
 خطوات التقديم
 الطالب احلاصلني على دبلوم من ))داخل الكلية((: -أواًل

 يقوم الطالب بالدخول على الرابط باألسفل ويقوم وتعبئة استمارة البيانات. -1
وطباعته وكتابته بخط اليد، ويتم كتابة يتم تحميل طلب االلتحاق الموجود باستمارة البيانات  -2

 الطلب بخط واضح.جميع البيانات في 
صور شخصية  6مع عدد يقوم الطالب بتسليم طلب االلتحاق إلدارة الدراسات العليا بالكلية  -3

يومًيا  32/9/2222وحتى  1/9/2222في نفس مواعيد التقديم من  وصورة من الرقم القومي
 .ظهرًا 2وحتى الساعة  صباًحا 12من الساعة  الخميسإلى  األحدمن 

ال فيعتبر تقديمه  يتم فحص ملف الطالب  -4 وفي حالة عدم وجود بعض االوراق يتم استكمالها وا 
 .لمقررات الماجستير الغي

عند تسليم طلب االلتحاق ورسوم التقديم يقوم الطالب باستالم كود الدفع للرسوم الدراسية  -5
 لإلدارة ودفع الرسوم الدراسية المستحقة عليه.

 رابط التقديم للحاصلين على دبلوم من داخل الكلية
 https://forms.gle/BKJn3idZXEPgcoK58  

 

 الطالب احلاصلني على دبلوم من ))خارج الكلية((: -ثانًيا

 تعبئة استمارة البيانات.بيقوم الطالب بالدخول على الرابط باألسفل ويقوم  -1
وكتابته بخط اليد، ويتم كتابة وطباعته يتم تحميل طلب االلتحاق الموجود باستمارة البيانات  -2

 جميع البيانات في الطلب بخط واضح.
رسالها على إئيميل  -3  يقوم الطالب بسحب جميع اوراقه )اسكانر( وا 

وذلك لفحصها واستكمال اجراءات  Foaps.cairouniversity@gmail.com   اإلدارة
 .القبول

وبة إلدارة الدراسات العليا يقوم الطالب بتسليم طلب االلتحاق وجميع أصول األوراق المطل -4
إلى  األحديومًيا من  32/9/2222وحتى  1/9/2222بالكلية في نفس مواعيد التقديم من 

 .ظهرًا 2وحتى الساعة  صباًحا 12من الساعة  الخميس
 جنيه عند تسليم طلب االلتحاق وأصول األوراق لإلدارة. 522يقوم الطالب بدفع رسوم التقديم  -5
 للتقديم لمرحلة الدبلوم:األوراق المطلوبة  -6

 أصل شهادة الدبلوم. -1
 أصل شهادة المعادلة إذا كان الدبلوم من كلية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات. -2

https://forms.gle/BKJn3idZXEPgcoK58


 أصل شهادة التخرج. -3
 أصل شهادة التجنيد )للذكور(. -4
 أصل شهادة ميالد كمبيوتر. -5
 صورة بطاقة الرقم القومي. -6
 ( صور شخصية.6عدد ) -7
 كان الطالب يعمل بشركة أو هيئة ما.موافقة جهة العمل إذا  -8

يتم فحصل ملف الطالب وعرضه على مجلس القسم ومجلس الكلية وفي حالة قبول الطالب  -7
 بمقررات الماجستير يتم دفع الرسوم الدراسية المقررة عليه.

 رابط التقديم للحاصلين على دبلوم من خارج الكلية
https://forms.gle/pvJzPCai3yoC1mwN7  

 
 

 مالحظات مهمة جًدا جًدا:

يتم تسليم أصول األوراق لإلدارة في الموعد المحدد وال يعتد بأي ملف يوجد به صور من  -1
 األوراق.

 

https://forms.gle/pvJzPCai3yoC1mwN7
https://forms.gle/pvJzPCai3yoC1mwN7

