
 المستندات المطموبة وكيفيػة االلتحاؽ 

  األوؿالفصل الدراسى " 0202/0202عف العاـ الجامعي  الدكتوراهلدرجة لمتقدـ 
 www.eng.cu.edu.egموقع الكمية 

 http://gchreg.eng.cu.edu.egلمدخوؿ عمى صفحة الدراسات العميا مباشرة  
  المستندات المطموبة والشروط 

 المعماريػة  اليندسػة :العػاـ التخصػ  نفػس مػف يكػوف  أف بشػرط)مػى األقػل ع B-أو  جيػدفي اليندسة بتقدير عاـ  صل شيادة البكالوريوسأ .2
مف إحػد  كميػات اليندسػة بالجامعػات المصػرية  التعديف( ىندسة ية الكيميائ اليندسة الكيربية  اليندسة الميكانيكية  اليندسة المدنية  اليندسة

 معادلة شخصية حديثة.صورتيف مع تقديـ المصرية أو أي درجة معادلة ليا مف أي معيد آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات 
 مجمس األعمى لمجامعات.مف إحد  كميات اليندسة المعترؼ بيا مف ال -إف وجدت- أصل شيادة دبمـو الدراسات العميا .0
 . مف إحد  كميات اليندسة المعترؼ بيا مف المجمس األعمى لمجامعات أصل شيادة ماجستير العمـو اليندسية .3
 .اليندسة جامعة القاىرة بمرحمة الدراسات العميا قبل االلتحاؽ ببرنامج الدكتوراه بكمية بياف بجميع المقررات السابق النجاح فييا .4
الثالثة مقررات التأىيمية التى أقرىا مجمس الكميػة  وللػؾ قبػل أو أو التعيد باجتيازه بالحد األدنى المطموب   GREياز اختبار اؿمايفيد اجتتقديـ  .5

 .التقديـ لالمتحاف الشامل وفى خالؿ مدة التزيد عف فصمييف دراسييف رئيسييف مف بداية القيد
و قطػػاع ألمػػف يعمػػل بالحكومػػة و عديف وطػػالب البحػػث والعػػامميف بػػالمراكز البحثيػػة لدراسػػة بالنسػػبة لممدرسػػيف المسػػاا موافقػػة جيػػة العمػػل عمػػى .6
 عماؿ.ألا
حاصػل عمػى بكػالوريوس اليندسػة  –ا بيا الوظيفػة ) مينػدس حػر موضح   بطاقة الرقـ القومىمف )سارية( بالنسبة لمميندس الحر تقديـ صورة  .7

 .وال يعمل (
 .قل(ألا لمعمل بو لمدة عاميف عمى ارية أو اعفاء نيائى أو اعفاء مؤقت صالح  )تأدية الخدمة العسك تقديـ الموقف مف التجنيد .8
. وبالنسػبة لضػباط الشػرطة عمػييـ 0202/0202عػف العػاـ الجػامعى  موافقػة مػف ىيئػة التػدريبتقديـ بالنسبة لضباط القوات المسمحة عمييـ  .9

 موافقة وزارة الداخمية. تقديـ
 .6×  4صور شخصية  4عدد  .22
 .بالكمبيوتر ميالدصورة شيادة ال .22

 كيفية االلتحاؽ 
 .)إف وجد( قساـ الكميةأختبار القبوؿ المقرر مف قبل القسـ المخت  لبرامج الدكتوراه بجميع ااجتياز   .2
 جنيػػػو ال(يػػػر( ئػػػة ثالثماجنيػػػو )  322نظيػػػر سػػػداد مبمػػػ   23/9/0202 مػػػف ء  اابتػػػديسػػػحب مظػػػروؼ التحػػػاؽ مػػػف إدارة الدراسػػػات العميػػػا  .0

   -ويشمل اآلتى: ستندات الملكورة بعاليو مف الموظف المخت ()بعد مراجعة الم
 .تمأل بياناتو بوضوح –طمب باسـ السيد األستال الدكتور / عميد الكمية  -أ 
  أخر .وتعيدات إقرار مف الطالب بعدـ التسجيل بأي درجة جامعية  -ب
 نمولج تعييف لجنة إشراؼ. -جػ

ا بو المقررات التى تـ اختيارىا واعتمادىا(التيقـو الطالب باستيفاء وطباعة نمولج  .3 مػف الموقػع  لف دفػع المصػروفاتطباعة امع  سجيل )موضح 
 بعد دراسة التعميمات المدونة.  الملكور أعاله

 إلػىباإلضػافة  02/22/0202إلى  02/9/0202التسجيل عمى الموقع اإللكترونى وبدء تقديـ األوراؽ مستوفاة داخل المظروؼ في الفترة مف  .4
( باإلضػافة إلػى تكمفػة السػاعات ا  جنييػخمسػوف و وأربعػة  ثالثة آالؼ وتسعمائةفقط ) 3954وقدرىا األوؿ لمفصل الدراسي  داد الرسـو المقررةس

ساعة حػاؿ التفػرغ الكامػل  25أو في الفصل الدراسي الواحد ساعة  20ساعات وحد أقصى  6بحد أدنى  (لمساعة نيوج 622)وقدرىا المعتمدة 
 السداد واالحتفاظ باالصل. إيصاالتورتيف مف مع تقديـ ص

 .شير مف تاريخ القيد 20التعيد بتقديميا خالؿ  أو  TOEFLتقديـ شيادة الػ .5
دارة (يػر مسػئولة عػف إلوا يجب عمى الطالب استيفاء جميع المستندات المطموبة ولف تقبل أي تعيدات أو إقرارات بديال  عػف ىػله المسػتندات. .6

 و شطب قيده أل  سبب.أرجة أورسوب الطالب وراؽ بعد منح الدأأ  
   مستندات مف المظروؼ بعد القبوؿ وطواؿ مدة الدراسة.ألف يسمح بسحب  .7
 المعمف عمى موقع الكمية.المرفق و ال يتـ استالـ أ  اوراؽ خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويـ الدراسات العميا  .8
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  المستندات المطموبة وكيفيػة االلتحاؽ
 األوؿالفصل الدراسى  0202/0202العاـ الجامعي  عف الماجستير لدرجة لمتقدـ

 www.eng.cu.edu.egموقع الكمية 
 http://gchreg.eng.cu.edu.egلمدخوؿ عمى صفحة الدراسات العميا مباشرة  

  المستندات المطموبة والشروط 
عمى األقل مف إحد  كميات اليندسة بالجامعات المصرية أو أي  B-أو  جيدفي اليندسة بتقدير عاـ  صل شيادة البكالوريوسأ .1

 معادلة شخصية حديثة. صورتيف درجة معادلة ليا مف أي معيد آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات مع تقديـ
الدراسات العميا مف إحد  كميات اليندسة المعترؼ بيا مف المجمس األعمى لمجامعات  وأصل شيادة دبمـو لوريوسصل شيادة البكاأ .2

 فى شيادة البكالوريوس. B-ؿ أو أقل مف عمى األقل لمحاصميف عمى تقدير مقبو B- أو جيدبتقدير عاـ 
 عماؿ.ألو قطاع األمف يعمل بالحكومة و يف بالمراكز البحثية لدراسة بالنسبة لممعيديف وطالب البحث والعامماموافقة جية العمل عمى  .3
 .بطاقة الرقـ القومىمف  و بدوف عمل تقديـ صورة ) سارية (أبالنسبة لمميندس الحر   .4
اليندسة جامعة القاىرة  بياف بجميع المقررات السابق النجاح فييا بمرحمة الدراسات العميا قبل االلتحاؽ ببرنامج الماجستير بكمية .5

 حاؿ إعادة القيد(.)
   قل(أللمعمل بو لمدة عاميف عمى ا اتقديـ الموقف مف التجنيد )تأدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نيائى أو اعفاء مؤقت صالح   .6
. وبالنسبة لضباط 0202/0202لمدراسة عف العاـ الجامعى  موافقة مف ىيئة التدريببالنسبة لضباط القوات المسمحة عمييـ تقديـ  .7

 عمييـ تقديـ موافقة وزارة الداخمية.الشرطة 
 .6×  4 صور شخصية 4عدد  .8
 .الكمبيوتر صورة شيادة الميالد .9
 كيفية االلتحاؽ 
 ختبار القبوؿ مف قبل القسـ المخت  )إف وجد(.ااجتياز  .2
)بعػد ال(يػر( جنيػو  مائػةثالثجنيػو ) 223نظيػر سػداد مبمػ   23/9/0202 مف ابتداء  يسحب مظروؼ التحاؽ مف إدارة الدراسات العميا  .0

 -:تىآليشمل اومراجعة المستندات الملكورة بعاليو مف الموظف المخت ( 
 .تمأل بياناتو بوضوح –طمب باسـ السيد األستال الدكتور / عميد الكمية  -أ 
 .أخر  وتعيدات جامعية عممية درجة  ةإقرار مف الطالب بعدـ التسجيل بأي -ب
 بعد دراسة التعميمات المدونة.مف الموقع الملكور أعاله  لف دفع المصروفاتامع يل التسجيقـو الطالب باستيفاء وطباعة نمولج  .3
 02/22/0202إلػػى  02/9/0202تقػػديـ األوراؽ مسػػتوفاة داخػػل المظػػروؼ فػػي الفتػػرة مػػف التسػػجيل عمػػى الموقػػع اإللكترونػػى وبػػدء  .4

( ا  جنييػػتسػػعة وسػػبعوف و  مائػػةثمانو  ثالثػػة آالؼفقػػط )ج 3879وقػػدرىا األوؿ لمفصػػل الدراسػػي  لػػى سػػداد الرسػػـو المقػػررةإباإلضػػافة 
فػػي الفصػػل الدراسػػي سػػاعة  20سػػاعات وحػػد أقصػػى  6بحػػد أدنػػى  ج لمسػػاعة(522)وقػػدرىا  باإلضػػافة إلػػى تكمفػػة السػػاعات المعتمػػدة

 صل.يصاالت السداد واالحتفاظ باألإمع تقديـ صورتيف مف ساعة حاؿ التفرغ الكامل  25والواحد أ
 شير مف تاريخ القيد. 20التعيد بتقديميا فى خالؿ  أو  TOEFLتقديـ شيادة الػ .5
وراؽ بعػد مػنح الدرجػة أدارة (يػر مسػئولة عػف أ  إل  مسػتندات مػف المظػروؼ بعػد القبػوؿ وطػواؿ مػدة الدراسػة. واألف يسمح بسحب  .6

 و شطب قيده أل  سبب.أأورسوب الطالب 
 المعمف عمى موقع الكمية.المرفق و حدد بتقويـ الدراسات العميا ال يتـ استالـ أ  اوراؽ خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد الم .7
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 كيفيػة االلتحاؽ و المستندات المطموبة 
 األوؿالفصل الدراسى " 0202/0202عف العاـ الجامعي  الماجستير تأىيمىل لمتقدـ 

 www.eng.cu.edu.egموقع الكمية 
 http://gchreg.eng.cu.edu.egفحة الدراسات العميا مباشرة لمدخوؿ عمى ص

  المستندات المطموبة والشروط 
في اليندسة مف إحد  كميػات اليندسػة بالجامعػات المصػرية أو أي درجػة معادلػة ليػا مػف أي معيػد  صل شيادة البكالوريوسأ .2

 .مع تقديـ صورتيف معادلة شخصية حديثة األعمى لمجامعات آخر معترؼ بو مف المجمس

 عماؿ العاـ.ألو قطاع اأبالحكومة  الدراسات العميا لمف يعمللتحاؽ بال موافقة جية العمل عمى ا .0

حاصػػل عمػػى  –بيػػا الوظيفػػة ) مينػػدس حػػر  اموضػػح   بطاقػػة الػػرقـ القػػومىمػػف )سػػارية( بالنسػػبة لممينػػدس الحػػر تقػػديـ صػػورة  .3
 .يندسة وال يعمل (بكالوريوس ال

ا موقػػف مػػف التجنيػػدال تقػػديـ .4 لمعمػػل بػػو لمػػدة عػػاميف عمػػى  ) تأديػػة الخدمػػة العسػػكرية أو اعفػػاء نيػػائى أو اعفػػاء مؤقػػت صػػالح 
 األقل(.

وبالنسػبة  0202/0202عػف العػاـ الجػامعى لمدراسػة  موافقػة مػف ىيئػة التػدريب تقديـبالنسبة لضباط القوات المسمحة عمييـ  .5
 موافقة وزارة الداخمية. تقديـمييـ لضباط الشرطة ع

 .6×  4 صور شخصية 4عدد  .6
 ر.بالكمبيوت شيادة الميالدصورة  .7

 كيفية االلتحاؽ 
 اجتياز اختبار ومتطمبات القبوؿ المقررة مف قبل القسـ المخت  )إف وجد(. .2

ػػائػػة ثالثميػػو ) جن 322نظيػػر سػػداد مبمػػ   23/9/0202 مػػف ابتػػداء  يسػػحب مظػػروؼ التحػػاؽ مػػف إدارة الدراسػػات العميػػا  .0  اجنيي 
 -تى:آلا ويشمل)بعد مراجعة المستندات الملكورة بعاليو مف الموظف المخت ( ال(ير( 

 بوضوح. تمأل بياناتو –طمب باسـ السيد األستال الدكتور / عميد الكمية -أ 
 .أخر  وتعيدات التسجيل بأي درجة جامعية  إقرار مف الطالب بعدـ-ب

ا بػػو المقػػررات التػػى تػػـ اختيارىػػا واعتمادىػػا(نمػػولج التسػػجيل  الػػب باسػػتيفاء وطباعػػةيقػػـو الط .3 لف دفػػع طباعػػة امػػع  )موضػػح 
 .بعد دراسة التعميمات المدونة  مف الموقع الملكور أعاله المصروفات

 02/22/0202إلػى  02/9/0202ـ األوراؽ مستوفاة داخل المظروؼ في الفترة مف يتقدالتسجيل عمى الموقع اإللكترونى وبػدء  .4
( باإلضػافة إلػى تكمفػػة جنييػا  مائػػة وأربعػة أربعج فقػط )424لمفصػل الدراسػي األوؿ وقػدرىا  لػى سػداد الرسػـو المقػػررةإضػافة باإل

سػاعة  25أوفػي الفصػل الدراسػي الواحػد ساعة  20ساعات وحد أقصى  6ج لمساعة بحد أدنى 352وقدرىا  المعتمدة الساعة
 الت السداد واالحتفاظ باألصل.ع تقديـ صورتيف مف إيصامحاؿ التفرغ الكامل فى 

 .يجب عمى الطالب استيفاء جميع المستندات المطموبة ولف تقبل أي تعيدات أو إقرارات بديال  عف ىله المستندات .5

رسػوب عنػد لف يسمح بسحب أ  مستندات مف المظروؼ بعد القبوؿ وطواؿ مدة الدراسة. واإلدارة (يػر مسػئولة عػف أ  أوراؽ  .6
 أل  سبب.الطالب أو شطب قيده 

 المعمف عمى موقع الكمية.و  المرفق القيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويـ الدراسات العمياال يتـ استالـ أ  اوراؽ خاصة ب .7
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 كيفيػة االلتحاؽ و المستندات المطموبة 
 األوؿالفصل الدراسى " 0202/0202عف العاـ الجامعي  لمدبموـ لمتقدـ 

 www.eng.cu.edu.egموقع الكمية 
 http://gchreg.eng.cu.edu.egلمدخوؿ عمى صفحة الدراسات العميا مباشرة 

  المستندات المطموبة والشروط 
أو أي درجػة معادلػة ليػا مػف أي معيػد في اليندسة مف إحد  كميات اليندسة بالجامعات المصػرية  صل شيادة البكالوريوسأ .2

 .مع تقديـ وصورتيف معادلة شخصية حديثة آخر معترؼ بو مف المجمس األعمى لمجامعات

 عماؿ العاـ.ألو قطاع اأبالحكومة  لتحاؽ بدبمـو الدراسات العميا لمف يعملال موافقة جية العمل عمى ا .0

حاصػل عمػى  –بيػا الوظيفػة ) مينػدس حػر  اموضػح   ـ القػومىبطاقػة الػرقمػف )سػارية( بالنسبة لممينػدس الحػر تقػديـ صػورة  .3
 .بكالوريوس اليندسة وال يعمل (

ا موقػػف مػػف التجنيػػدال تقػػديـ .4 لمعمػػل بػػو لمػػدة عػػاميف عمػػى  ) تأديػػة الخدمػػة العسػػكرية أو اعفػػاء نيػػائى أو اعفػػاء مؤقػػت صػػالح 
 األقل(.

وبالنسػبة لضػباط  0202/0202عػف العػاـ الجػامعى  ريبموافقة مػف ىيئػة التػد تقديـبالنسبة لضباط القوات المسمحة عمييـ  .5
 موافقة وزارة الداخمية. تقديـالشرطة عمييـ 

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

 كيفية االلتحاؽ 
 اجتياز اختبار ومتطمبات القبوؿ المقررة مف قبل القسـ المخت  )إف وجد(. .2

ػػمائػػة ثالثجنيػػو )  322نظيػػر سػػداد مبمػػ   23/9/0202 مػػف ابتػػداء  سػػات العميػػا يسػػحب مظػػروؼ التحػػاؽ مػػف إدارة الدرا .0  اجنيي 
 -تى:آلا ويشمل)بعد مراجعة المستندات الملكورة بعاليو مف الموظف المخت ( ال(ير( 

 .بوضوحتمأل بياناتو  –طمب باسـ السيد األستال الدكتور / عميد الكمية -أ 
 .أخر  وتعيدات درجة جامعية التسجيل بأي  إقرار مف الطالب بعدـ-ب

ا بػػو المقػػررات التػػى تػػـ اختيارىػػا واعتمادىػػا(الػػب باسػػتيفاء وطباعػػة نمػػولج التسػػجيل يقػػـو الط .3 لف دفػػع طباعػػة امػػع  )موضػػح 
 .بعد دراسة التعميمات المدونة  مف الموقع الملكور أعاله المصروفات

 02/22/0202إلػى  02/9/0202خل المظروؼ في الفترة مف ـ األوراؽ مستوفاة دايتقدالتسجيل عمى الموقع اإللكترونى وبػدء  .4
ػامائة وأربعػة تج فقػط )ألػف وسػ2624لمفصػل الدراسػي األوؿ وقػدرىا  لى سداد الرسػـو المقػررةإباإلضافة  ( باإلضػافة إلػى جنيي 

 25أواحػد في الفصػل الدراسػي الو ساعة  20ساعات وحد أقصى  6ج لمساعة بحد أدنى 352وقدرىا  تكمفة الساعات المعتمدة
 ساعة حاؿ التفرغ الكامل مع تقديـ صورتيف مف إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل.

 .يجب عمى الطالب استيفاء جميع المستندات المطموبة ولف تقبل أي تعيدات أو إقرارات بديال  عف ىله المستندات .5

ارة (يػر مسػئولة عػف أ  أوراؽ بعػد مػنح لف يسمح بسحب أ  مسػتندات مػف المظػروؼ بعػد القبػوؿ وطػواؿ مػدة الدراسػة. واإلد .6
 الدبمـو أورسوب الطالب أو شطب قيده أل  سبب.

 المعمف عمى موقع الكمية.و المرفق القيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويـ الدراسات العميا ال يتـ استالـ أ  اوراؽ خاصة ب .7
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