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 (املاجستريمقررات )اللتحاق مبرحلة القبول لشروط 

 2222 - 2222 للعام اجلامعي

  :اللتحاقشروط  -اوًل 
 

 من داخل الكلية: 

على األقل في برنامج الماجستير في نفس األقسام  ((جيد))الطالب الحاصلين على برنامج الدبلوم التخصصي بتقدير  قبول يتم
 وم.التي حصلوا منها على درجة الدبل

 

 :من خارج الكلية 

في نفس  على األقل من احدى الكليات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات ((جيد))الطالب الحاصلين على دبلومات بتقدير  قبوليتم 
 الكلية.مجلس القسم و ، وذلك بعد موافقة الدبلومشهادة  الذي يتناسب معالقسم 

 

ا
ً
 :ةاألوراق املطلوب -ثاني

 .أصل الموقف من التجنيد )للذكور( -5 أصل شهادة الدبلوم. -1
 .صورة الرقم القومي او جواز السفر -6 .أصل شهادة المؤهل الدراسي -2
 أصل شهادة المعادلة  -2

 .من كلية غير خاضعة لقانون تنظيم الجامعات( الدبلوم)إذا كان      
  .موافقة جهة العمل موجه للكلية -7

 .( صور شخصية6عدد ) -8 .أصل شهادة الميالد كمبيوتر -4
 

ا
ً
 :الرسوم الدراسية -ثالث
  وذلك لجميع الطالب المصريين والوافدين لجميع األقسام. رسوم تقديمكجنيه  522يقوم الطالب بسداد مبلغ 
  طبًقا لما بالجدول التالي: سداد الرسوم الدراسية المقررة عليه يقوم الطالب 

 الرسوم الدراسية
مجيع األقسام بالكلية 

 ا قسم املواردعد

قسم املوارد 

 الطبيعية

 2741.52 2201.52 الكلية(( داخلاملصريني ))احلاصلني على دبلوم من 

 4541.52 4101.52 الكلية(( خارجاملصريني ))احلاصلني على دبلوم من 

 دوالر أمريكي 622 الكلية(( داخلالوافدين "السودانيني" ))احلاصلني على دبلوم من 

 الكلية(( خارجدانيني" ))احلاصلني على دبلوم من الوافدين "السو
 جنيه اسرتليين  422دوالر +  622

 (للمواد التكميلية)

 أمريكي دوالر 6222 الكلية(( داخلباقي الوافدين ))احلاصلني على دبلوم من 

 الكلية(( خارجباقي الوافدين ))احلاصلني على دبلوم من 
 جنيه اسرتليين  422دوالر +  6222

 (للمواد التكميلية)

 جنيه  GIS 11222مقررات ماجستري )مهين( نظم املعلومات اجلغرافية 

 :كلية في حالة حصول الطالب على دبلوم من خارج الكلية ورغب في التسجيل بمقررات الماجستير بال ملحوظة
 وذلك بعد موافقة مجلس الكلية على قبوله.  ،يضاف إليه مادتين تكميليتين
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ا
ً
 :الدراسية للباقني لإلعادةلرسوم ا -رابع

 إذا مل جيتاز الطالب السنة األوىل من مقررات املاجستري يقوم يف السنة الثانية بدفع مبلغ:

 (400.50 .جلميع األقسام )جنيه مصري 

 (640.52 .لقسم املوارد الطبيعية )جنيه مصري 
 

ا 
ً
 مالحظات مهمة جد

  صور من األوراق يف ملف الطالب.يتم استالم أصول األوراق فقط، وال يعتد بأي 
 يقوم الطالب  التقديم ملقررات املاجستريمن تاريخ  اسبوعنيسداد الرسوم الدراسية يف مده أقصاها ب يقوم الطالب إذا مل

 .كغرامة تأخريبدفع غرامة مالية 
 دتني تكميليتني يضاف للطالب احلاصلني على دبلوم من خارج الكلية ويرغبون يف التسجيل ملقررات املاجستري ما

 يدرسهما يف مرحلة الدبلوم.
 .يدرس الطالب املادتني التكميليتني ويدخل االمتحان اخلاص بهما بعد اجتيازه مقررات املاجستري 
 .ال يقوم الطالب بالتسجيل لرسالة املاجستري إال بعد اجتيازه مقررات املاجستري 

 واء باجلامعات أو املعاهد العليا خالل هذا العام.ال يقوم الطالب بالتسجيل والدراسة يف أي مرحلة أخرى س 
  من إمجالي عدد الساعات احملددة بالالئحة.00على الطالب حضور % 
 .الرسوم الدراسية قابلة للتعديل مع بداية كل عام دراسي طبًقا لتوجيهات اجلامعة 

 
 
 


