مظروف
الدراسات العليا
(لمدكتوراه – الماجستير – الدبموـ)

األوراق والمستندات المطلوبة اللتحاق بالدراسات العليا
ـــــــــــــــــــــــ

 -1يتـ تقديـ طمبات االلتحاؽ لمدراسات العميا بالكمية مف أوؿ شير يوليو.
 -2أصؿ شيادة بكالوريوس ا ليندسة مف إحدى كميات اليندسة بالجامعات المصرية أو ما يعادليا مف جامعة معترؼ بيا باإلضافة إلى
 -3صورة مف الشيادة  +شيادة التقديرات (بالمغة العربية).
 -4شيادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منيا.
 -5موافقة جية العمؿ متضمنة الموافقة عمى تفرغ الطالب لمدة يوميف أسبوعياً طواؿ فترة الدراسة.
 -6صورة بطاقة الرقـ القومى موضحاً بيا العمؿ أو أنو ميندس حر.
 -7بالنسػبة لضػباط القػوات المسػمحة العػػامميف عمػييـ إحضػار موافقػة مػػف ىيوػة التػدريب وبالنسػبة لضػػباط الشػرطة موافقػة الجيػة المعنيػػة
بوزارة الداخمية.
 -8أربع صور شخصية حديثة (.)6×4
 -9شيادة الميالد أو مستخرج رسمى منيا  -صورة مف الشيادة.
 -11يسحب مظروؼ التحاؽ مف إدارة الدراسات العميا نظير الرسوـ المقررة.
 -11تقدـ األوراؽ الموجودة بالمظروؼ مستوفاة
 -12لف تقبؿ أى أق اررات أو تعيدات مف الطالب بإحضار أى أوراؽ أو مستندات مطموبة منو.
 -13تتـ معرفة الطالب بقبولو أو رفضو عف طريؽ حضوره إلدارة الدراسات العميا بالكمية.
 -14عدد أثناف ممؼ بالستيؾ  )5( +حافظة .A4
 -15عمى الطالب بعد القبوؿ سداد الرسوـ الدراسية المقررة بما ال يتجاوز أسبوعيف مف بداية الدراسة واال سوؼ يػتـ إلغػاء تسػجيمو بػدوف
إنذار طبقاً لالوحة.
مالحظات :
يراعى أف المواوح تنص عمى ضرورة إجتياز طالب الماجستير دورات فى الحاسب اآللى والمغة اإلنجميزية قبؿ الحصوؿ عمى الدرجة العممية.
لف يتـ فتح الدراسة فى أى دبموـ أو ماجستير إذا كاف عدد الطالب المتقدميف أقؿ مف خمسة.
بالنسبة لممتقدميف لمدبموـ أو الماجستير أال يكػوف الطالػب قػد سػبؽ فصػمو أو إلغػاء تسػجيمو مػف الكميػة أو أى كميػة منػاظرة مػف الجامعػات
المصرية( .مدة الدراسة لمماجستير عاـ أكاديمى متصؿ والدبموـ عاماف أكاديمياف).
يشترط مرور عاـ بعد التخرج ما عدا المعيديف.
يتـ تحديد الحد األقصى ألعداد الطالب المقبوليف فى أى دبموـ أو ماجستير طبقاً إلمكانيات كؿ قسـ
لمتقدـ لمماجستير يشترط الحصوؿ عمى تقدير جيد عمى األقؿ فى البكالويوس أو الحصوؿ عمى دبموـ بتقدير عاـ جيد.
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