليشدسـة :العـام التخرـ  نفـس مـؼ يكـؽن  أن بذـرط)لـى اققـل ع B-أو  جيـدفي اليشدسة بتقدير عام  صل شيادة البكالؽريؽسأ .1
مؼ إحـد  كليـات اليشدسـة بالجامعـات السرـرية  التعديؼ( ىشدسة ئية الكيسيا اليشدسة الكيربية  اليشدسة السيكانيكية  اليشدسة السدنية  اليشدسة

 معادلة شخرية حديثة.صؽرتيؼ مع تقديػ السررية أو أي درجة معادلة ليا مؼ أي معيد آخر معترف بو مؼ السجلس اقعلى للجامعات 
 لسجلس اقعلى للجامعات.مؼ إحد  كليات اليشدسة السعترف بيا مؼ ا -إن وجدت- أصل شيادة دبلؽم الدراسات العليا .2
 . مؼ إحد  كليات اليشدسة السعترف بيا مؼ السجلس اقعلى للجامعات أصل شيادة ماجدتير العلؽم اليشدسية .3
 .اليشدسة جامعة القاىرة بسرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الدكتؽراه بكلية بيان بجسيع السقررات الدابق الشجاح فييا .4
الثالثـة مقـررات التيىيليـة التـى أقرىـا مجلـس الكليـة  اجتيـاز أو أو التعيد باجتيـازه بالحد اقدنى السطلؽب   GREـجتياز اختبار اليفيد ا ماتقديػ  .5

 .تزيد عؼ فرلييؼ دراسييؼ رئيدييؼ مؼ بداية القيد وذلغ قبل التقديػ لالمتحان الذامل وفى خالل مدة ال
و قطــا  ألســؼ يعســل بالحكؽمــة و درســيؼ السدــاعديؼ واــالب البحــل والعــامليؼ بــالسرا ز البحثيــة لدراســة بالشدــبة للسا مؽافقــة جيــة العســل علــى .6

 عسال.قا
على بكالؽريؽس اليشدسة وال  حاصل –ا بيا الؽظيفة )ميشدس حر مؽضح   بطاقة الرقػ القؽمىمؼ )سارية( بالشدبة للسيشدس الحر تقديػ صؽرة  .7

 .(يعسل
 .قل(قا للعسل بو لسدة عاميؼ على ادمة العدكرية أو اعفاء نيائى أو اعفاء مؤقت صالح  )تيدية الخ تقديػ السؽقف مؼ التجشيد .8
. وبالشدـبة لزـباط الذـراة علـييػ 2021/2022عـؼ العـام الجـامعى  مؽافقـة مـؼ ىي ـة التـدري تقـديػ بالشدبة لزباط القؽات السدلحة علييػ  .9

 مؽافقة وزارة الداخلية. تقديػ
 .6×  4صؽر شخرية  4عدد  .10
 .بالكسبيؽتر ة شيادة السيالدصؽر  .11

 يفية االلتحاق  
 .)إن وجد( قدام الكليةأختبار القبؽل السقرر مؼ قبل القدػ السخت  لبرامج الدكتؽراه بجسيع ااجتياز   .1
 جشيــــو ال يــــر( ئــــة ثالثساجشيــــو )  300نعيــــر ســــداد مبلــــ   3/2/2022 مــــؼ ء  اابتــــدلتحــــاق مــــؼ إدارة الدراســــات العليــــا ايدــــح  معــــروف  .2

   :ويذسل اآلتى اجعة السدتشدات السذكؽرة بعاليو مؼ السؽظف السخت ()بعد مر 
 .تسأل بياناتو بؽضؽح –ال  باسػ الديد اقستاذ الدكتؽر / عسيد الكلية  -أ 
  أخر .وتعيدات إقرار مؼ الطال  بعدم التدجيل بيي درجة جامعية  -ب
 نسؽذج تعييؼ لجشة إشراف. -جـ

ا بو السقررات التى تػ اختيارىا واعتسادىا(ؽذج يقؽم الطال  باستيفاء واباعة نس .3 مـؼ السؽقـع  ذن دفـع السرـروفاتاباعة امع  التدجيل )مؽضح 
 بعد دراسة التعليسات السدونة.  السذكؽر أعاله

 إلـىباإلضـافة  27/2/2022إلـى  6/2/2022 داخـل السعـروف فـي الفتـرة مـؼ هالتدجيل على السؽقع اإللكترونـى وبـدء تقـديػ اقوراق مدـتؽفا .4
( باإلضـافة إلـى تكلفـة الدـاعات ا  جشييـخسدـؽن و وأربعـة  ثالثة آالف وتدعسائةفقط ) 3954وقدرىا اقول للفرل الدراسي  سداد الرسؽم السقررة

ساعة حـال التفـرا الكامـل  15أو في الفرل الدراسي الؽاحد ساعة  12ساعات وحد أقرى  6بحد أدنى  (للداعة شيوج 600)وقدرىا السعتسدة 
 صل.الدداد واالحتفاظ باق إيراالتديػ صؽرتيؼ مؼ مع تق

 .شير مؼ تاريخ القيد 12التعيد بتقديسيا خالل  أو  TOEFLتقديػ شيادة الـ .5
دارة  يـر مدـ ؽلة عـؼ إلوا يج  على الطال  استيفاء جسيع السدتشدات السطلؽبة ولؼ تقبل أي تعيدات أو إقرارات بـديال  عـؼ ىـذه السدـتشدات. .6

 و شط  قيده ق  سب .أح الدرجة أورسؽب الطال  وراق بعد مشأأ  
   مدتشدات مؼ السعروف بعد القبؽل واؽال مدة الدراسة.ألؼ يدسح بدح   .7
 السعلؼ على مؽقع الكلية.السرفق و ال يتػ استالم أ  اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد السؽعد السحدد بتقؽيػ الدراسات العليا  .8
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  السدتشدات السطلؽبة والذروط 
على اققل مؼ إحد  كليات اليشدسة بالجامعات السررية أو أي  B-أو  جيدفي اليشدسة بتقدير عام  صل شيادة البكالؽريؽسأ .1

 معادلة شخرية حديثة. صؽرتيؼ درجة معادلة ليا مؼ أي معيد آخر معترف بو مؼ السجلس اقعلى للجامعات مع تقديػ
الدراسات العليا مؼ إحد  كليات اليشدسة السعترف بيا مؼ السجلس اقعلى للجامعات  وأصل شيادة دبلؽم البكالؽريؽس صل شيادةأ .2

 فى شيادة البكالؽريؽس. B-ل أو أقل مؼ على اققل للحاصليؼ على تقدير مقبؽ B- أو جيدبتقدير عام 
 عسال.قو قطا  األسؼ يعسل بالحكؽمة و العامليؼ بالسرا ز البحثية لدراسة بالشدبة للسعيديؼ واالب البحل و امؽافقة جية العسل على  .3
 .بطاقة الرقػ القؽمىمؼ  و بدون عسل تقديػ صؽرة )سارية(أبالشدبة للسيشدس الحر   .4
رة اليشدسة جامعة القاى بيان بجسيع السقررات الدابق الشجاح فييا بسرحلة الدراسات العليا قبل االلتحاق ببرنامج الساجدتير بكلية .5

 )حال إعادة القيد(.
   قل(قللعسل بو لسدة عاميؼ على ا اتقديػ السؽقف مؼ التجشيد )تيدية الخدمة العدكرية أو اعفاء نيائى أو اعفاء مؤقت صالح   .6
. وبالشدبة لزباط 2021/2022للدراسة عؼ العام الجامعى  مؽافقة مؼ ىي ة التدري بالشدبة لزباط القؽات السدلحة علييػ تقديػ  .7

 راة علييػ تقديػ مؽافقة وزارة الداخلية.الذ
 6×  4 صؽر شخرية 4عدد  .8
 .الكسبيؽتر صؽرة شيادة السيالد .9
 يفية االلتحاق  
 ختبار القبؽل مؼ قبل القدػ السخت  )إن وجد(.ااجتياز  .1
ــا  .2 ــر ســداد مبلــ   3/2/2220 مــؼ ابتــداء  يدــح  معــروف التحــاق مــؼ إدارة الدراســات العلي ــو ) 003نعي ــةثالثجشي ــر( جش سائ ــو ال ي  ي

 :تىآليذسل او )بعد مراجعة السدتشدات السذكؽرة بعاليو مؼ السؽظف السخت ( 
 .تسأل بياناتو بؽضؽح –ال  باسػ الديد اقستاذ الدكتؽر / عسيد الكلية  -أ 
 .أخر  وتعيدات جامعية علسية درجة  ةإقرار مؼ الطال  بعدم التدجيل بيي -ب

 بعد دراسة التعليسات السدونة.مؼ السؽقع السذكؽر أعاله  ذن دفع السرروفاتأمع تدجيل اليقؽم الطال  باستيفاء واباعة نسؽذج  .3
 27/2/2022إلـــى  6/2/2022داخـــل السعــروف فـــي الفتــرة مـــؼ  هتقـــديػ اقوراق مدــتؽفاالتدــجيل علـــى السؽقــع اإللكترونـــى وبــدء  .4

ــى ســداد الرســؽم السقــررةإباإلضــافة  ــدرىا اقول للفرــل الدراســي  ل ــة آالففقــط )ج 3879وق ــةثسانو  ثالث ( ا  جشييــتدــعة وســبعؽن و  سائ
فــي الفرــل الدراســي ســاعة  12ســاعات وحــد أقرــى  6بحــد أدنــى  ج للدــاعة(500)وقــدرىا  باإلضــافة إلــى تكلفــة الدــاعات السعتســدة

 صل.يراالت الدداد واالحتفاظ باقإمع تقديػ صؽرتيؼ مؼ ساعة حال التفرا الكامل  15والؽاحد أ
 شير مؼ تاريخ القيد. 12التعيد بتقديسيا فى خالل  أو  TOEFLـتقديػ شيادة ال .5
وراق بعـد مـشح الدرجـة أدارة  يـر مدـ ؽلة عـؼ أ  إل  مدـتشدات مـؼ السعـروف بعـد القبـؽل واـؽال مـدة الدراسـة. واألؼ يدسح بدح   .6

 و شط  قيده ق  سب .أأورسؽب الطال  
 السعلؼ على مؽقع الكلية.السرفق و د السحدد بتقؽيػ الدراسات العليا ال يتػ استالم أ  اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد السؽع .7
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  السدتشدات السطلؽبة والذروط 
في اليشدسة مؼ إحد  كليـات اليشدسـة بالجامعـات السرـرية أو أي درجـة معادلـة ليـا مـؼ أي معيـد  صل شيادة البكالؽريؽسأ .1

 .مع تقديػ صؽرتيؼ معادلة شخرية حديثة السجلس اقعلى للجامعاتآخر معترف بو مؼ 

 عسال العام.قو قطا  اأبالحكؽمة  الدراسات العليا لسؼ يعسللتحاق بال مؽافقة جية العسل على ا .2

حاصــل علــى  –بيــا الؽظيفــة ) ميشــدس حــر  امؽضــح   بطاقــة الــرقػ القــؽمىمــؼ )ســارية( بالشدــبة للسيشــدس الحــر تقــديػ صــؽرة  .3
 .يؽس اليشدسة وال يعسل (بكالؽر 

ا سؽقف مؼ التجشيدال تقديػ .4  للعسل بو لسدة عاميؼ على اققل(. )تيدية الخدمة العدكرية أو اعفاء نيائى أو اعفاء مؤقت صالح 

وبالشدـبة  2021/2022عـؼ العـام الجـامعى للدراسـة  مؽافقـة مـؼ ىي ـة التـدري  تقـديػبالشدبة لزـباط القـؽات السدـلحة علـييػ  .5
 مؽافقة وزارة الداخلية. تقديػراة علييػ لزباط الذ

 .6×  4 صؽر شخرية 4عدد  .6
 ر.بالكسبيؽت شيادة السيالدصؽرة  .7

 يفية االلتحاق  
 اجتياز اختبار ومتطلبات القبؽل السقررة مؼ قبل القدػ السخت  )إن وجد(. .1

ـائـة ثالثسجشيـو )  300نعير سداد مبل   3/2/2021 مؼ ابتداء  يدح  معروف التحاق مؼ إدارة الدراسات العليا  .2 ال يـر(  اجشيي 
 -تى:آلا ويذسل)بعد مراجعة السدتشدات السذكؽرة بعاليو مؼ السؽظف السخت ( 

 بؽضؽح. تسأل بياناتو –ال  باسػ الديد اقستاذ الدكتؽر / عسيد الكلية -أ 
 .أخر  وتعيدات درجة جامعية  ةالتدجيل بيي إقرار مؼ الطال  بعدم-ب

ــو السقــررات التــى تــػ اختيارىــا واعتسادىــا(اباعــة نســؽذج التدــجيل الــ  باســتيفاء و يقــؽم الط .3 ا ب ذن دفــع اباعــة امــع  )مؽضــح 
 .بعد دراسة التعليسات السدونة  مؼ السؽقع السذكؽر أعاله السرروفات

 27/2/2022إلــى  6/2/2022داخــل السعــروف فــي الفتــرة مــؼ  هػ اقوراق مدــتؽفايتقــدالتدــجيل علــى السؽقــع اإللكترونــى وبــدء  .4
( باإلضــافة إلــى تكلفــة جشييــا  سائــة وأربعــة أربعج فقــط )404للفرــل الدراســي اقول وقــدرىا  لــى ســداد الرســؽم السقــررةإاإلضــافة ب

ع تقــديػ فــي الفرــل الدراســي الؽاحــد مــســاعة  12ســاعات وحــد أقرــى  6ج للدــاعة بحــد أدنــى 350وقــدرىا  السعتســدة الدـاعة
 صؽرتيؼ مؼ إيراالت الدداد واالحتفاظ باقصل.

 .يج  على الطال  استيفاء جسيع السدتشدات السطلؽبة ولؼ تقبل أي تعيدات أو إقرارات بديال  عؼ ىذه السدتشدات .5

رسـؽب عشـد لؼ يدسح بدح  أ  مدتشدات مؼ السعروف بعد القبؽل واؽال مدة الدراسة. واإلدارة  يـر مدـ ؽلة عـؼ أ  أوراق  .6
 الطال  أو شط  قيده ق  سب .

 السعلؼ على مؽقع الكلية.و  السرفق القيد الجديد بعد السؽعد السحدد بتقؽيػ الدراسات العلياراق خاصة بال يتػ استالم أ  او  .7
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  السدتشدات السطلؽبة والذروط 
معيـد  في اليشدسة مؼ إحد  كليات اليشدسة بالجامعات السرـرية أو أي درجـة معادلـة ليـا مـؼ أي صل شيادة البكالؽريؽسأ .1

 .مع تقديػ صؽرتيؼ معادلة شخرية حديثة آخر معترف بو مؼ السجلس اقعلى للجامعات

 عسال العام.قو قطا  اأبالحكؽمة  لتحاق بدبلؽم الدراسات العليا لسؼ يعسلال مؽافقة جية العسل على ا .2

حاصـل علـى  –) ميشـدس حـر بيـا الؽظيفـة  امؽضـح   بطاقـة الـرقػ القـؽمىمـؼ )سـارية( بالشدـبة للسيشـدس الحـر تقـديػ صـؽرة  .3
 .بكالؽريؽس اليشدسة وال يعسل (

اإاعفــاء نيــائى أو ا) تيديــة الخدمــة العدــكرية أو  سؽقــف مــؼ التجشيــدال تقــديػ .4 للعســل بــو لســدة عــاميؼ علــى  فــاء مؤقــت صــالح 
 اققل(.

وبالشدـبة لزـباط  2021/2022عـؼ العـام الجـامعى  مؽافقـة مـؼ ىي ـة التـدري  تقـديػبالشدبة لزباط القـؽات السدـلحة علـييػ  .5
 مؽافقة وزارة الداخلية. تقديػالذراة علييػ 

 .6×  4 صؽر شخرية 4عدد  .6
 .بالكسبيؽتر شيادة السيالدصؽرة  .7

 يفية االلتحاق  
 اجتياز اختبار ومتطلبات القبؽل السقررة مؼ قبل القدػ السخت  )إن وجد(. .1

ـسائـة ثالثجشيـو )  300نعير سداد مبل   3/2/2022 مؼ ابتداء  يدح  معروف التحاق مؼ إدارة الدراسات العليا  .2 ال يـر(  اجشيي 
 -تى:آلا ويذسل)بعد مراجعة السدتشدات السذكؽرة بعاليو مؼ السؽظف السخت ( 

 .بؽضؽحتسأل بياناتو  –ال  باسػ الديد اقستاذ الدكتؽر / عسيد الكلية -أ 
 .أخر  وتعيدات التدجيل بيي درجة جامعية  إقرار مؼ الطال  بعدم-ب

ــ .3 ــو السقــررات التــى تــػ اختيارىــا واعتسادىــا(الــ  باســتيفاء واباعــة نســؽذج التدــجيل ؽم الطيق ا ب ذن دفــع اباعــة امــع  )مؽضــح 
 .بعد دراسة التعليسات السدونة  مؼ السؽقع السذكؽر أعاله السرروفات

 27/2/2022إلــى  6/2/2022داخــل السعــروف فــي الفتــرة مــؼ  هػ اقوراق مدــتؽفايتقــدالتدــجيل علــى السؽقــع اإللكترونــى وبــدء  .4
ـاسائة وأربعـة تج فقـط )ألـف وسـ1604للفرـل الدراسـي اقول وقـدرىا  لـى سـداد الرسـؽم السقـررةإباإلضافة  ( باإلضـافة إلـى جشيي 

 فــي الفرــل الدراســي الؽاحــد ســاعة  12ســاعات وحــد أقرــى  6ج للدــاعة بحــد أدنــى 350وقــدرىا  تكلفــة الدــاعات السعتســدة
 مل مع تقديػ صؽرتيؼ مؼ إيراالت الدداد واالحتفاظ باقصل.ساعة حال التفرا الكا 15أو

 .يج  على الطال  استيفاء جسيع السدتشدات السطلؽبة ولؼ تقبل أي تعيدات أو إقرارات بديال  عؼ ىذه السدتشدات .5

د مـشح لؼ يدسح بدح  أ  مدـتشدات مـؼ السعـروف بعـد القبـؽل واـؽال مـدة الدراسـة. واإلدارة  يـر مدـ ؽلة عـؼ أ  أوراق بعـ .6
 الدبلؽم أورسؽب الطال  أو شط  قيده ق  سب .

 السعلؼ على مؽقع الكلية.و السرفق القيد الجديد بعد السؽعد السحدد بتقؽيػ الدراسات العليا ال يتػ استالم أ  اوراق خاصة ب .7
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