
 

  كيفيـة االلتحاق و المستندات المطلوبة 
  األول الفصل الدراسى" 2019/2020عن العام الجامعي  للدبلوم للتقدم 

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

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

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

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

حاصـل  –مهنـدس حـر ( بهـا الوظيفـة  اموضـحً  بطاقـة الـرقم القـومىمـن ) سارية(بالنسبة للمهندس الحر تقديم صورة  .3
 .جنيه 1ويلصق طابع تمغة فئة  )على بكالوريوس الهندسة وال يعمل 

تأدية الخدمـة العسـكرية أو اعفـاء نهـائى أو اعفـاء مؤقـت صـالًحا للعمـل بـه لمـدة عـامين (  تجنيدموقف من الال تقديم .4
 .جنيه 1ويلصق طابع تمغة فئة  ,)على األقل 

 2019/2020عـن العـام الجـامعى  فرع البعثـات موافقة من هيئة التدريب تقديمبالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم  .5
 .موافقة وزارة الداخلية تقديمم وبالنسبة لضباط الشرطة عليه

  6×  4 صور شخصية 4عدد  .6
 .جنيه 1ويلصق طابع تمغة فئة  . بالكمبيوتر شهادة الميالدصورة  .7

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

مائــة ثثال ( جنيــه  300نظيــر ســداد مبلــغ  18/8/2019 مــن ابتــداءً يســحب مظــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا  .2
 -:تىآلا ويشمل) بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص() الغير اجنيهً 

  .جنيه 1تمأل بياناته بوضوح ويلصق طابع دمغة فئة   –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور -أ 
  .جنيه 1فئة   طابع دمغة ويلصقأخرى وتعهدات رجة جامعية التسجيل بأي د إقرار من الطالب بعدم-ب

ذن دفع طباعة امع  )موضًحا به المقررات التى تم اختيارها واعتمادها(الب باستيفاء وطباعة نموذج التسجيل يقوم الط .3
 بعد دراسة التعليمات المدونة, من الموقع المذكور أعاله المصروفات

إلـــى  8/9/2019م األوراق مســـتوفاة داخـــل المظـــروف فـــي الفتـــرة مـــن يتقـــدء التســـجيل علـــى الموقـــع اإللكترونـــى وبـــد .4
ألــف وخمســمائة (ج فقــط 1584.50للفصــل الدراســي األول وقــدرها  لــى ســداد الرســوم المقــررةإباإلضــافة  3/10/2019

 6أدنـى ج للسـاعة بحـد 350وقـدرها  باإلضـافة إلـى تكلفـة السـاعات المعتمـدة) وأربعة وثمانون جنيًها وخمسون قرًشـا 
ســاعة حــال التفــرغ الكامــل فــى الفصــل الدراســى الواحــد طبقــًا للالئحــة مــع تقــديم  15ســاعة أو 12ســاعات وحــد أقصــى 

 .صورتين من إيصاالت السداد واالحتفاظ باألصل

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

واإلدارة غير مسئولة عـن أى أوراق بعـد . ح بسحب أى مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسةلن يسم .6
 .منح الدبلوم أورسوب الطالب أو شطب قيده ألى سبب

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



 
  كيفيـة االلتحاق دات المطلوبة و المستن

  األولالفصل الدراسى  2019/2020العام الجامعي  عن الماجستير لدرجة للتقدم
  www.eng.cu.edu.egموقع الكلية 

  http://gchreg.eng.cu.edu.egللدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة  
  المستندات المطلوبة والشروط  

على األقل من إحدى كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية أو  B-أو  جيدفي الهندسة بتقدير عام  صل شهادة البكالوريوسأ .1
 .شخصية حديثة معادلة صورتين أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات مع تقديم

الدراسـات العليـا مـن إحـدى كليـات الهندسـة المعتـرف بهـا مـن المجلـس األعلـى  وأصل شهادة دبلـوم صل شهادة البكالوريوسأ .2
 .فى شهادة البكالوريوس B-أو أقل من ل على األقل للحاصلين على تقدير مقبو B- أو جيدللجامعات بتقدير عام 

و قطـاع ألمـن يعمـل بالحكومـة و للمعيدين وطـالب البحـث والعـاملين بـالمراكز البحثيـة  بالنسبةلدراسة اموافقة جهة العمل على  .3
 .عمالألا

 .جنيه 1مغة فئة دويلصق طابع  بطاقة الرقم القومىمن  )سارية ( و بدون عمل تقديم صورة أبالنسبة للمهندس الحر   .4
لتحــاق ببرنــامج الماجســتير بكليةالهندســة جامعــة ال ابيــان بجميــع المقــررات الســابق النجــاح فيهــا بمرحلــة الدراســات العليــا قبــل  .5

 .)حال إعادة القيد( القاهرة
للعمــل بــه لمــدة عــامين علــى  اتأديــة الخدمــة العســكرية أو اعفــاء نهــائى أو اعفــاء مؤقــت صــالحً ( موقــف مــن التجنيــدال تقــديم .6

 .جنيه 1مغة فئة د ويلصق طابع ،)قلألا
ـــديم .7 ـــيهم تق ـــوات المســـلحة عل ـــدريب بالنســـبة لضـــباط الق ـــة الت ـــة مـــن هيئ ـــات موافق ـــرع البعث ـــام الجـــامعى  ف للدراســـة عـــن الع

 .بالنسبة لضباط الشرطة عليهم تقديم موافقة وزارة الداخليةو . 2019/2020
  6×  4 صور شخصية 4عدد  .8
 .جنيه 1مغة فئة دطابع  عليها يلصق ،الكمبيوتر صورة شهادة الميالد .9
 كيفية االلتحاق 

 ).إن وجد(القسم المختص  ختبار القبول من قبلااجتياز  .1
جنيــه  مائــةثالث(جنيــه  003نظيــر ســداد مبلــغ  18/8/2019 مــن ءً اابتــديســحب مظــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات العليــا  .2

 -:تىآليشمل او ) بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص() الغير
  .جنيه 1فئة  طابع دمغةويلصق  ،أل بياناته بوضوحتم –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  -أ 
  .جنيه 1مغة فئة د ويلصق طابعأخرى وتعهدات جامعية علمية درجة  ةإقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي -ب

بعـد دراسـة التعليمــات  مــن الموقـع المـذكور أعــاله ذن دفـع المصـروفاتامــع التسـجيل  نمـوذجيقـوم الطالـب باسـتيفاء وطباعــة  .3
 .المدونة

 3/10/2019إلـى  8/9/2019تقديم األوراق مستوفاة داخل المظروف في الفترة من الموقع اإللكترونى وبدء  التسجيل على .4
 خمسـونو وتسـعة  ثمانمائـةو  فالثالثـة آ(فقط ج 3859.50وقدرها األول للفصل الدراسي  لى سداد الرسوم المقررةإباإلضافة 

 12ساعات وحد أقصـى  6بحد أدنى  )للساعة ج500 وقدرها( باإلضافة إلى تكلفة الساعات المعتمدة) قرًشا وخمسون اجنيهً 
يصـاالت السـداد واالحتفـاظ إمـع تقـديم صـورتين مـن  فى الفصل الدراسى الواحـدساعة حال التفرغ الكامل للدراسة  15وساعة 

  .صلباأل
  .شهر من تاريخ القيد 12ل ال فى خ هاالتعهد بتقديم أو  TOEFLتقديم شهادة الـ .5
وراق بعـد مـنح أدارة غيـر مسـئولة عـن أى إلوا .وطوال مدة الدراسـة ى مستندات من المظروف بعد القبولألن يسمح بسحب  .6

 .ألى سبب و شطب قيدهأالدرجة أورسوب الطالب 
 .المعلن على موقع الكليةال يتم استالم أى اوراق خاصة بالقيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويم الدراسات العليا  .7



  كيفيـة االلتحاق المستندات المطلوبة و 

  األول  الفصل الدراسى" 2019/2020عن العام الجامعي  الدكتوراهلدرجة للتقدم 
  www.eng.cu.edu.egموقع الكلية 

  http://gchreg.eng.cu.edu.egللدخول على صفحة الدراسات العليا مباشرة  
  المستندات المطلوبة والشروط  

 الهندسـة :العـام التخصـص نفـس مـن يكـون أن بشـرط(لـى األقـل ع B-أو  جيـدفـي الهندسـة بتقـدير عـام  صـل شـهادة البكـالوريوسأ .1
مـن إحـدى كليـات الهندسـة  ) التعدين هندسة الكيميائية، الهندسة كهربية،ال الهندسة الميكانيكية، الهندسة المدنية، الهندسة المعمارية،

صـورتين مـع تقـديم المصـرية بالجامعات المصرية أو أي درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلـى للجامعـات 
 .معادلة شخصية حديثة

 .الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعاتمن إحدى كليات  -إن وجدت- أصل شهادة دبلوم الدراسات العليا .2
  .من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات ماجستير العلوم الهندسيةأصل شهادة  .3
 لقاهرةلتحاق ببرنامج الدكتوراه بكليةالهندسة جامعة اال بمرحلة الدراسات العليا قبل ا بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها .4
وذلـك قبـل التقـديم لالمتحـان  مقررات التأهيلية التى أقرها مجلـس الكليـة، ةالثالث هجتياز او التعهد بأ  GREختبار الاجتياز امايفيد تقديم  .5

 .التزيد عن فصليين دراسيين رئيسيين من بداية القيدة الشامل وفى خالل مد
و قطـاع ألمن يعمل بالحكومـة و دين وطالب البحث والعاملين بالمراكز البحثية لدراسة بالنسبة للمدرسين المساعا موافقة جهة العمل على .6

 .عمالألا
حاصـل علـى بكـالوريوس  –مهنـدس حـر ( ا بهـا الوظيفـة موضـحً  بطاقـة الـرقم القـومىمن ) ةساري(بالنسبة للمهندس الحر تقديم صورة  .7

 . جنيه 1ويلصق طابع تمغة فئة  )الهندسة وال يعمل 
ويلصـق ) قـلألا للعمـل بـه لمـدة عـامين علـى اتأدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحً ( التجنيدتقديم الموقف من  .8

 .جنيه 1فئة  دمغةطابع 
بالنسبة لضباط و . 2019/2020عن العام الجامعى  فرع البعثات موافقة من هيئة التدريبتقديم بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم  .9

 .موافقة وزارة الداخلية تقديمم الشرطة عليه
  6×  4صور شخصية  4عدد  .10
 جنيه 1فئة  دمغةويلصق طابع   بالكمبيوتر صورة شهادة الميالد .11

 كيفية االلتحاق 
 .)إن وجد( قسام الكليةألبرامج الدكتوراه بجميع ختبار القبول المقرر من قبل القسم المختص ااجتياز   .1
 ) الغيــرجنيــه مائــة ثالث( جنيــه 300نظيــر ســداد مبلــغ  18/8/2019 مــن ءً اابتــدالعليــا  يســحب مظــروف التحــاق مــن إدارة الدراســات .2

   -:ويشمل اآلتى )بعد مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص(
  .جنيه 1تمأل بياناته بوضوح ويلصق طابع دمغة فئة   –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  -أ 
 .جنيه 1فئة  ع دمغةويلصق طاب .أخرىوتعهدات ن الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية إقرار م -ب
  .شرافإنموذج تعيين لجنة  -جـ

من  ذن دفع المصروفاتاطباعة مع  )به المقررات التى تم اختيارها واعتمادهاا موضحً (التسجيل يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج  .3
 .اسة التعليمات المدونةبعد در  ،الموقع المذكور أعاله

باإلضافة  3/10/2019إلى  8/9/2019تقديم األوراق مستوفاة داخل المظروف في الفترة من التسجيل على الموقع اإللكترونى وبدء  .4
) ا وخمسون قرًشاجنيهً  وثالثونوأربعة  تسعمائةف و الثالثة آ(فقط  3934.50وقدرها األول للفصل الدراسي  المقررةسداد الرسوم  إلى

سـاعة  15و أسـاعة  12سـاعات وحـد أقصـى  6للساعة الواحـدة بحـد أدنـى  )ج 600وقدرها (باإلضافة إلى تكلفة الساعات المعتمدة 
 .السداد واالحتفاظ باالصل إيصاالتمع تقديم صورتين من حال التفرغ الكامل 

  .شهر من تاريخ القيد 12التعهد بتقديمها خالل  أو  TOEFLتقديم شهادة الـ .5
  .على الطالب استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عن هذه المستنداتيجب  .6
 .وطوال مدة الدراسة ى مستندات من المظروف بعد القبولألن يسمح بسحب  .7
 .موقع الكلية المعلن على الدراسات العليا القيد الجديد بعد الموعد المحدد بتقويمال يتم استالم أى اوراق خاصة ب .8

 


