
 

       

     
  

 
 
 

 
 
 

 مظروف
 الدراسات العليا  

 

( –الماجستير  –)لمدكتوراه  الدبمـو



 

       

     
  

 

 األوراق والمستندات المطلوبة اللتحاق بالدراسات العليا
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 يتـ تقديـ طمبات االلتحاؽ لمدراسات العميا بالكمية مف أوؿ شير يوليو. -1

إلى   ليندسة مف إحدى كميات اليندسة بالجامعات المصرية أو ما يعادليا مف جامعة معترؼ بيا باإلضافة أصؿ شيادة بكالوريوس ا -2
 صورة مف الشيادة + شيادة التقديرات )بالمغة العربية(. -3
 شيادة تأدية الخدمة العسكرية أو اإلعفاء منيا. -4

 وميف أسبوعيًا طواؿ فترة الدراسة.موافقة جية العمؿ متضمنة الموافقة عمى تفرغ الطالب لمدة ي -5

 الرقـ القومى موضحًا بيا العمؿ أو أنو ميندس حر. بطاقةصورة  -6

بالنسػبة لضػباط القػوات المسػمحة العػػامميف عمػييـ إحضػار موافقػة مػػف ىيوػة التػدريب وبالنسػبة لضػػباط الشػرطة موافقػة الجيػة المعنيػػة  -7
 بوزارة الداخمية.

 (.6×4أربع صور شخصية حديثة ) -8

 صورة مف الشيادة. -شيادة الميالد أو مستخرج رسمى منيا  -9

 المقررة.يسحب مظروؼ التحاؽ مف إدارة الدراسات العميا نظير الرسـو  -11

 مستوفاة  الموجودة بالمظروؼ تقدـ األوراؽ -11

 لف تقبؿ أى أقرارات أو تعيدات مف الطالب بإحضار أى أوراؽ أو مستندات مطموبة منو. -12

 تتـ معرفة الطالب بقبولو أو رفضو عف طريؽ حضوره إلدارة الدراسات العميا بالكمية. -13

 . A4( حافظة 5عدد أثناف ممؼ بالستيؾ + ) -14
ال سوؼ يػتـ إلغػاء تسػجيمو بػدوف  -15 عمى الطالب بعد القبوؿ سداد الرسـو الدراسية المقررة بما ال يتجاوز أسبوعيف مف بداية الدراسة وا 

 بقًا لالوحة.إنذار ط

 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 دبمـو أو ماجستير إذا كاف عدد الطالب المتقدميف أقؿ مف خمسة. 

ال يكػوف الطالػب قػد سػبؽ فصػمو أو إلغػاء تسػجيمو مػف الكميػة أو أى كميػة منػاظرة مػف الجامعػات أـ أو الماجستير بالنسبة لممتقدميف لمدبمو  
 .(المصرية. )مدة الدراسة لمماجستير عاـ أكاديمى متصؿ والدبمـو عاماف أكاديمياف

 يشترط مرور عاـ بعد التخرج ما عدا المعيديف. 

 مقبوليف فى أى دبمـو أو ماجستير طبقًا إلمكانيات كؿ قسـيتـ تحديد الحد األقصى ألعداد الطالب ال 

 .أو الحصوؿ عمى دبمـو بتقدير عاـ جيد لمتقدـ لمماجستير يشترط الحصوؿ عمى تقدير جيد عمى األقؿ فى البكالويوس 



 

       

     
  

 

 طمب إلتحاؽ لمدكتوراه بقسـ ........................
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 جامعـــة بنيــا  –ميــد كميــة اليندســة بشبـــرا السيد األستــاذ الدكــتور / ع
 أرجو التفضل بالموافقة عمى قيدى ضمن طالب : .................... فى العام االكاديميى : .........

 ........................ الجنسيـــة : .......................االســــم   : .....................

 .....: ........................................... تاريخ الميالد: .......................محـل الميالد 

 ....العنـــوان : ....................................................................................
 ....ــون : ........................الوظيفـــة : ............................................ التميف

 ......تاريخــو :........................ ................................)بكالوريوس(المؤىـــل  : 
 تاريخــو : .............................  : ............................. ر(ـ)ماجستي                 

 ...........................)بكالوريوس(.............. الكمية .................س(بكالوريو : ) التخصــص
 ..........................)ماجستيـر(............        )ماجستير( ...................                 

 ...................................................اسم )الدكتوراه( المراد االلتحاق بيا : ...............
 عنوان الرسالـة بالمغـة العربيـة : ..................................................................

                                     ................................................................... 
 مغـة االنجميزية : .................................................................عنوان الرسالـة بال

                                      .................................................................. 
 .................................. -2.....................................  -1راف : لجنـة اإلشــ

        3-  .....................................4- .................................. 
    

 اســــــــــــــــــــم المتقــــــــــــــــــــدم : 
 التوقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : 
 التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ : 

 ة

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

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

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

 اعتماد رئيس القسم       قة مجمس القسم : .........................تاريخ مواف
   تاريخ موافقة مجمس الكمية : .........................

 عميد الكمية          



 

       

     
  

 

 
 

 
 ماجستير بقسـ ........................ -طمب إلتحاؽ لدبمـو 

 خالؿ العاـ األكاديمى ...............
 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة بنيا  –السيد األستاذ الدكتور / عميد كمية اليندسة بشبرا 

 أرجو التفضؿ بالموافقة عمى قيدى ضمف طالب : .................... فى العاـ االكاديميى : .........
 ػـ   : ............................................. الجنسيػػػة : ......................ػاالسػػ

 ...................... تاريخ الميالد: .......................: ........................  محػؿ الميالد

 .......................................................................................:  العنػػػواف 
                  ...................................................................................... 

 الوظيفػػػة : ................................................ جية العمؿ : .........................
 العنواف خارج ج .ـ.ع : )الوافديف(:...................................................................

 موقؼ مف التجنيد : .............................................. التميفوف : ......................ال
 ........................... التقديػر : ........................: ........................  المؤىػػػؿ

 .... التخصص الدقيؽ: .....................................: ........................  التخصص العاـ
 : ....................تاريخ الحصوؿ عمى المؤىؿ...............: ........................  الكميػػػػػة

 الماجستير( المراد االلتحاؽ بو : ....................................................... -اسـ )الدبمـو 
  

 قػػػػػػػػػػػدـ :اسػػػػػػػػػػػـ المت 
 التوقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع : 
 التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريخ : 

 ة

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

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

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

 اعتماد رويس القسـ       تاريخ موافقة مجمس القسـ : .........................

   تاريخ موافقة مجمس الكمية : .........................
 عميد الكمية          
 



 

       

     
  

 
 

 
 
 

 مذكرة لمعرض
 عمى أ.د./ ناوب رويس الجامعة لشووف الدراسات العميا والبحوث

 ...........................................الطالب / تسجيؿبشأف 
 .................بقسـ  ................../ ........ لدرجػػػة

 ػػػػػػػػػػػػػػػػ
 ..................................................................ػـ   : ....ػػػػػاالسػػػػػػ

 ......الوظيفة : ...................... ...: ..........................  المػؤىؿ الحاصػػؿ عميػػو

 موضػػػػوع الرسالػػػة  : ...............................................................
           ............................................................... 

 لجنػػػػػة اإلشػػػػراؼ : 
 ...  .....................................         .......................................أ.د./ ..........
 ...  ............................................   ................      ................أ.د./ ..........
 ...  .....................................         .......................................أ.د./ ..........

 ........................................         .....................أ.د./ ............................
 وافؽ مجمس القسـ فى....................... وافؽ لجنة الدراسات فى...............................     
وفػػؽ مجمػػس الكميػػة فػػى  /    /    عمػػى تسػػجيؿ الطالػػب المػػذكور لدرجػػة..................... بقسػػػػػـ :      

............................ 
 العمياوكيؿ الكمية لمدراسات 

 
 )أ.د./                    (     

 عميػد الكميػة 
 

 )أ.د./                    (     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 اإلدارة العامة لمدراسات العميا والبحوث
 إدارة الدراسات العميا      

 والعرض عمى مجمس الدراسات العميا والبحوث.األمر معروض لمتكـر بالنظر 
 



 

       

     
  

 

 
 
 
 
 ارإقػػر 
 ػػػػػػػػػ

 
 أقػر أنػا: ............................................................................................

 وراه(ػػدكت –ر ػػماجستي –ـو ػػا )دبمػػات العميػػػاؽ بالدراسػػػدـ لأللتحػػػالمتق
 ص : ................................ػ............. تخص............................ـ : .....ػػبقس

بأننى غير مسجؿ بأى درجة جامعية أخرى مف أى جامعة أخرى ولـ يسبؽ فصمى أو إلغاء تسجيمى مف 
 كمية اليندسة بشبرا أو أى كمية أخرى مناظرة.

 
 ذلؾػى بػرار منػذا أقػوى

 
 وػا فيػر بمػالمق       

 ...االسػػػـ : ............................
 التوقيػػع : ...............................

 رقـ البطاقة : ...............................
      

 
 مالحظات أخرى )تخص اإلدارة(

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

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

 الموظؼ المختص: ..........................       
 ..........................ع : ػػػػػالتوقي

 



 

       

     
  

 

 
 
 
 
 إقػػرار
 ػػػػػػػػػ

 
 .....................................................................: ...أقر أنا الميندس 

 بأننى ال أعمؿ بالحكومة أو بالقطاع العاـ أو أى جية أخرى.
 

 وىػذا أقػرار منػى بػذلؾ
 

 المقػر بمػا فيػو       
 ...............................االسػػػـ : 

 التوقيػػع : ...............................
 رقـ البطاقة : ...............................

      
 

 مالحظات أخرى )تخص اإلدارة(
........................................................................................................

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

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

 .......الموظؼ المختص: ...................       
 التوقيػػػػػع : ..........................

 

 


