
  

 

 وثـٌا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كهــــــٛخ انُٓذعــــــــخ  ْٕبطــــــبيؼخ عــــــج
  

 :2287946A.R.E., New Sohag City 82524 ,Tel & fax:093/2287946Website  /093/:تليفون /فاكس 2828سوهاج الجدٌدة -جمهورٌة مصر العربٌة

https://www.sohag-univ.edu.eg/faceng/ 

 

 للقٌد للفصل سوهاج جامعة –فتح باب القٌد للدراسات العلٌا بكلٌة الهندسة عٛزى ثًشٛئخ هللا 

 م 2021/  7/  1م وذلك خالل الفترة من 2022-2021للعام الجامعً  االولالدراسً 

 موقع الجامعة الكترونً علىالراغبٌن بالقٌد التسجٌل  م وعلى2021/  7/  15إلى

univ.edu.eg/govsystem/studentslogin.aspx-http://ecpu.sohag 

 قسم الهندسة المدنٌة 
 ٌةدرجة دبلوم الدراسات العلٌا فً التخصصات التالأوال : 

 هندسة االنشات المتقدمة -2هندسة اإلشغال العامة                         -1

 ه والمنشات المائٌة             هندسة المٌا -3

 تخصص.ى أ فً األقل( طالب على 5ٌقل عدد الطالب الذٌن ٌتم قبولهم للقٌد لدرجة الدبلوم عن )أال على 

 الهندسٌة العلوم  فًلدرجة الماجستٌر  ثانٌا:

 ةهندسة االنشات المتقدم -2       هندسة اإلشغال العامة                  -1

 هندسة المٌاه والمنشات المائٌة               -3

  قسم الهندسة الكهربٌة 
 درجة دبلوم الدراسات العلٌا فً التخصصات التالٌة  أوال:

 هندسة االتصاالت والكترونٌات -3         الكهربٌة  اآلالتهندسة  -2هندسة القوى الكهربٌة           -1

 الهندسٌة لدرجة الماجستٌر فً العلوم  ثانٌا:

 هندسة االتصاالت والكترونٌات -3هندسة اآلالت الكهربٌة           -2هندسة القوى الكهربٌة          -1

 بالكلٌة فقط ( ثالثا : لدرجة دكتوراه الفلسفة فً العلوم الهندسٌة /)للسادة المدرسٌن المساعدٌن

 هندسة القوى الكهربٌة -1

المستندات المطلوبة ملف واحد  قٌدهم برفعلالتسجٌل  فًالدراسات العلٌا الراغبٌن  وباحثًفعلى السادة الطالب 

(PDF)  ًبمقر كلٌة  –إلدارة الدراسات العلٌا  المقبولٌن التقدمعلى موقع الجامعة وعلى الطالب وباحث

 أصل المستندات  الجدٌدة لتقدٌمالهندسة بجامعة سوهاج بمدٌنة سوهاج 

 انًخزص                  يذٚش اإلداسح           ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس                       ػًٛذ   انكهٛخ

 ًٕد احًذ حغٍٛ      ا.د /   احًذ يحًذ يحًٕد هبعىا/يُٛب َشأد        ا/ صُٚت ػجذ انؼضٚض           ا.و.د/ يحًذ يح
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 الدراسًشهادة المؤهل  -1

 درسها الطالب بمرحلة البكالورٌوس  التًشهادة بالمقررات الدراسٌة  - -2

 + صوره منها    رسمًمستخرج المٌالد شهادة اصل  -3

 يؤجم(–إػلبء َٓبئٙ  –انخذيخ  )أدٖانًٕهق يٍ انزجُٛذ  -4

 ٚؼًم(كبٌ انطبنت  )أرايٕاكوخ جٓخ انؼًم + ثٛبٌ حبنّ  -5
 حذٚضخ خصٕس شخصٛ 2صٕسح انجطبهخ + -6
 اعزًبسح انزغجٛم االنكزشَٔٙ يٍ ػهٗ يٕهغ انجبيؼخ  -7
أٔ يٍ ػهٗ  ٚحصم ػهٛٓب يٍ إداسح انذساعبد انؼهٛب –اعزًبساد انوٛذ ٔانزغجٛم ٔاإلهشاساد ثؼذ اعزٛلبءْب  -8

 يٕهغ انزوذٚى االنكزشَٔٙ

ٔانوٕاػذ انًُظًخ نوجٕل انطالة انٕاكذٍٚ ثبنجبيؼبد  انوٕاٍَٛثبنُغجخ نهطالة انٕاكذٍٚ رطجن ػهٛٓى  -9

 انًصشٚخ

 دٔعّٛ ثالعزٛك نحلظ انًغزُذاد   2ػذد  -10

 ْزا ٔنٍ ٚهزلذ نألٔسام انزٙ رشد ثؼذ ربسٚخ اَزٓبء اإلػالٌ أٔ األٔسام انزٙ رشد ثبنجشٚذ 

 

 ششٔط انوٛذ نذسجخ انذثهٕو
( إٌ 40ثبإلضبكخ إنٗ انششٔط انؼبيخ انٕاسدح كٙ انًبدح ) –ٚشزشط نوٛذ انطبنت ثبٖ يٍ دثهٕو انذساعبد انؼهٛب 

ٚكٌٕ حبصال ػهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط كٙ انُٓذعخ يٍ إحذٖ كهٛبد انُٓذعخ ثبنجبيؼبد انًصشٚخ أٔ يب ٚؼذنٓب 

يٍ اٖ يؼٓذ ػهًٙ أخش يؼزشف ثّ يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ٔرنك كٙ انزخصصبد انزٙ ٚحذدْب انوغى 

ل انطالة انًزوذيٍٛ نهذثهٕو انحبصهٍٛ ػهٗ ثكبنٕسٕٚط انُٓذعخ كٙ ؿٛش انزخصصبد انًخزص ٔٚجٕص هجٕ

طجوب نًزطهجبد انوغى انًخزص ٔال رحزغت ْزِ انغبػبد ضًٍ انغبػبد  رأْٛهٛخانًطهٕثخ ثؼذ أدائٓى يوشساد 

 انًؼزًذح .

 نذسجخ انًبجغزٛشانوٛذ ششٔط 

 خ( يٍ ْزِ انالئح40ثبإلضبكخ إنٗ انششٔط انؼبيخ انٕاسدح كٙ انًبدح ) –ٚشزشط نوٛذ انطبنت نذسجخ انًبجغزٛش 

أٌ ٚكٌٕ حبصال ػهٗ دسجخ انجكبنٕسٕٚط كٙ انُٓذعخ يٍ إحذٖ ثبنجبيؼبد انًصشٚخ أػهٗ دسجخ يؼبدنّ نٓب  

 يٍ يؼٓذ ػهًٙ أخش يؼزشف ثّ يٍ انًجهظ األػهٗ نهجبيؼبد ثزوذٚش جٛذ ػهٗ األهم  ثبإلضبكخ إنٗ اعزٛلبئّ

 نهششٔط انؼهًٛخ األخشٖ انزٙ رضؼٓب انجبيؼخ .

 شروط القٌد لدرجة دكتوراه
 

 ( من هذه الالئحة 40فً المادة )باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة  – الدكتوراهٌشترط لقٌد الطالب لدرجة 

أن ٌكون حاصال على درجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة فى نفس التخصص من إحدى كلٌات الهندسة 

 درجة معادلة لها من معهد علمً أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات أيبالجامعات المصرٌة أو 

 انجحٕس                       ػًٛذ   انكهٛخانًخزص                  يذٚش اإلداسح           ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب ٔ

 المستندات

 المطلوبةالمطلوبة
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 ..............................................................................اهش اَأ / 

 ثًب ٚه20ٙ   /   20انًزوذو نهوٛذ نذسجخ                                                                     كٙ انؼبو       

%ٔٚحن نًجهظ انكهٛخ إنـبء هٛذ٘ ٔنٛظ نٙ انحن كٙ اعزشداد 75ثبَُٗ يهزضو ثبعزٛلبء َغجخ انحضٕس : أٔال

 انًصشٔكبد انذساعٛخ .

ثبَُٗ يزٕاجذ داخم انجالد أصُبء كزشح انزوذو نالنزحبم ثذسجخ .......... ... ٔاٌ أهٕو ثئثالؽ إداسح انذساعبد : صبَٛب

ٙ حبنخ ػذو اَزظبيٙ ثبنذساعخ ثؼزس يوجٕل طجوب نهوٕاػذ الرخبر إجشاءاد ٔهق انوٛذ ٔكٗ حبنخ ػذو انؼهٛب ثبنكهٛخ ك

 اإلثالؽ ٚحن نهكهٛخ إنـبء هٛذ٘ ثبنذساعبد انؼهٛب .

ثبَُٗ ؿٛش يوٛذ نذساعخ اٖ دثهٕو أٔ دسجخ جبيؼٛخ أخشٖ كٙ اٖ كهٛخ كٙ جبيؼبد جًٕٓسٚخ يصش انؼشثٛخ : صبنضب

 بيؼخ عْٕبط . ؿٛش كهٛخ انُٓذعخ ج

 ثبَُٗ نى ٚغجن نٙ االنزحبم ثذساعخ انذسجخ انجبيؼٛخ انًزوذو إنٛٓب حبنٛب .: ساثؼب

كًب أرؼٓذ ثؼذو جٕاص اعزشداد٘ انًصشٔكبد انذساعٛخ انغبثن عذادْب نهكهٛخ كٙ حبنخ روذيٙ نحغت يهلٙ  : خبيغب

 يٍ انكهٛخثشؿجزٙ ثؼذ يٕاكوخ انجبيؼخ ػهٗ هٛذ٘ . .

 .يهزضيب ثبالَزظبو كٙ انذساعخ اػًم ثبنحكٕيخ ٔاَُٗ عٕف أكٌٕ  ال ثبَُٙ:عبدعب 

 ْٔزا إهشاس يُٗ ثكم يب ٔسد ثؼبنٛخ 

 انًوش ثًب كّٛ                                                                        

 .........................................................االعى /                                                         

 ........................................./ .................انزٕهٛغ                                                            

 .........................................................انؼُٕاٌ /                                                            

 ............................................./................انشهى انوٕيٙ                                                                    

 رحشٚش     /   /                          

 

 

 

 

 أقرار
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 اهش اَأ /..........................

 ٚهٙ:ثًب 20/       20انًزوذو نهوٛذ نذسجخ ...............          كٙ انؼبو انجبيؼٙ        

يهزضو ثغذاد سعٕو انغبػبد انًؼزًذح ٔرنك طجوب نالئحخ انذساعبد انؼهٛب ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ٔكٗ حبنخ ػذو االنزضاو  ثأَُٙأٔال:

 ٚحن نٗ رغجٛم انًوشساد انذساعٛخ ٔنهكهٛخ انحن كٙ إنـبء هٛذ٘ ٔنٛظ نٙ انحن كٙ انًطبنجخ ثأ٘ ش  يٍ انكهٛخ كًب أٌ ثزنك ال

 كٙ ْزا انشأٌ. ءشٙثأ٘  ثأخطبس٘انكهٛخ ؿٛش يهضيخ 

 انكهٛخ ػهٗ انطالة انًوٛذٍٚ طجوب نالئحخ انذاخهٛخ انًؼًٕل ثٓب ثبنكهٛخ. بعزوشسْعأهٕو ثغذاد كبكخ انًصشٔكبد انزٙ  ثبَُٙ:صبَٛب 

ثبَُٗ عأربثغ يغ إداسح انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ ٔيغ انوغى انؼهًٙ انًزوذو نهزغجٛم كّٛ ثؼذ اَزٓبء كزشح كزح ثبة انوٛذ يجبششح : صبنضب

ٔكٗ حبنخ انًٕاكوخ ػهٗ هٛذ٘ يٍ انوغى عأرٕجّ يجبششح إنٗ  ٔنًذح أعجٕػٍٛ ٔرنك نًؼشكخ إرا رى هجٕنٙ كٙ َلظ انوغى يٍ ػذيّ

إداسح انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ نغذاد انًصشٔكبد انذساعٛخ ٔكم انًصشٔكبد انزٙ روشْب انكهٛخ ٔكٗ حبنخ ػذو االنزضاو ثزنك ٚؼزجش 

 بسىجبئش  كٙ ْزا انشأٌ .ش  يٍ انكهٛخ كًب إٌ انكهٛخ ؿٛش يهضيخ ثبخطىروذيٙ الؿٛب ٔنٛظ نٙ انحن كٙ انًطبنجخ ثب

ثبَُٗ اهجم انضٕاثظ انًحذدح ثالئحخ انكهٛخ ٔاهجم ششٔط انوغى إٌ ٔجذد ٔثبَُٗ أرا نى حضش األٔسام االرٗ ركشْب ثؼذ كهٛظ ساثؼب :

 نٙ انحن كٙ انوٛذ نهذسجخ ْزا انؼبو .

 : ثبَُٗ اهجم انخصى يٍ يشرجٙ ) انشعٕو انذساعٛخ انًغزحوخ (ػهٙ نهكهٛخ .خبيغب 

 . ْٔزا إهشاس يُٗ ثكم يب ٔسد ثؼبنٛخ

 األٔسام انجبهٛخ العزٛلبء يهلٙ ْٙ :

1- 

2- 

3- 

 كّٛانًوش ثًب 

 االعى/ .................................................... ...........

 انؼُٕاٌ /...............................................................

 /....................................................انشهى انوٕيٙ 

 رهٛلٌٕ /......................................................

 

 

 

 

 

 

 

 أقرار
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(1) 

 العلٌا تاستمارة قٌد بالدراسا

 لدرجة الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة 
 .................................الهندسة بكلٌة الهندسة         قسم 

 ..............اسم الطالب ولقبة: ..............................................................................

 ....الجنس ........................... .الدٌانة: ...................... .الجنسٌة: ........................... 

 ..تارٌخ المٌالد: ................................. محل المٌالد: ..............................................

 .المهنة: ........................................................................................................

 ............: ............................................................عنوان محل إقامة الطالب بالتفصٌل

 تلٌفون /........................................................................................................

 .........................................عنوان مقر العائلة: .................................................

 الحالة االجتماعٌة: ............................. الخدمات العسكرٌة: ....................................

 رقم البطاقة: شخصٌة / عائلٌة: .............................. جهة صدورها: .........................

 مٌة والمؤهالت الحاصل علٌها الطالبالدرجات العل

 تارٌخ التخرج التقدٌر العام جهة الحصول علٌه المؤهل م

 

1 

2 

3 

    

    

    

    

 التقدٌر فً مادة التخصص )فى حالة الفصلٌن الدراسٌٌن ٌذكر التقدٌر فى الكل( .............................................

 .................................. :القٌد للحصول علٌها الماجستٌر فً العلوم الهندسٌة فً الهندسةالدرجة التً ٌرغب 

 ..................................هندسة المجال التً ٌرغب إجراء البحث فٌه ..... 

ٌد أسمً للحصول على أتشرف بتقدٌم طلبً هذا راجٌاً ق –السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة تحٌة طٌبة وبعد

 بقسم الهندسة درجة الماجستٌر...... 

ومرفق طٌه األوراق المطلوبة. وأتعهد بسداد الرسوم المقررة فً مواعٌدها المحددة. وأقر بأننً غٌر مقٌد ألي 

 .دبلوم أو درجة جامعٌة أخرى فً الوقت الحاضر

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

                                               2021تحرٌراً فً    /   / 

 توقٌع الطالب                                            

 

 

ملحوظة: ٌرفق الطالب كشف معتمد بدرجاته وتقدٌراته التً حصل علٌها فً جمٌع سنوات الدراسة بالجامعة، وموافقة رسمٌة 

 . ٌعمل بها وشهادة المٌالد، وثالث صور فوتوغرافٌة، وشهادة رسمٌة تثبت موقفه من التجنٌدمن الجهة التً 

 

 دمغة
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 بٌانات ٌحررها القسم المختص

 .........مجال الدراسة: ...............................................................................................................

 بالغة العربٌة: ............................................................................................                             

 باللغة اإلنجلٌزٌة: ........................................................................................                            

 ....................................باللغة العربٌة: ........................................................                            

 .باللغة اإلنجلٌزٌة: ........................................................................................                            

 الدراسات المطلوبة بجان البحث:

 القائم بالتدرٌس عدد ساعات الدراسة اسم المقرر م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 هٌئة اإلشراف:

 توقٌعه وظٌفته اسم المشرف م

1    

2    

 ...................... للدراسات العلٌا والبحوثالهندسةالسٌد األستاذ الدكتور وكٌل كلٌة ..................

 الموضح بٌاناته. رجاء اتخاذ الالزم.أتشرف باإلحاطة بأن القسم قد وافق على الطلب المقدم من الطالب 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 تحرٌراً فى   /    /                                 

 رئٌس القسم                                           

                            ....................................... 

 الدراسات العلٌا
.................................. 

 

 

 بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة وجد أن الطالب                               لشروط القٌد:

 

 لعلٌاالمختص                      المراجع                               مدٌر اإلدارة                         وكٌل الكلٌة للدراسات ا  

 

 /        /                   الطالب:  تارٌخ قرار مجلس الكلٌة بقٌد 

 عمٌد الكلٌة                                                                                                                                                                   تحرٌراً فً     /        /                              

 ٌد ـــــــــــٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث فً اعتماد القالسرأى 

 نائب رئٌس الجامعة        الموظف المختص            المراجع              مدٌر اإلدارة              المدٌر العام                

 

 

 المجال الرئيسي:       

 المجال الفرعي: 

 مستوف

 غير مستوف



  

 

 وثـٌا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كهــــــٛخ انُٓذعــــــــخ  ْٕبطــــــبيؼخ عــــــج
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(1) 

 العلٌا تاستمارة قٌد بالدراسا

 لدرجة الدبلوم .....................

 

 .............................................قسم الهندسة         بكلٌة 

 ..............اسم الطالب ولقبة: ..............................................................................

 ....الجنس ........................... .الدٌانة: ...................... .الجنسٌة: ........................... 

 ..تارٌخ المٌالد: ................................. محل المٌالد: ..............................................

 .......المهنة: ..................................................................................................

 ............بالتفصٌل: ............................................................عنوان محل إقامة الطالب 

 تلٌفون /........................................................................................................

 ................................................................................العائلة: ..........عنوان مقر 

 .................................... العسكرٌة:............................. الخدمات  االجتماعٌة:الحالة 

 ......................... صدورها:جهة  عائلٌة: ..............................شخصٌة /  البطاقة:رقم 

 الدرجات العلمٌة والمؤهالت الحاصل علٌها الطالب

 تارٌخ التخرج التقدٌر العام جهة الحصول علٌه المؤهل م

 

1 

2 

3 

    

    

    

    

 .................................التقدٌر فً مادة التخصص )فً حالة الفصلٌن الدراسٌٌن ٌذكر التقدٌر فً كل( 

 الدرجة التً ٌرغب القٌد للحصول علٌها ..........................................................................

 .المجال التً ٌرغب إجراء البحث فٌه ..............................................................................

 السٌد األستاذ الدكتور/ عمٌد الكلٌة .................................................................................

 أتشرف بتقدٌم طلبً هذا راجٌاً قٌد أسمً للحصول على درجة ................... بقسم ..........................  –تحٌة طٌبة وبعد 

مواعٌدها المحددة. وأقر بأننً غٌر مقٌد ألي دبلوم أو درجة  فًوراق المطلوبة. وأتعهد بسداد الرسوم المقررة ومرفق طٌه األ

 جامعٌة أخرى فً الوقت الحاضر.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 2021تحرٌراً فً    /   / 

 توقٌع الطالب                                                                                         

 

علٌها فً جمٌع سنوات الدراسة بالجامعة، وموافقة رسمٌة  ملحوظة: ٌرفق الطالب كشف معتمد بدرجاته وتقدٌراته التً حصل

 . من الجهة التً ٌعمل بها وشهادة المٌالد، وثالث صور فوتوغرافٌة، وشهادة رسمٌة تثبت موقفه من التجنٌد

 

 دمغة



  

 

 وثـٌا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كهــــــٛخ انُٓذعــــــــخ  ْٕبطــــــبيؼخ عــــــج
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 بٌانات ٌحررها القسم المختص

 ......................................................مجال الدراسة: .............................................................. 

 ........بالغة العربٌة: ....................................................................................                          

 اإلنجلٌزٌة: ........................................................................................باللغة                            

 .................باللغة العربٌة: ...........................................................................                          

 ......باللغة اإلنجلٌزٌة: ................................................................................                             

 الدراسات المطلوبة بجان البحث:

 القائم بالتدرٌس عدد ساعات الدراسة اسم المقرر م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 .................... للدراسات العلٌا والبحوثالهندسةالسٌد األستاذ الدكتور وكٌل كلٌة .........................

 أتشرف باإلحاطة بأن القسم قد وافق على الطلب المقدم من الطالب الموضح بٌاناته. رجاء اتخاذ الالزم.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 تحرٌراً فى   /    /                                 

 رئٌس القسم 

....................................... 

 الدراسات العلٌا

.................................. 

 

 

 لشروط القٌد:                      بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة وجد أن الطالب          

 

 المختص         المراجع                        مدٌر اإلدارة                 وكٌل الكلٌة للدراسات العلٌا  

 

 /              /           الطالب: تارٌخ قرار مجلس الكلٌة بقٌد 

 

 عمٌد الكلٌة                                           /   /                                  فًتحرٌراً 

 

 اعتماد القٌد ـــــــــــ فًٌد األستاذ الدكتور نائب رئٌس الجامعة للدراسات العلٌا والبحوث السرأى 

 نائب رئٌس الجامعة                  المدٌر العام                  المراجع         مدٌر اإلدارة            الموظف المختص   

 

 

 

          المجال الرئيسي:

 المجال الفرعي: 

 مستوف

 غير مستوف



  

 

 وثـٌا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كهــــــٛخ انُٓذعــــــــخ  ْٕبطــــــبيؼخ عــــــج
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 -ٚزى حغبة انًصشٔكبد انذساعٛخ كٙ الئحخ انذساعبد انؼهٛب ثُظبو انغبػبد انًؼزًذح ػهٙ انُحٕ انزبنٙ :

 -دثهٕو انذساعبد انؼهٛب : -1

 ٚزى حغبة انًصشٔكبد انذساعٛخ نذثهٕو انذساعبد انؼهٛب ػهٙ انُحٕ انزبنٙ :

 جُٛخ يصش٘ )يبئزبٌ جُٛٓب ( . 200انزغجٛم نهغبػخ انًؼزًذح انٕاحذح ٔ ْٕ يصشٔكبد  -1

 جُٛخ يصش٘ ) انق ٔ صًبًَبئخ جُٛخ ( ػٍ كم ػبو دساعٙ . 1800سعى هٛذ هذسح -2

 رحذدِ انجبيؼخ كم ػبو ٚغذد انطبنت ؿٛش انًصش٘ )انٕاكذ ( انًصشٔكبد انذساعٛخ ٔسعى انوٛذ طجوب نًب -3

ػٍ انًٕػذ انًحذد انًؼهٍ نكم يٍ انلصم  أعجٕػٍٛوٕو ثبنزغجٛم يزأخشا ثحذ أهصٙ ٚغًح نهطبنت ثبٌ ٚ-4

% يٍ يصشٔكبد 25انذساعٙ األٔل ٔ انضبَٙ ػهٙ أٌ ٚوٕو انطبنت ثغذاد يصشٔكبد إداسٚخ ػٍ انزأخٛش ثٕاهغ 

 بئى ثبنزذسٚظ.انزغجٛم انًوشس انؼبدٚخ نكم يوشس ثبإلضبكخ  إنٙ يصشٔكبد رغجٛم انًوشس ٔ رنك ثؼذ يٕاكوخ انو

انطبنت انز٘ ٚوٕو ثبالَغحبة يٍ انًوشس حزٙ َٓبٚخ األعجٕع انضبَٙ يٍ انذساعخ خالل انلصم األٔل ٔانضبَٙ -5

, إيب انطبنت انًُغحت ثؼذ رنك ال ٚغزشد أٚخ  يصشٔكذ انًوشس طجوب نهوٕاػذ انًؼًٕل ثٓب ثبنجبيؼخ ٚغزشد 

 يصشٔكبد .

 انًبجغزٛش كٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ : -2

 زى حغبة انًصشٔكبد انذساعٛخ نذسجخ انًبجغزٛش كٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ ػهٙ انُحٕ انزبنٙ :ٚ

 جُٛخ يصش٘ ) يبئزبٌ ٔخًغٌٕ جُٛٓب ( . 250يصشٔكبد انزغجٛم نهغبػخ انًؼزًذح انٕاحذح ٔ ْٕ  -1

 جُٛخ ) انلبٌ جُٛٓب ( ػٍ كم ػبو دساعـــٙ . 2000سعى هٛذ هذسح -2

 ٚغذد انطبنت ؿٛش انًصش٘ )انٕاكذ ( انًصشٔكبد انذساعٛخ ٔسعى انوٛذ طجوب نًب انزٙ رحذدِ انجبيؼخ كم ػبو  -3

ٚغًح نهطبنت ثبٌ ٚوٕو ثبنزغجٛم يزأخشا ثحذ أهصٙ أعجٕػٍٛ ػٍ انًٕػذ انًحذد انًؼهٍ نكم يٍ انلصم -4 

% يٍ يصشٔكبد 25ٚخ ػٍ انزأخٛش ثٕاهغ انذساعٙ األٔل ٔ انضبَٙ ػهٙ أٌ ٚوٕو انطبنت ثغذاد يصشٔكبد إداس

 انزغجٛم انًوشس انؼبدٚخ نكم يوشس ثبإلضبكخ  إنٙ يصشٔكبد رغجٛم انًوشس ٔ رنك ثؼذ يٕاكوخ انوبئى ثبنزذسٚظ.

انطبنت انز٘ ٚوٕو ثبالَغحبة يٍ انًوشس حزٙ َٓبٚخ األعجٕع انضبَٙ يٍ انذساعخ خالل انلصم األٔل ٔانضبَٙ -5

, إيب انطبنت انًُغحت ثؼذ رنك ال ٚغزشد أٚخ  طجوب نهوٕاػذ انًؼًٕل ثٓب ثبنجبيؼخ يصشٔكذ انًوشس ٚغزشد 

 يصشٔكبد .

 المصروفات الدراسٌة 



  

 

 وثـٌا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كهــــــٛخ انُٓذعــــــــخ  ْٕبطــــــبيؼخ عــــــج
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جُٛخ ) انلبٌ جُٛخ  2000كٙ حبنخ انًبجغزٛش كٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ ٚوٕو انطبنت انًصش٘ ثغذاد يجهؾ هذسِ  -6

 انشعبنخ طجوب نًب رحذدِ انجبيؼخ.يصش٘ ( سعٕو يُبهشخ انشعبنخ ٔ ٚوٕو انطبنت انٕاكذ ثغذاد سعٕو يُبهشخ 

ثبنُغجخ نهغبػبد انًؼزًذح انجحضٛخ كوظ ٚجٕص نهطبنت أٌ ٚوٕو ثغذاد انغبػبد انًطهٕثخ نهشعبنخ أٔ انجحش  -7

 يوغًخ ػهٙ كصهٍٛ دساعٍٛ يززبنٍٛ ػُذ رغجٛم يٕضٕع انجحش أٔ انشعبنخ ثبإلضبكخ إنٙ سعٕو هٛذ انغُٕٚخ .

جُّٛ )انلبٌ ٔخًغًبئخ جُّٛ ( ػٍ كم ػبو دساعٙ ٔال ٚحزغت كٙ 2500 انوٛذثؼذ انؼبو انخبيظ ٚصجح سعى -8

 رنك كزشاد إٚوبف انوٛذ .

 انلهغلخ كٙ انؼهٕو انُٓذعٛخ:  دكزٕساِ -3

 ؼهٕو انُٓذعٛخ ػهٙ انُحٕ انزبنٙ:دكزٕساح انلهغلخ كٙ ان نذسجخٚزى حغبة انًصشٔكبد انذساعٛخ كٙ 

جُّٛ يصش٘ )أنق ٔخًغًبئخ جُّٛ ( ٔرنك َظٛش يصشٔكبد  1500يجهؾ وٕو طبنت انذكزٕساِ انًصش٘ ثذكغ ٚ -1

 .ػوذ اإليزحبٌ انشبيم ٔٚوٕو انطبنت انٕاكذ ثغذاد يصشٔكبد ػوذ اإليزحبٌ انشبيم طجوب نًب رحذدِ انجبيؼخ

 جنٌه مصري )ثالثمائة جنٌه (. 300مصروفات التسجٌل للساعة المعتمدة الواحدة وهو - -2
 )الفان وخمسمائة جنٌه ( عن كل عام دراسً .جنٌه مصري 2500رسم قٌد  -3
 ٚغذد انطبنت ؿٛش انًصش٘ )انٕاكذ ( انًصشٔكبد انذساعٛخ ٔسعى انوٛذ طجوب نًب انزٙ رحذدِ انجبيؼخ كم ػبو -4
ٚغًح نهطبنت ثبٌ ٚوٕو ثبنزغجٛم يزأخشا ثحذ أهصٙ أعجٕػٍٛ ػٍ انًٕػذ انًحذد انًؼهٍ نكم يٍ انلصم   -5

% يٍ يصشٔكبد 25ٙ أٌ ٚوٕو انطبنت ثغذاد يصشٔكبد إداسٚخ ػٍ انزأخٛش ثٕاهغ انذساعٙ األٔل ٔ انضبَٙ ػه

 انزغجٛم انًوشس انؼبدٚخ نكم يوشس ثبإلضبكخ  إنٙ يصشٔكبد رغجٛم انًوشس ٔ رنك ثؼذ يٕاكوخ انوبئى ثبنزذسٚظ.

ألٔل ٔانضبَٙ انطبنت انز٘ ٚوٕو ثبالَغحبة يٍ انًوشس حزٙ َٓبٚخ األعجٕع انضبَٙ يٍ انذساعخ خالل انلصم ا -6

ٚغزشد يصشٔكذ انًوشس طجوب نهوٕاػذ انًؼًٕل ثٓب ثبنجبيؼخ  , إيب انطبنت انًُغحت ثؼذ رنك ال ٚغزشد أٚخ 

 يصشٔكبد .

جنٌه )ثالثة االف جنٌه ( رسوم مناقشة الرسالة وٌقوم الطالب الوافد 3000ٌقوم طالب الدكتوراه بسداد مبلغ  -7

 دده الجامعة.بسداد رسوم مناقشة الرسالة طبقا لما تح
 


