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=============== 
 التخصصات االتية لماجستير فى ا فى برنامجفتح باب التقدم  يتم

 –نظوووم المملاموووات  –تكنالاجيوووا المملاموووات  –) علوووام الباسوووب 

للطوووووحب الباصووووولي  علوووووى ببوووووام الممليوووووات ادعوووووم القووووورار   

ملامات أا ما يمادلهوا بتقودير جيود علوى بكالارياس الباسبات االم

 األقل.

 بة :ااألاراق المطلا
 

 صورة من شهادة البكالوريوس مع ضرورة إحضار أصل الشهادة. -1

 ادة المعادلة لدرجة البكالوريوس فى الحاسبات من المجلس األعلىى للجامعىاتشه -2
 .جامعة خاصةاذا كان تم الحصول عليها من  معتمدة

 س )أربع سنوات(.رحلة البكالوريوبيان درجات م -3
عليهىا مىن )مركىل الل ىات األجنبيىة بجامعىة القىاهرة(  شهادة التويفل بعد الحصول -4

 ( درجة 500بمجموع ال يقل عن )
 صورة شهادة الميالد )كمبيوتر(. -5
 .إلرفاقها بإستمارة التقدم صورة شخصية 1عدد  -6
 صورة بطاقة الرقم القومى. -7
 شرط أسىاسى من شروط القيد بالبرنامج ة جهة العملتقديم موافق -8
ال ومظىرو  تقىديم اول مىرة  )فحى  أورا ( جنيه رسم التحىا  300غ سداد مبل -9

 ة عدم القبول.ترد فى حال
يىتم اسىتكمال أصىول األورا   فىى البرنىامجبعد موافقة القسم على قبول الطالب  -10

فىى مىدة ال تتجىاول أسىبوعين وإال وتحصيل سداد الرسوم الدراسية المقررة  وذلى  
 سيتم إل اء قبوله.

 إدارة الدراسات المليا  ))        



 

 ادارة الدراسات العليا -جامعة القاهرة  –ت والذكاء الصطناعى اكلية الحاسب
 

 

=============== 
رنووووامج ماجسووووتير بب شووووراط التقووووديم

 هندسة البرمجيات
 

 

يىد علىى األقىل أو مىا يعادلىه مىن وس بتقىدير عىام جدرجىة البكىالوري أن يكون حاصالً علىى -1
نقاط فى الحاسبات والمعلومات أو هندسة الحاسبات أو علىوم الحاسىب أو نظىم المعلومىات 

 دلهما من جامعة أو كلية معتمدة من المجلس األعلى للجامعات المصرية.اأو ما يع

كىىان  قيىىد الطالىىب إذا ة البرنىىامج قبىوليجىول لمجلىىس الكليىىة بنىىاء علىى توصىىية مجلىىس إدار -2
حاصالً على دبلوم الدراسات العليا فى تخص  ذو صىلة بهندسىة البرمجيىات بتقىدير عىام 

مىن أحىد كليىات الحاسىبات والمعلومىات أو العلىوم أو  جيد على األقل أو ما يعادله من نقاط
 ات.س األعلى للجامعالكليات الهندسية أو ما يعادلهما من جامعة أو كلية معتمدة من المجل

 ااألاراق المطلابة :
 

 أصل شهادة البكالوريوس. -1
ا ذشهادة المعادلة لدرجىة البكىالوريوس فىى الحاسىبات مىن المجلىس األعلىى للجامعىات اأصل  -2

 كان تم الحصول عليها من جامعة خاصة.
 بيان درجات مرحلة البكالوريوس )أربع سنوات(. -1

عىة القىاهرة( ت األجنبيىة بجاممىن )مركىل الل ىا شهادة التويفل بعد الحصول عليها -2
 .( درجة 500بمجموع ال يقل عن )

 .تقديم موافقة جهة العمل شرط أسىاسى من شروط القيد بالبرنامج -3
 لميالد )كمبيوتر(.اصورة شهادة  -4
 .إلرفاقها بإستمارة التقدم صورة شخصية 1عدد  -6
 صورة بطاقة الرقم القومى. -7

ال ومظىرو  تقىديم اول مىرة  )فحى  أورا ( نيه رسىم التحىا ج 300سداد مبلغ  -8
 ترد فى حالة عدم القبول.

ورا  وتحصىيل ألبعد موافقة القسم على قبول الطالب بتمهيدى ماجستير يتم استكمال أصول ا   
  سداد الرسوم الدراسية المقررة وذل  فى مدة ال تتجاول أسبوعين وإال سيتم إل اء قبوله.

         

 لمليا  دراسات اإدارة ال))          
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=============== 
 

ببرنوووامج الماجسوووتير المهنوووى فوووى شوووبكات  شوووراط التقوووديم
 :البااسب السبابية

 

أن يكىىىىون حاصىىىىالً علىىىىى درجىىىىة البكىىىىالوريوس فىىىىى احىىىىد تخصصىىىىات الحاسىىىىبات  -1
ريوس من معهد علمى معتر  به ومعادل من المجلس االعلى الولبكامعلومات او وال

للجامعات كما يجىول قبىول طىالب مىن خريجىى الكليىات االخىرى مىع تحمىيلهم بمىواد 
 تكميلية يحددها مجلس ادارة البرنامج.

 

 ااألاراق المطلابة :

 
 

 .+ صورة منها أصل شهادة البكالوريوس -1
س فى الحاسبات من المجلس األعلى للجامعىات يوورللدرجة البكا أصل شهادة المعادلة -2

 اذا كان تم الحصول عليها من جامعة خاصة.

إحضىىار شىىهادة التويفىىل بعىىد الحصىىول عليهىىا مىىن )مركىىل الل ىىات األجنبيىىة بجامعىىة  -3

 .( درجة 500القاهرة( بمجموع ال يقل عن )

 0 د بالبرنامجتقديم ماافقة جهة الممل شرط أسىاسى م  شراط القي -4
 بيان درجات مرحلة البكالوريوس )أربع سنوات(. -5
 صورة شهادة الميالد )كمبيوتر(. -6
 صورة شخصية إلرفاقها بإستمارة التقدم. 1عدد  -7
 صورة بطاقة الرقم القومى. -8

ال ومظىرو  تقىديم اول مىرة  )فحى  أورا ( جنيه رسم التحىا  400سداد مبلغ  -9
 ول.ترد فى حالة عدم القب

القسم على قبول الطالب بتمهيدى ماجستير يتم استكمال أصول األورا  وتحصىيل  افقةوبعد م   
  سداد الرسوم الدراسية المقررة وذل  فى مدة ال تتجاول أسبوعين وإال سيتم إل اء قبوله.

 
         

 إدارة الدراسات المليا  ))          
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=============== 
 تكنولوجیاللقيد ببرنامج الماجستير شراط التقديم

 لسحابیةا تلشبكاا
و  تلحاسباا تتخصصا حدأ في ألقلا على جید بتقدير سالحصىىىىىول علىىىىىى بكىىىىىالوريو-1
 تتخصصا فى سيورلبكالواو ا تلومالمعوا تلحاسباا دهمعاو تكلیا من•  تلمعلوماا
 تتخصصا فى سيورلبكالواو ا لهندسةا دهمعاو تكلیا من تإلتصاالوا تلحاسباا
 ألعلىا سلمجلا من معتمد لمعهدأو ا لكلیةا نتكوأن  على م،لعلوا تكلیا من تحاسبالا

 من جید من قلأ معا بتقدير سيورلبكالوا جةدر على لحاصلینا لقبو ليجو   تللجامعا
 ندسةأو ه ت،لحاسباا ندسةأو ه ت،لمعلوماوا تلحاسباا دهمعاأو•  تكلیا ىحدإ
 لكلیةا نتكوأن  على ملعلوا تكلیا من تاحاسب تخصصأو   ت،إلتصاالوا تنیاوإللكترا

 فى مبلود لىإ باإلضافة ،لمصريةا تللجامعا ىلألعا لمجلسا من معتمد لمعهدأو ا
. تلمعلوماوا تلحاسباا دهمعاو تكلیا ىحدإ من ألقلا على جید معا بتقدير تلحاسباا

. لمصريةا تللجامعا ألعلىا لمجلسا من معتمد لمعهدأو ا لكلیةا نتكوأن  على

 .اراق المطلابة ااأل
 أصل شهادة البكالوريوس + صورة منها. -1
المعادلىة لدرجىة البكىالوريوس مىن المجلىس األعلىى للجامعىات اذا كىان تىم  أصل شهادة -2

 صة.الحصول عليها من جامعة خا
 بيان درجات مرحلة البكالوريوس )أربع سنوات(. -3
 صورة شهادة الميالد )كمبيوتر(. -4

تويفىىل بعىىد الحصىىول عليهىىا مىىن )مركىىل الل ىىات األجنبيىىة بجامعىىة إحضىىار شىىهادة ال -5
 .( درجة 500وع ال يقل عن )مالقاهرة( بمج

 صورة شخصية إلرفاقها بإستمارة التقدم. 1عدد  -6
 رقم القومى.صورة بطاقة ال -7

ال ومظىرو  تقىديم اول مىرة  )فحى  أورا ( جنيه رسم التحىا  300سداد مبلغ  -8
 بول.ترد فى حالة عدم الق

 0 تقديم ماافقة جهة الممل شرط أسىاسى م  شراط القيد بالبرنامج -9
بموود ماافقووة القسووم علووى قبووال الطالووب بتمهيوودا ماجسووتير يووتم اسووتكمال أصووال    

الرسووام الدراسووية المقووررة ا لوو  فووى موودة ال تتجوواا   األاراق اتبصوويل سووداد
 دارة الدراسات المليا  إ))                    أسباعي  اإال سيتم إلغاء قباله.
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=============== 
تبانوات تويهيلى دكتوارا  يتم فتح باب التقدم لدخال ام

ادار  31/8بتووووى  1/8دار اكتووووابر اعتبووووارا موووو  

  .م  كل عام 28/2بتى  1/2ابريل اعتبارا م  

 المطلابة :ااألاراق 

سووة دأصوول شووهادة الماجسووتير فووى الباسووبات أا هندسووة الباسووبات أا هن -1
 إتصاالت أا هندسة طبية.

الارياس )أربوو  صووارة موو  شووهادة البكووالارياس د بيووا  بوودرجات البكوو -2
 سناات .

شووهادة الممادلووة لدرجووة البكووالارياس االماجسووتير فووى الباسووبات ممتموودة  -3
فوى بالوة البصوال عليهوا مو  جامموة  يور  مو  المجلوس األعلوى للجامموات

 بكامية.

 اتر .يصارة شهادة الميحد )كمب -4

 صارة شخصية. 1عدد  -5

 صارة بطاقة الرقم القامى. -6

نيه رسوم التبواق )فبوو أاراق  امظوراد تقوديم اال ج 300سداد مبلغ  -7
 مرة ال ترد فى بالة عدم القبال.

نيه مصرا رسم دخوال االمتبوا  ج 1000فى بالة القبال يتم سداد مبلغ  -8
. 

 ادارة الدراسات المليا     
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=============== 
 

 :قيد فى برنامج الدكتارا  بالكليةلل المطلابة  األاراق

 

 قة الرقم القامى.اصارة بط -1

 أسىاسى م  شراط القيد بالبرنامج تقديم ماافقة جهة الممل شرط -2

شووهادة التاي وول بموود البصووال عليهووا                               يووتم تقووديم  عنوود التقووديم بتمهيوودا دكتووارا  -3
  درجوة 500اللغات األجنبية بجاممة القاهرة  بمجماع ال يقول عو  )م  )مرك  
 هادة التاي ل م  أا جهة أخراشاال يقبل 

  جنيوه مصورا مو  سوداد الرسوام المطلابوة 100تقديم قدرها )سبب استمارة  -4
 طبقاً لحئبة الساعات الممتمدة.

  الوى ملود يتم سبب أصال أاراق الطالب الماجادة بمل وه فوى تويهيلى دكتوارا -5
 الجديد بتمهيدا دكتارا  ا ل  بممرفة إدارة الدراسات المليا.

 

 : لباظةم

ال يكا  قد مر عوامي  مو  اجتيوا   يشترط للتقديم بتمهيدا دكتارا  أ  * 
  امتبانات تيهيلى دكتارا  بالكلية.

 
 

 ادارة الدراسات المليا
 
 
 

 

 



 اعالن هام
رىىىى اب   علىىىى  نىىىىب بىىىىا ة فىىىى  راامجامىىىى   ىىىى  ا  ر  ىىىىاب  بىىىىا

إحضاج شىااةة ااويةلىب رعىم اامجامات ااعليا رااكلي  ض وجة 

رجابعىىىىى   و ااو جمىىىىى ااحصىىىىىيه علياىىىىىا بىىىىىا  ب نىىىىى  اال ىىىىىات 

 . ( ةجج  500ااقاه ة( رمجميع ال ةقب عا  

 

 

 

 

 


