كلية الهندسة بشبرا
الدراسات العليا

اوال" :األوراق المطموبة لمتسجيل لدرجتى المـاجستيـر والـدبمـوم :
 -1سحب مظروؼ التقديـ مف قسـ الدراسات العميا
 -2شيػادة الميػالد (أصػؿ  +صػوره)

 -3شيػادة البكػالػوريػوس (أصػؿ  +صػورة بالمغة العربية)
 -4عػدد  3صػور شخصيػة

 -5صورة مف شيادة البكالوريوس (تقديرات) بالمغة العربية
 - 6صػورة مف بطاقة الرقـ القومي أو جواز السفر

 -7عػدد  2ممػؼ بػالستػؾ  5+حػافػظػة A4
 -8الػمػوقػؼ م ػف الػتجنيػد

 -9مػوافػقػة جػيػة الػعمػؿ عمػىالتفػرغ يوميف اسبوعيا"

و يتـ سداد المصروفات الدراسية )بعد موافقة الجامعة عمى التسجيؿ( خالؿ

أسبوعيف مف بداية الدراسة  ,وفي حالة عدـ السداد يحؽ لمكمية البدء في أجراءت

انياء التسجيؿ.

قبـل تشكيـل لجنـة الحكـم والمنـاقشـه يمزم الطالب الحصـول عمـى

أ -دورات كمبيوتر( المقدمة  +الوندوز +التطبيقات ) يتـ الحصوؿ عمييا مف
مركز الخدمة ببنيا

ب -شيادة الحصوؿ عمي المغة االنجميزية(التويفؿ بتقدير  )400مف مركز الخدمة
العامة لمغات االجنبية ببنيا أو االميدست
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ثانيا" .:األوراق المطموبة لتسجيل الدكتوراة :
 -1يقوـ الطالب بسحب مظروؼ التقديـ مف قسـ الدراسات العميا
 -2شيػادة الميػالد (أصػؿ  +صػوره)

 -3شيػادة البكػالػوريػوس (أصػؿ  +صػورة بالمغة العربية)
 -4شيػادة الماجستير (أصػؿ  +صػورة بالمغة العربية)
 -5عػدد ( )3صػور شخصيػة

 -6صػورة بطػاقػة الرقـ القومى

 -7عػدد  2ممػؼ بػالستػؾ  5 +حػافػظػة A4
 -8الػمػوقػؼ مػػف الػتجنيػد

 -9استمارة مقدمة مف المشرؼ الرئيسػى (اسػتمارة رقػـ  )1بتسػجيؿ نقطػة البحػث ولجنػة
االشراؼ والتسجيؿ فى نفس تخصص الماجستير

 -10خطاب شبكة المعمومات.

 -11محضػر السيمينػار مػوضػح بػو العنػواف بػالمغػة العػربيػة واالنجميػزية ومػوقػع مػف
رئيػس الػقسػـ.

 -12خطػة البحػث بػالمغػة العػربيػة واالنجميػزيػة يكتػب فيي ػا العنػواف بػالمغػةالعػربػية
واالنجميػزيػة ومػوقػع مػف جميػع السػادة المشرفيػف.

ويتـ سداد المصروفات الدراسية (بعد موافقة الجامعة) خالؿ اسبوعيف مف بداية الدراسة

(سنوياً) وفى حالة عدـ السداد يحؽ لمكمية البدء فى إنياء اجراءات التسجيؿ
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ممحوظة.:

أ -ويت ػـ تشكي ػؿ لجن ػة األمتح ػاف التػاىيم ػى وأجػراء األمتحػػاف وأجتيػػازه خ ػالؿ فت ػرة م ػف
12الي  18شيػر مػف تػاريػخ موافقة مجمس الكمية عمى التسجيؿ لمدرجة

ب -تتكػػوف لجنػػة األمتحػػاف التػػيىيمي مػػف أربعػػة مػػف األسػػات ة أو األسػػات ة المسػػاعديف
المتخصصػػيف فػػي المجػػاؿ العػػاـ لمبحػػث عمػػي أف يكػػوف نصػػؼ عػػدد األعضػػاء عمػػي
األقؿ مف خارج الكمية باألضافة الي المشرؼ الرئيسي

ج  -مطمـوب قبـل تشكيـل لجنـة الحكـم:

 -دورات كمبيوتر (مقدمو -الويندز -التطبيقات) يتـ الحصوؿ عميو مف مركػز

الخدمة العامة ببنيا

 -شػيادة الحصػػوؿ عمػػى المغػػة االنجميزيػػة (التويفػػؿ) بمجمػػوع ال يقػػؿ عػػف()500

درجة مف مركز الخدمة العامة ببنياو االميدست

د – قبـول بحـث لمنشـرفي مجمة متخصصة ومحكمة قبـل المنـح.
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ثالثا" .:األوراق المطموبة لتحديد لجنة اإلشراف وعنوان البحث لرسالة الماجستير:
 -1إستمارة مػف أحػد المشػرفيػف (استمارة ( )2غػالبػا المشػرؼ الػرئيسػى) بتحػديػد
العنػواف بالمغػة العربيػة واالنجميػزيػة وتحػديػد لجنػة االشػراؼ (مع كتابة

تخصصاتيـ وأماكف العمؿ)

بالنسبة لمماجستير -:ال يزيد عدد المشرفيف عف ثالثة

بالنسبة لمدكتوراه -:ال يزيد عدد المشرفيف عف أربعة

 -2مػوافقػة مجمػس القسػـ المختػص عمػي تشكيػؿ المجنػة وعنػواف البحػث

 -3خطػة البحػث بػالمغػة الػعػربيػة واالنجميػزيػة مػوقعػو مػف جميػع المشػرفيػف.

 -4محضػر سيمينػار مػوضػح بػو العنػواف بػالمغػة الػعػربيػة وانجميػزيػة ومػوقػع مػف
رئيػس الػقسػـ

 -5خطػاب شبكػة المعمػومػات بػو العنػواف صحيػح بػالمغػة العػربيػة واالنػجميػزيػة.
 -6م كرة بنيا بتحػديػد لجنػة االشػراؼ والعنػواف
-7

سػداد الطػالػب جميػع المصػروفػات

رابعا".:األوراق المطموبة لتعديل لجنة اآلشراف :
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 -1طمػ ػ ػب مػ ػ ػف المشػ ػ ػرؼ الػرئيسػ ػ ػي (اسػ ػػتمارة رقػ ػػـ  )3يػوضػ ػ ػح بػ ػ ػو سبػ ػ ػب التغييػ ػ ػر
بالحػ ػ ؼ أو األضافػ ػة وفػ ػي حػالػ ػة أعتػ ػ ار أحػ ػد المشػرفيػ ػف البػ ػد أف يكػ ػوف ىنػ ػاؾ
خطاب باالعت ار موقع مف سيادتو مع كر السبب.

 -2مػوافقػة مجمػس القسػـ المختػص

 -3م كرة بنيا بتعػديػؿ لجنػة األشػراؼ

 -4سػداد الطالػب جميػع المصػروفػات الػد ارسيػة

خامسا.:األوراق المطموبة أليااف التسجيل االايد :
 -1طمػب مقػدـ مػف الطالب بييقاؼ القيػد (استمارة رقـ )4
 -2موافقة مجمس القسـ المختص عمي أيقاؼ القيد

 -3مصػاريػؼ أيقاؼ القيػد( العاـ األوؿ 25ج – العػاـ الثانػي 50ج)
 -4م كرة بنيا بإيقاؼ القيد

 -5سداد الطالب جميع المصروفات الدراسيػة
 -6سداد مصروفات إيقاؼ القيد

مـمحـوظـة.:

ا أياـاف الايـد اليزيـد عـن  24شهر

سـادسـا".:األوراق المطمـوبـة لمـد التسجيـل :
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 -1فػي حػالػة مػرور خمػػس سن ػوات عمػػي تسجيػػؿ الطػالػػب يتقػػدـ المشػػرؼ الرئيسػػي
(اس ػػتمارة رق ػػـ  )5بطمػ ػػب مػ ػػد التسجيػ ػػؿ بحػ ػػد أقصػ ػػي عػ ػػاـ واح ػ ػد لممػاجستي ػ ػر ,

وعػاميػف لمػدكتػوراة ( كػؿ عػاـ عمػي حػدى)

 -2مػوافقػة مجمػس الػقسػـ المختػص عمػي مػد الػتسجيػؿ

 -3محضػر سيمينار ب ػو عنػواف الػرسالػة بالمغػة العػربػيػة واألنجميػزيػة

 -4يشتػرط لممػد أف التقػؿ نسبػة األنجػاز فػي التقػريػر السنػوي لمسنػة الخػامسػة عػف
 %50مػوقػع مػف جميع السػادة المشػرفيػف ورئيػس الػقسػـ ويػ كػر فيػو المػد

ومػدتػو

 -5م كرة بنيا بمػد التسجيؿ

 -6س ػداد الطػالػب جميػع المصػروفػات الػدراسيػة
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سابعا .:األوراق المطموبة لتعديل عنوان البحث :
 -1اسػػتمارة مػ ػف المشػ ػرؼ (اسػػتمارة رقػػـ  )6بتغييػ ػر العنػ ػواف وكتػابػ ػة العنػ ػواف القػديػ ػـ

والحػديػث بػالمغػة العػربية والمغػة وانجميػزيػة وتػوضيػح مػا أ ا كػاف التػغيي ػر جػوىػري ػاً
أـ ال

 -2مػوافقػة مجمػس القسػـ المختػص
 -3م كرة بنيا بتعػديػؿ العنػواف

وفـي حالـة أذا كـان التغييـر جـوهـريـا" .:يجب مراعاة األتي
أ -البػ ػد م ػ ػف أحضػ ػار خط ػ ػو البحػ ػث الجدي ػ ػدة مػوقع ػػة م ػ ػف جميػ ػع المشػرفي ػ ػف بالمغػ ػػة
العػربيػة واالنجميػزيػة ( عممػا" بػاف التغيػير يكػوف لمػرة واحػدة فقػط)

ب -خطػاب شبكػة المعمػومػات بػو العنػواف الجديد

ج -عمؿ محضر سيمينار جديد موضح بو العنػواف بػالمغػة الػعػربيػة واألنجميزية

د -اليمكػ ػػف لمطػالػ ػػب منػاقشػ ػػة الػرسالػ ػػة اال بعػ ػػد مػ ػػرور عػاميػ ػػف مػ ػػف تػاريػ ػػخ التغييػ ػػر

الجوىرى
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ثـامنـا" .:األوراق المطموبة لألعتـذار عـن األمتحـانـات :
 -1يقػوـ الطػالػب بتقديػـ استمارة األعتػ ار (استمارة رقـ  )7عػف دخػوؿ األمتحػاف
قبػؿ مػوعػد األمتحػانػات بمبػرر مقبػوؿ ولمػرة واحػدة فقػط

 -2مػوافػقة مجمػس القسػـ المختص عمي األعت ار

 -3سػداد الطالب جميع المصػروفػات الػدراسيػة خالؿ أسبوعيف مف بدء
الدراسة

 -4تسػديػد مصػروفػات األعتػ ار

تاسعا  .:األوراق المطموبة أل لـغـاء التسجيـل :
 -1طمػ ػب اسػػتمارة مػ ػف السػ ػادة المشػرفيػ ػف (اسػػتمارة  )8بػالغػ ػاء التسجيػ ػؿ مػوقػ ػع مػػنيـ
جميعػا" يحدد فيو أسبػاب األلغػاء

 -2طمػب م ػف الػطػالػب في حالة ألػغػاء الػتسجي ػؿ بناء عمي طمب الػطال ػب نفسو
 -3مػوافقػة مجمػس القسػـ المتخػصص عمػي الغػاء التسجيؿ
 -4م كرة بنيا بالغاء التسجيؿ.

 -5تػقػريػر سن ػوي بنسب ػة االنج ػاز ويػوضح بو االلغاء وموقع مف جميع السادة
المشرفيف ورئيس القسـ

عاش ار :األوراق المطموبة لتشكيـل لجنـة الحكـم والمناقشة :
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 -1طمب مػف المشػرؼ الرئيسػي (اسػتمارة رقػـ  )9يطمػب فيػو تحديػد المجنػة موضػح فيػو
أعضاء لجنة الحكـ والمناقشػة وتخصصاتيـ وتحػديد مقرر المجنة

 يتـ تشكيؿ المجنة مف ثالثة اعضاء ويكوف االختيار كاالتى :

المشػػرؼ الرئيسػػى أو المشػػرفيف بصػػوت واحػػد باالضػػافة إلػػى عضػػويف مػػف بػػيف
االس ػػات ة او االس ػػات ة المس ػػاعديف بالجامع ػػات المصػ ػرية أو االجنبي ػػة أو م ػػف ف ػػى

مسػػتواىـ العممػػى مػػف المتخصصػػيف ويشػػترط اال يقػػؿ اعضػػاء المجنػػة مػػف خػػارج

الكمية وعضو واحد.

 -2تقػري ػػر صػػالحية مػػف الس ػادة المشػػرفيف(موقع عمي ػو مػػنيـ جميع ػاً) يػػنص عم ػي
صػػالحية الرسػػالة لممناقشػػة موضػػح فيػو أسػػـ الرسػػالة بالغػػة العربيػػة واالنجميزيػػة

وك لؾ التخصص حسب الئحة الكمية ويكتب فيو الرسالة صالحة لممناقشة
 -3محضر سيمينار موقع مف رئيس القسـ موضح بو العنواف بالمغة العربية واألنجميزية

 -4موافقة مجمس القسـ المختص تشكيؿ المجنة

 -5ضػ ػ ػػرورة أحضػ ػ ػػار الطالػ ػ ػػب شػ ػ ػػيادات المغػ ػ ػػة األنجميزيػ ػ ػػة (التويفػ ػ ػػؿ)مف بنيػ ػ ػػا
أواألميدسػ ػػت قبػ ػػؿ التشػ ػػكيؿ ( لمماجسػ ػػتير  400والػ ػػدكتوراة  ) 500وشػ ػػيادات
دورات الكمبيوتر (المقدمة و الويندز وتطبيقاتو) مف مركز الخدمة ببنيا

 -6سداد الطالب جميع المصروفات الدراسية
 -7م كرة بنيا بتشكيؿ لجنة الحكـ والمناقشة

 -8بعػػد ورود الموافقػػة عمػػي تشػػكيؿ المجنػػة مػػف نائػػب رئػػيس الجامعػػة عمػػي الطالػػب

الحضػػور الػػي قسػػـ الد ارسػػات العميػػا لشػراء مػ كرات صػػالحية الرسػػالة لتوقيعيػػا
مػػف السػػادة أعضػػاء المجنػػة ثػػـ أحضػػارىا إلػػى قسػػـ الد ارسػػات م ػرة أخػػري حتػػي

يتسني لو أستكماؿ اجراءات حجز القاعة.
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الحادى عشر .:األوراق المطموبة لتجديد لجنة الحكم والمناقشة :
 -1طمػب استمارة مػف المشػرؼ الرئيسي (استمارة  )10مػوضػح بػيا سبب انقضاء
مدة المجنة القديمة بػدوف منػاقشػة الطػالػب

 -2موافقػة مجمػس القسػـ المختػص عمػي تجػديػد التشكيػؿ
 -3م كرة بنيا بتجػديػد التشكيػؿ

 -4سػداد جميػع المصروفػات الػدراسيػة

 -5بعػد ورود مػوافقػة نػائػب رئيػس الجػامعػة عمي التجديد يقػوـ الطػالػب شػراء

مػ كػرات جػديػدة لتوقيعيا مف السادة اعضاء المجنة ثـ احضارىا الى قسـ

الدراسات العميا مرة اخرى حتى يتسنى لو استكماؿ اجراءات حجز القاعة
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الحادى عشر .:األوراق المطموبة لتجديد لجنة الحكم والمناقشة :
 -1طمػب استمارة مػف المشػرؼ الرئيسي (استمارة  )11مػوضػح بػيا سبب انقضاء
مدة المجنة القديمة بػدوف منػاقشػة الطػالػب

 -2موافقػة مجمػس القسػـ المختػص عمػي تجديد الصالحية
 -3م كرة بنيا بتجػديػد الصالحية

 -4سػداد جميػع المصروفػات الػدراسيػة

 -5بعػد ورود مػوافقػة نػائػب رئيػس الجػامعػة عمي التجديد يقػوـ الطػالػب شػراء

مػ كػرات جػديػدة لتوقيعيا مف السادة اعضاء المجنة ثـ احضارىا الى قسـ

الدراسات العميا مرة اخرى حتى يتسنى لو استكماؿ اجراءات حجز القاعة

كلية الهندسة بشبرا
الدراسات العليا

الثالث عـشـر .:األوراق المطموبة لمنــح الـدرجـة0:
 -1تاـريـر جمـاعـي يـذكـر فيـه:
أ -مكػاف وتػاريػخ المنػاقشػة

ب– أسػـ الطالب والػدرجػة والػتخصػص

ج -عنواف الرسالة بالمغة العربػية واألنجميزية
د– التػوصيػة بالمنػح

ىػ– التػوقيػع مػف جميػع المحكميػف

 - 2التااريـر الفـرديـة مـوضـح بهـا :

أ-أسػـ الطالب والدرجة و الػتخصص

ب -الػعنػواف بالمغة العػربػية واألنجميزية

ج -الػتػوصيػة بػالمنػح مػوقػع مػف الػمحكػـ

 - 3تـاـاريـر السـادة الـمشـرفيـن  :موضح بيا ما كر سابقا"

 5 -4نسػخ مػف الػرسالػة  +عػدد ( C0D )2مسجؿ عمييـ الرسالة
-5الممخصات عن الرسالة.:

أ -ممخص الرسالة بالمغة العربية واألنجميزية  +غالؼ الرسالة

ب -نب ة عف الرسالة بالمغة العربية واألنجميزية مف سبع سطور عمى  +C.D.صػورة
شخصية لمطالب

ج -نب ة عف الرسالة مف  200كممة بالمغة العربية واإلنجميزية عمى C.D.
د -عدد( C.D )1تحتوي عمي ممخص الرسالة بالمغة العربية واألنجميزية

 -6بػالنسبػة لمػدكتػوراة البػد مػف أحضػارمايفيد قبوؿ بحػث لمنشػر فػي مجمػة مختصصػة

ومحكمة

