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الطالب الوافدون



 ٣٥ 

 

  شروط القيد واملستندات املطلوبة 
  من الطالب الوافدين لاللتحاق بالدراسات العليا 

  : شروط القيد 
 مجلس القسم المختص وموافقة     أى اخذ ر  بعد الطالب الوافدين    قيد مجلس الكلية شروط     يحدد

   .الجامعة مجلس

  :المستندات المطلوبة 
 البكالوريوس وتكون الـشهادة موثقـة مـن         أو الحصول على درجة الليسانس      شهادة أصل - ١

وزارة خارجية الدولة الحاصل منها على الدرجة وسفارة جمهورية مـصر العربيـة بتلـك               

 .الدولة 

الحاصل عليه مـن المجلـس      ) الليسانس أو البكالوريوس    (  الشهادة المعادلة للمؤهل     أصل - ٢

  . للجامعاتعلىاأل

) جميع سنوات الدراسة  ( مرحلة البكالوريوس     المواد التى درسها خالل    رات بتقدي شهادة أصل - ٣

 .موثقة 

 . الميالد موثقة شهادة - ٤

عميـد  / د. موجهة للـسيد أ    وتكون سفارة بلد الطالب على التحاقه بالدراسات العليا         موافقة - ٥

 ) . المرحلة المراد االلتحاق بها – العام الجامعى –جهة التمويل  (ا بهويحددالكلية 

 .صور شخصية للطالب) ٦ (عدد - ٦

أصول مع ضرورة ذكر عنوان الطالب داخل جمهوريـة          ) ٣(  استمارة البيانات من     استيفاء - ٧

 . بلدهفيمصر العربية وعنوانه 

 ويسجل بياناتـه     )www.mohe_casm.edu.eg ( لكترونى الطالب على الموقع اال    يدخل - ٨

 .  البيانات ةاستمار+ عليه ويطبع استمارة التقديم 

 . من جواز سفر الطالب موثقة صورة - ٩

 . طلب االلتحاق ، النموذج الخاص للمرحلة المتقدم اليها والتوقيع عليهاستيفاء -١٠

 .  استمارة المعلوماتاستيفاء -١١

 . استمارة استطالع الرأى استيفاء -١٢



 ٣٦ 

وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا        / د.قة المبدئية من السيد أ     حصول الطالب على المواف    بعد -١٣

والبحوث يتم استيفاء األوراق المطلوبة لتتخذ إجراءات الحصول علـى موافقـة الجهـات              

 .األمنية بعد تسديد الطالب للمصروفات الدراسية 

 موافقة الجهات المختصة على قبول الطالب يتم إجراء قيده بالجامعة بعد موافقة مجلس              بعد -١٤

 .الكلية بصفة نهائية على القيد

  : الوافدينلطالب امن الدراسية المستحقة الرسوم -١٥

رسوم قيد   الدرجـــــة
  ألول مرة

الرسوم 
  الدراسية

  رسوم إضافية

   ١٢٠٠  الدبلوم

   استرلينىجنيه

١٠٠٠   

   استرلينىجنيه
  ١٢٠٠  الماجستير

   استرلينىنيه ج

١٢٠٠   

   استرلينىجنيه
   ١٢٠٠  الدآتوراه

   استرلينىجنيه

٢٠٠٠   

   استرلينىجنيه

  .  رسوم طلب التحاقيجنيه مصر) ٢٠( -

 رسوم لنـادى الوافـدين      يجنيه مصر  ) ٦٠( -

  . لكل درجة علمية يتسدد عن كل عام دراس

 رسوم الرعاية الطبيـة     يجنيه مصر ) ١٠٠( -

  .والخدمات العالجية

  

  
  
  

                    
  

  

  

  

  

 

 


