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           02235674627تليفون:                                                        

             

 جامعة القاهرة                    

لحاسبات والمعلومات           كلية ا  

 قسم الدراسات العليا والبحوث         

  

 إعـــــــــــال  للجججججججججججججججا 

س علو ييل  ب  ييأ سيي با  ييبى بييلم جسبيييتا سلي ييت بب  ييل    ل سييب   جسحلسييبل  وج

)جسف يييل جست جسييية جس يييل ة   2018/2019ل تسييي  جسب    يييل   ييية جسعيييلا جس يييل عة 

   31/1/2019حبة  1/1/2019جعببل ج    

 :ش وط جسبيت ا

أن يكون حاصالً للى درجة البكالوريوس بتودير لام جيد للى اعقسل أو مسا يعادلسه مسن نوساط فسى الحاسسبات  -1

جامعسة أو كليسسة أو للسوم الحاسس  أو نظسسم المعلومسات أو مسا يعادلهمسسا مسن والمعلومسات أو ألندسسة الحاسسسبات 

 معتمدة من المجلس اعللى للجامعات المصرية.

يجول لمجلس الكلية بناء للى توصية مجلس إدارة البرنسامج قبسول قيسد الطالس  إذا كسان حاصسالً للسى دبلسوم  -2

ر لام جيد للى اعقل أو مسا يعادلسه مسن نوساط الدراسات العليا فى تخصص ذو صلة بهندسة البرمجيات بتودي

يسسات الحاسسسبات والمعلومسسات أو العلسسوم أو الكليسسات الهندسسسية أو مسسا يعادلهمسسا مسسن جامعسسة أو كليسسة مسسن أحسسد كل

 معتمدة من المجلس اعللى للجامعات.

 وجألو جق جس طلوب  :

 أصل شهادة البكالوريوس. -1

فسسى الحاسسسبات مسسن المجلسسس اعللسسى للجامعسسات اذا كسسان تسسم شسسهادة المعادلسسة لدرجسسة البكسسالوريوس أصسسل  -2 -1
 بيان درجات مرحلة البكالوريوس )أربع سنوات(. -3 لحصول لليها من جامعة خاصة.ا

شهادة التويفل بعد الحصول لليها من )مركل اللاسات اعجنبيسة بجامعسة الوساألرة أو اعمديسست أو  -2
 .( درجة 500المركل الثوافى البريطانى( بمجموع ال يول لن )

 .الويد بالبرنامج توديم موافوة جهة العمل شرط أسىاسى من شروط -3
  صورة شهادة الميالد )كمبيوتر(. -1

 .إلرفاقها بإستمارة التودم صورة شخصية 1لدد  -7 -2

 صورة بطاقة الرقم الوومى -8  -3

م ال ترد فى حالسة لسدومظروف توديم اول مرة  )فحص أوراق( جنيه رسم التحاق 400سداد مبلغ  -9

 الوبول.

يستم اسستكمال أصسول اعوراق وتحصسيل سسداد  البرنسامجفسى بعد موافوة الوسم للى قبول الطالس   -10

 الرسوم الدراسية الموررة  وذلك فى مدة ال تتجاول أسبولين وإال سيتم إلااء قبوله.


