
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

سييي فت  يييفا تييي ل قيف ييينت ي   ييين تتلحييي ت  ت  سيييف ل قي  سيييت   
ي ف ييا قينلقسييو ق وا وقيتع وتيي   فص ييد ةحنسييم قيتلت  يي   

   31/8/2018و فى  1/8/2018قعفت لق تن  2018/2019
 

 شلوط قيف ن ت:
 

من -1 له  ما يعاد لى األقل أو  يد ع عام ج قدير  كالوريوس بت  أن يكون حاصالً على درجة الب
مات  ظم المعلو سب أو ن لوم الحا نقاط فى الحاسبات والمعلومات أو هندسة الحاسبات أو ع

 أو ما يعادلهما من جامعة أو كلية معتمدة من المجلس األعلى للجامعات المصرية.

كان  -2 لب إذا  يد الطا بول ق نامج ق لس إدارة البر ناء على توصية مج ية ب لس الكل جوز لمج ي
عام حاصالً على دبلوم الدراس قدير  يات بت سة البرمج صلة بهند ات العليا فى تخصص ذو 

لوم أو  مات أو الع سبات والمعلو يات الحا حد كل من أ جيد على األقل أو ما يعادله من نقاط 
 الكليات الهندسية أو ما يعادلهما من جامعة أو كلية معتمدة من المجلس األعلى للجامعات.

 وقألولقق قيتط وتم :
 

 أصل شهادة البكالوريوس. -1
عات اذا أصل  -2 لى للجام من المجلس األع سبات  فى الحا كالوريوس  شهادة المعادلة لدرجة الب

 كان تم الحصول عليها من خارج الكلية أو من جامعة أخرى أو جامعة خاصة.
 بيان درجات مرحلة البكالوريوس )أربع سنوات(. -3
 صورة شهادة الميالد )كمبيوتر(. -4
 .إلرفاقها بإستمارة التقدم صورة شخصية 1عدد  -5
 صورة بطاقة الرقم القومى. -6
 جنيه رسم التحاق ال ترد فى حالة عدم القبول. 250سداد مبلغ  -7
قاهرة أو  -8 عة ال ية بجام غات األجنب من )مركز الل ها  عد الحصول علي إحضار شهادة التويفل ب

شهادة 500موع ال يقل عن )األمديست أو المركز الثقافى البريطانى( بمج بل  ( درجة وال يق
   التويفل من أى جهة أخرى

    بعد موافقة القسم على قبول الطالب بتمهيدى ماجستير يتم استكمال أصول األوراق وتحصيل  -9
    سداد الرسوم الدراسية المقررة    

 

 )قسم الدراسات العليا والبحوث (
 
 

 

 


