
التسجيل بالدراسات العليا للطالب الجدد



أوال في حاله الطالب المصري
والكترونياالملفتعبئهأوالعلياالدراساتادارهمنالتقديمملفسحب•

سداد رسوم التقديم
منالتأكدوالتسجيلطلبمرفقاتبمراجعهالعلياالدراساتادارهتقوم•

االستيفاء
لتحديدالعلميهلالقسامالملفاتبإرسالالعلياالدراساتادارهتقوم•

المقبولين
والمطلوبينتحديدوااللتحاقطلباتبدراسهاألقساممجالستقوم•

إعاده إرسال الملفات و نماذج التسجيل الداره الدراسات العليا
تقوم اداره الدراسات العليا بتجهيز ملفات المقبولين فقط•
المقبولينالطالبحصراستمارهبإرسالالعلياالدراساتادارهتقوم•

للجامعه
• 



األوراق المطلوبه
أصل شهاده البكالوريوس•
أصل شهاده تقدير المواد للبكالوريوس•
شهاده المعادله لخريجي الجامعات الخاصه•
أصل شهاده االمتياز•
أصل شهاده الميالد (المميكنه)•
صوره من بطاقه الرقم القومي•
الموقف من التجنيد للذكور•
 صور فوتوغرافيه٤عدد •

شهاده اللغه االنجليزيه بالتفصيل التالي:•
 درجه للتوفل االنترناشونال٤٥•
(ACADEMIC IELETS درجات (٥�٥•

 درجه للتويفل من اميدايست٤٥٠•
• 

العامالتقديراوالمعتمدهالساعاتبنظامالماجستيرعليللحاصلينCGPAبهاموضحللدكتوراهللمتقدمينالماجستيرشهاده•
للنظام القديم

موافقه جهه العمل•
• 



في حاله الطالب الوافد
حصول الطالب علي الموافقه المبدئيه•
الحصوليمكنوتقديمنموذجوالمبدأحيثمنموافقهطلبنموذجإستيفاء•

.gs.alexu)بالجامعهالوافدينالدارهااللكترونيالموقعخاللمنأوورقياعليه
edu.eg)



يتقدم الطالب الي اداره الدراسات العليا أو من خالل الموقع االلكتروني للكليه أو
عن طريق البريد بالنموذج السابق و مرفق صوره من المستندات التاليه

) البيانات الشخصيه•
–الدقيقالتخصص–بكالوريوس)الدراسيهالمؤهالت(•

الماجستير في حاله التقدم للدكتوراه )
فيماجستير–بكالوريوس)الدراسيهالشهاداتمنصوره(•

حال التقدم للدكتوراه )
سنواتخاللالموادبتقديراتالدراسيالسجلمنصور(•

حالالماجستيرمرحلهفيدراستهاتمالتيالمقرراتوالدراسه
التقدم للدكتوراه

) صوره من الصفحه االولي من جواز السفر•

نسخه من رساله الماجستير في حاله التقدم للدكتوراه•
• 



المتخصصالعلميالقسماليالمستنداتبتحويلالعلياالدراساتادارهتقوم•
للفحص و ابداء الرأي

لماوفقاتكميليهدراسيهمقرراتفرضوالطلبرفضأوقبولالقسملمجلسيحق•
ورد في لوائح الكليه و الجامعه

منالموافقهخطابالصدارالمقررهالرسومبسدادالطالبيقومالقبولحالهفي•
حيث المبدأ

للتسجيلقبولعليمبدئيهموافقهعليالطالبيحصلالرسومسدادبعد•
للدراساتالكليهوكيلوالقسمرئيسمنمعتمدهتكونانعليالعليابالدراسات

العليا و عميد الكليه
متيالموافقهفيواضحيكونوصدورهاتاريخمنعاملمدهساريهالموافقههذه•

يبدأ الطالب التسجيل و الدراسه إما مع بدايه الخريف او مع بدايه الربيع
الموافقهسريانفترهنهايهقبلالتسجيلاجراءالطالباستكمالعدمحالهفي•

ذلكفيبماالسابقهالتقدمإجراءاتاعادهالطالبعلييكون،لهالممنوحهالمبدئيه
اعاده سداد الرسوم



بعد الحصول علي الموافقه  المبدئيه

االدارهموقععليالكترونياللطالبالتقديمإثباتاستمارهبإستيفاءالطالبيقوم(١
-www.mohe)للجامعاتاالعليبالمجلسالوافدينالطالبمنحولقبولالعامه

casm.edu.eg)و تحميل صوره جواز السفر و تدوين االسم كامال مطابقا لجواز السفر 

العلياالدراساتإدارهاليتقديمهوالتوقيعوالتقديمإثباتبطباعهالطالبيقوم(٢
بالكليه
ملفبسحبيقوممصر،اليالوصولوأوضاعهبتسويهالوافدالطالبقيامعد ب٣
طلبإستيفاءيتموالتقديمرسومسدادوالعلياالدراساتادارهمنالتقديم

التسجيل بالدراسات العليا



يتقدم الطالب بأوراقه كامله علي النحو التالي:
 ) شهاده البكالوريوس موثقه و معتمده من سفارته او من سفاره البلد الحاصل منها علي الشهاده١
تمالتيالمقرراتأيضاوالدراسهسنواتخاللالموادبتقديراتالدراسيالسجلمنصوره(٢

دراستها في الماجستير حال التقدم للدكتوراه
) شهاده الماجستير معادله من المجلس االعلي للجامعات في حال التقدم لتسجيل الدكتوراه٣
 صور شخصيه٤) عدد ٤
) شهاده الميالد٥
والدراسيالعامبهاموضحابالدرجهااللتحاقعليالطالببسفارهالثقافيالمستشارموافقه(٦

الفصل الدراسي و جهه  التمويل سواء كانت علي نفقته الخاصه او منحه او بعثه
) صورتان من جواز السفر كامل ساري العمل به٧
) ملء استماره البيانات و المعلومات الخاصه بالوافدين٨
) استماره اثبات التقديم٩
) شهاده صحيه من مديريه الشؤن الصحيه موجهه الي مستشفي الحميات١٠



الانهالوزارهقبلمنعليهالموافقهعدمحالهفيإقرارعليبالتوقيعالطالبيقوم•
الدراسيهبالمواددراسيسجلعليالحصولالوالدراسيهالرسوماستردادلهيحق

التي قام بدراستها

• العلياللدراساتالكليهوكيليقومالمطلوبه،المستنداتالطالبإستكمالبعد
يقوموالمطلوبهللدرجهالطالبتسجيلعليللموافقهالقسممجلساليبتحويلها
جميعمعالتسجيلعليالموافقهإرسالوللطالباالكاديميالمرشدبتحديدالقسم

المستندات الي وكيل الكليه لموافقه لجنه الدراسات العليا



بعد ذلك تستكمل االجراءات التاليه:

يقوم الطالب بسداد رسوم التسجيل و المصروفات الدراسيه المستحقه بالبنك•
العربي االفريقي



تقومالتيالجامعهادارهاليالطالبملفبإرسالبالكليهالعلياالدراساتادارهتقوم•
بمراجعه جميع بيانات الطالب

العامهاالدارهاليالطالببياناتجميعبإرسالبالجامعهالعلياالدراساتادارهتقوم•
لقبول و منح الطالب الوافدين

يصل رد الوزاره بالقبول او الرفض•



تسجيلافادهعليللحصولالكليهالييتوجهلكيالطالبيخطر،القبولحالهفي•
مسجلالطالبانفيهاموضحاباالسكندريهللجوازاتالعامهاالدارهاليموجههو

بالكليه و قام بسداد الرسوم و المصروفات و ذلك للحصول علي االقامه
يعامل الطالب في دراسته معامله الطالب المصري في إختيار المقررات•

• 




