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 *U المستندات المطلوبة والشروط 
١. Uصل شهادة البكالوريوسأU  في الهندسة من إحدى كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية أو أي درجـة معادلـة لهـا مـن أي معهـد آخـر

 .مع تقديم وصورتين معادلة شخصية حديثة معترف به من المجلس األعلى للجامعات
 .عمال العامألو قطاع اأبالحكومة  لتحاق بدبلوم الدراسات العليا لمن يعملال على ا موافقة جهة العمل .٢
حاصـــل علـــى  –مهنـــدس حـــر ( بهـــا الوظيفـــة  اموضـــحً  بطاقـــة الـــرقم القـــومىمـــن ) ســـارية(بالنســـبة للمهنـــدس الحـــر تقـــديم صـــورة  .٣

 .جنيه ١ويلصق طابع تمغة فئة  )بكالوريوس الهندسة وال يعمل 
 ،)تأدية الخدمة العسـكرية أو اعفـاء نهـائى أو اعفـاء مؤقـت صـالًحا للعمـل بـه لمـدة عـامين علـى األقـل (  التجنيدموقف من ال تقديم .٤

 .جنيه ١ويلصق طابع تمغة فئة 
وبالنسـبة  ٢٠١٨/٢٠١٩عـن العـام الجـامعى  فـرع البعثـات موافقـة مـن هيئـة التـدريب تقـديمبالنسبة لضباط القوات المسلحة علـيهم  .٥

 .موافقة وزارة الداخلية تقديملضباط الشرطة عليهم 
 ٦×  ٤ صور شخصية ٤عدد  .٦
 .جنيه ١ويلصق طابع تمغة فئة  . بالكمبيوتر شهادة الميالدصورة  .٧

 كيفية االلتحاق* 
 ).إن وجد(اجتياز اختبار ومتطلبات القبول المقررة من قبل القسم المختص  .١

بعـد () الغيـر اجنيًهـ خمسـون( جنيـه ٥٠نظير سـداد مبلـغ  ١/١/٢٠١٩ من ابتداءً يسحب مظروف التحاق من إدارة الدراسات العليا  .٢
 -:تىآلا ويشمل) مراجعة المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص

 .جنيه ١تمأل بياناته بوضوح ويلصق طابع دمغة فئة –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور -أ 
 .جنيه ١فئة   طابع دمغة ويلصقأخرى وتعهدات التسجيل بأي درجة جامعية  إقرار من الطالب بعدم-ب
 ذن دفـع المصـروفاتاطباعـة مـع  )به المقررات التى تم اختيارها واعتمادهـاا موضحً (يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج التسجيل  .٣

 بعد دراسة التعليمات المدونة، من الموقع المذكور أعاله

للفصـل  لى سـداد الرسـوم المقـررةإباإلضافة  ٢١/٢/٢٠١٩إلى  ١٣/١/٢٠١٩م األوراق مستوفاة داخل المظروف في الفترة من يتقد .٤
وقـدرها  باإلضـافة إلـى تكلفـة السـاعات المعتمـدة) وخمسـون قرًشـا  اخمسمائة وأربعـة وثمـانون جنيًهـ( فقط  ج٥٨٤,٥٠الدراسي وقدرها 

فـى الفصـل الدراسـى الواحـد سـاعة حـال تقـديم إثبـات التفـرغ الكامـل  ١٥أوسـاعة  ١٢سـاعات وحـد أقصـى ٦بحد أدنـى  ج للساعة٢٥٠
 .واالحتفاظ باألصلالسداد مع تقديم صورتين من إيصاالت للالئحة  طبقاً 

 .جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عن هذه المستندات يجب على الطالب استيفاء .٥
واإلدارة غيـر مسـئولة عـن أى أوراق بعـد مـنح الـدبلوم  .ى مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسـةألن يسمح بسحب  .٦

 .أورسوب الطالب أو شطب قيده ألى سبب
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 المستندات المطلوبة والشروط * 
Ә. أو  جيدفي الهندسة بتقدير عام  صل شهادة البكالوريوسأ-B  على األقل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو أي درجة معادلـة

 .معادلة شخصية حديثة صورتين المجلس األعلى للجامعات مع تقديملها من أي معهد آخر معترف به من 
ә. الدراسات العليا من إحدى كليات الهندسـة المعتـرف بهـا مـن المجلـس األعلـى للجامعـات بتقـدير  وأصل شهادة دبلوم صل شهادة البكالوريوسأ

 .الوريوسفى شهادة البك B-ل أو أقل من على األقل للحاصلين على تقدير مقبو B- أو جيدعام 

Ӛ.  عمالألو قطاع األمن يعمل بالحكومة و لدراسة بالنسبة للمعيدين وطالب البحث والعاملين بالمراكز البحثية اموافقة جهة العمل على. 
ӛ.   جنيه ١مغة فئة دويلصق طابع  بطاقة الرقم القومىمن  )سارية ( و بدون عمل تقديم صورة أبالنسبة للمهندس الحر. 

Ӝ.  حــال (بيــان بجميــع المقــررات الســابق النجــاح فيهــا بمرحلــة الدراســات العليــا قبــل االلتحــاق ببرنــامج الماجســتير بكليةالهندســة جامعــة القــاهرة
 )إعادة القيد

ӝ.  يلصـق و ، )قـل ألللعمـل بـه لمـدة عـامين علـى ا اتأدية الخدمـة العسـكرية أو اعفـاء نهـائى أو اعفـاء مؤقـت صـالحً ( تقديم الموقف من التجنيد
 .جنيه ١طابع تمغة فئة 

Ӟ.  وبالنسـبة . ٢٠١٨/٢٠١٩فـرع البعثـات للدراسـة عـن العـام الجـامعى  موافقـة مـن هيئـة التـدريببالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم تقـديم
 .لضباط الشرطة عليهم تقديم موافقة وزارة الداخلية

ӟ.  ٦×  ٤ صور شخصية ٤عدد 
Ӡ. جنيه ١طابع تمغة فئة ويلصق  . بالكمبيوتر صورة شهادة الميالد. 
  كيفية االلتحاق* 
 ).إن وجد(ختبار القبول من قبل القسم المختص ااجتياز  .١
بعـد مراجعـة () الغيـر اجنيًهـ خمسـون( جنيـه  ٥٠نظيـر سـداد مبلـغ  ١/١/٢٠١٩ مـن ابتـداءً يسحب مظروف التحاق من إدارة الدراسات العليا  .٢

 -:تىآليشمل او ) المستندات المذكورة بعاليه من الموظف المختص
 .جنيه ١فئة  طابع دمغةويلصق  .تمأل بياناته بوضوح  –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور -أ 
 .جنيه ١مغة فئة د ويلصق طابعأخرى وتعهدات إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية -ب
 .بعد دراسة التعليمات المدونةمن الموقع المذكور أعاله  المصروفاتذن دفع امع التسجيل يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج  .٣
لـى إباإلضـافة  ٢١/٢/٢٠١٩إلـى  ١٣/١/٢٠١٩تقديم األوراق مستوفاة داخل المظروف في الفترة مـن  الموقع اإللكترونى وبدء التسجيل على .٤

باإلضافة إلى تكلفـة السـاعات ) وخمسون قرًشا  اجنيهً  خمسونوتسعة و  ثمانمائة( فقط ج  ٨٥٩,٥٠للفصل الدراسي وقدرها  سداد الرسوم المقررة
فـى الفصـل سـاعة حـال تقـديم إثبـات التفـرغ الكامـل للدراسـة  ١٥وسـاعة  ١٢سـاعات وحـد أقصـى  ٦بحـد أدنـى  )ج للساعة٣٥٠وقدرها (المعتمدة

 .واالحتفاظ باالصلالسداد يصاالت إمع تقديم صورتين من الدراسى الواحد 

 .شهر من تاريخ القيد ١٢الل التعهد بتقديمها فى خأو   TOEFLتقديم شهادة الـ  .٥

وراق بعـد مـنح الدرجـة أورسـوب أدارة غيـر مسـئولة عـن أى إلوا. ى مستندات من المظروف بعد القبول وطـوال مـدة الدراسـةألن يسمح بسحب  .٦
 .و شطب قيده ألى سببأالطالب 
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 المستندات المطلوبة والشروط * 
 الهندسـة المعماريـة، الهندسـة :العـام التخصـص نفـس مـن يكـون أن بشـرط(لى األقل ع B-أو  جيدفي الهندسة بتقدير عام  صل شهادة البكالوريوسأ .١

مـن إحـدى كليـات الهندسـة بالجامعـات المصـرية أو أي  ) التعـدين هندسـة الكيميائيـة، الهندسـة الكهربيـة، الهندسـة الميكانيكيـة، الهندسة المدنية،
 .معادلة شخصية حديثةصورتين مع تقديم المصرية درجة معادلة لها من أي معهد آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات 

 .إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعاتمن  -إن وجدت- شهادة دبلوم الدراسات العلياأصل  .٢

  .من إحدى كليات الهندسة المعترف بها من المجلس األعلى للجامعات أصل شهادة ماجستير العلوم الهندسية .٣
 دسة جامعة القاهرةلتحاق ببرنامج الدكتوراه بكليةالهنال بمرحلة الدراسات العليا قبل ا بيان بجميع المقررات السابق النجاح فيها .٤
أو التعهد باجتيازه الثالثة مقررات التأهيلية التى أقرها مجلس الكلية، وذلك قبل التقديم لالمتحان الشامل وفـى خـالل مـدة   GREمايفيد اجتياز اختبار التقديم  .٥

 .التزيد عن فصليين دراسيين رئيسيين من بداية القيد
 .عمالألو قطاع األمن يعمل بالحكومة و لدراسة بالنسبة للمدرسين المساعدين وطالب البحث والعاملين بالمراكز البحثية اموافقة جهة العمل على  .٦
 )حاصـل علـى بكـالوريوس الهندسـة وال يعمـل  –مهنـدس حـر ( ا بهـا الوظيفـة موضـحً  بطاقـة الـرقم القـومىمـن ) سـارية(بالنسبة للمهندس الحـر تقـديم صـورة  .٧

 .جنيه  ١فئة  ويلصق طابع تمغة
 ) قل ألا للعمل به لمدة عامين على اتأدية الخدمة العسكرية أو اعفاء نهائى أو اعفاء مؤقت صالحً ( تقديم الموقف من التجنيد  .٨

 .جنيه ١فئة  دمغةويلصق طابع 
 تقـديموبالنسبة لضباط الشرطة علـيهم . ٢٠١٨/٢٠١٩فرع البعثات عن العام الجامعى  موافقة من هيئة التدريبتقديم بالنسبة لضباط القوات المسلحة عليهم  .٩

 .موافقة وزارة الداخلية
 ٦×  ٤صور شخصية  ٤عدد  .١٠
 جنيه ١فئة  دمغةويلصق طابع   بالكمبيوتر صورة شهادة الميالد .١١

 كيفية االلتحاق* 
 .)إن وجد( قسام الكليةأختبار القبول المقرر من قبل القسم المختص لبرامج الدكتوراه بجميع ااجتياز   .١
بعد مراجعة المستندات المـذكورة () ا الغيرجنيهً  خمسون( جنيه ٥٠نظير سداد مبلغ  ١/١/٢٠١٩ من ءً اابتديسحب مظروف التحاق من إدارة الدراسات العليا  .٢

   -:ويشمل اآلتى  )بعاليه من الموظف المختص
 .جنيه ١تمأل بياناته بوضوح ويلصق طابع دمغة فئة –عميد الكلية / طلب باسم السيد األستاذ الدكتور  -أ 

 .جنيه ١فئة  ع دمغةويلصق طاب .أخرى وتعهدات إقرار من الطالب بعدم التسجيل بأي درجة جامعية  -ب
 .شرافإنموذج تعيين لجنة  -جـ  

، من الموقع المذكور أعـاله ذن دفع المصروفاتطباعة امع  )واعتمادهاموضًحا به المقررات التى تم اختيارها (التسجيل يقوم الطالب باستيفاء وطباعة نموذج  .٣
 .بعد دراسة التعليمات المدونة

 ٩٣٤,٥٠للفصل الدراسـي وقـدرها  سداد الرسوم المقررة إلىباإلضافة  ٢١/٢/٢٠١٩إلى  ١٣/١/٢٠١٩تقديم األوراق مستوفاة داخل المظروف في الفترة من  .٤
سـاعات وحـد ٦للسـاعة الواحـدة بحـد أدنـى ) ج ٤٥٠وقـدرها (باإلضافة إلـى تكلفـة السـاعات المعتمـدة ) وخمسون قرًشا  اجنيهً  وثالثونوأربعة  تسعمائة( فقط 

 .واالحتفاظ باالصلالسداد  إيصاالتتقديم صورتين من مع ساعة حال إثبات التفرغ الكامل  ١٥أو ساعة  ١٢أقصى 
 .شهر من تاريخ القيد ١٢الل التعهد بتقديمها فى خأو   TOEFLتقديم شهادة الـ  .٥
 .يجب على الطالب استيفاء جميع المستندات المطلوبة ولن تقبل أي تعهدات أو إقرارات بديًال عن هذه المستندات .٦
 .ى مستندات من المظروف بعد القبول وطوال مدة الدراسةألن يسمح بسحب  .٧
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