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الدراسي  للفصل سوهاج جامعة –فتح باب القيد للدراسات العليا بكلية الهندسة سيتم بمشيئة هللا 

 م 2022/  8/  15م وذلك خالل الفترة من 2023-2022للعام الجامعي  االول

 0مع تسليم الملف فى تلك الفترة الراغبين بالقيد  م وعلى2022/  8/  30إلى

 قسم الهندسة المدنية
 درجة دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التاليةأوال : 

 هندسة االنشات المتقدمة -2هندسة اإلشغال العامة                         -1

 هندسة المساحة األرضية والتصورية  -4ه والمنشات المائية             هندسة الميا -3

 الهندسية العلوم  فيلدرجة الماجستير  ثانيا:

 هندسة االنشات المتقدمة -2هندسة اإلشغال العامة                         -1

 هندسة المساحة األرضية والتصورية  -4هندسة المياه والمنشات المائية               -4

  الفلسفة فى العلوم الهندسيةثالثا : لدرجة دكتوراه 

 هندسة االنشات المتقدمة   -3 -1

 هندسة االشغال العامة -3 -2

  قسم الهندسة الكهربية 
 درجة دبلوم الدراسات العليا في التخصصات التالية  أوال:

 هندسة االتصاالت والكترونيات -3         الكهربية  اآلالتهندسة  -2هندسة القوى الكهربية           -1

 الهندسية لدرجة الماجستير في العلوم  ثانيا:

 هندسة االتصاالت والكترونيات -3هندسة اآلالت الكهربية           -2هندسة القوى الكهربية          -1

 ثالثا : لدرجة دكتوراه الفلسفة في العلوم الهندسية 

 المساعدين فقط (هندسة االالت الكهربية ) للمدرسين  -2   هندسة القوى الكهربية -1

 هندسة االتصاالت الكترونيات ) للمدرسين المساعدين فقط (-3

المستندات المطلوبة ملف واحد  قيدهم برفعلالتسجيل  فيالدراسات العليا الراغبين  وباحثيفعلى السادة الطالب 

(PDF)  بمقر كلية  –إلدارة الدراسات العليا  المقبولين التقدمعلى موقع الجامعة وعلى الطالب وباحثي

 أصل المستندات  الجديدة لتقديمالهندسة بجامعة سوهاج بمدينة سوهاج 

 عميد   الكلية        وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث                    مدير اإلدارة                المختص           

 ا.د /   احمد محمد محمود قاسم     .د/ محمد محمود احمد حسين     اا/ زينب عبد العزيز                         الرومانىا/مينا 
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 الدراسيشهادة المؤهل  -1

 درسها الطالب بمرحلة البكالوريوس  التيشهادة بالمقررات الدراسية  - -2

 + صوره منها    رسميمستخرج الميالد شهادة اصل  -3

 مؤجل(–إعفاء نهائي  –الخدمة  )أدىالموقف من التجنيد  -4

 يعمل(كان الطالب  )أذاموافقة جهة العمل + بيان حاله  -5
 حديثة ةصور شخصي 2صورة البطاقة + -6
 استمارة التسجيل االلكتروني من على موقع الجامعة  -7
 أو من على يحصل عليها من إدارة الدراسات العليا –استمارات القيد والتسجيل واإلقرارات بعد استيفاءها  -8

 موقع التقديم االلكتروني

والقواعد المنظمة لقبول الطالب الوافدين بالجامعات  القوانينبالنسبة للطالب الوافدين تطبق عليهم  -9

 المصرية

 دوسيه بالستيك لحفظ المستندات   2عدد  -10

 هذا ولن يلتفت لألوراق التي ترد بعد تاريخ انتهاء اإلعالن أو األوراق التي ترد بالبريد 

  شروط القيد لدرجة الدبلوم                                            

 

( إن 40باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة ) –يشترط لقيد الطالب باى من دبلوم الدراسات العليا 

يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو ما يعدلها 

من اى معهد علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات وذلك في التخصصات التي يحددها القسم 

ل الطالب المتقدمين للدبلوم الحاصلين على بكالوريوس الهندسة في غير التخصصات المختص ويجوز قبو

طبقا لمتطلبات القسم المختص وال تحتسب هذه الساعات ضمن الساعات  تأهيليةالمطلوبة بعد أدائهم مقررات 

 لدرجة الماجستيرالقيد شروط                                        المعتمدة .

 ة( من هذه الالئح40باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة في المادة ) –يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير 

أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في الهندسة من إحدى بالجامعات المصرية اوعلى درجة معادله لها  

يد على األقل  باإلضافة إلى استيفائه من معهد علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات بتقدير ج

 لمية األخرى التي تضعها الجامعة للشروط الع

 شروط القيد لدرجة دكتوراه                                      
 

 ( من هذه الالئحة 40في المادة )باإلضافة إلى الشروط العامة الواردة  – الدكتوراهيشترط لقيد الطالب لدرجة 

أن يكون حاصال على درجة الماجستير في العلوم الهندسية فى نفس التخصص من إحدى كليات الهندسة 

 درجة معادلة لها من معهد علمي أخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات أيبالجامعات المصرية أو 

 البحوث                       عميد   الكليةالمختص                  مدير اإلدارة           وكيل الكلية للدراسات العليا و

 

 المستندات

 المطلوبةالمطلوبة
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 ..............................................................................اقر انأ / 

 بما يلي20   /   20المتقدم للقيد لدرجة                                                                     في العام       

ويحق لمجلس الكلية إلغاء قيدي وليس لي الحق في استرداد %75باننى ملتزم باستيفاء نسبة الحضور : أوال

 المصروفات الدراسية .

باننى متواجد داخل البالد أثناء فترة التقدم لاللتحاق بدرجة .......... ... وان أقوم بإبالغ إدارة الدراسات : ثانيا

ي حالة عدم انتظامي بالدراسة بعذر مقبول طبقا للقواعد التخاذ إجراءات وقف القيد وفى حالة عدم العليا بالكلية ف

 اإلبالغ يحق للكلية إلغاء قيدي بالدراسات العليا .

باننى غير مقيد لدراسة اى دبلوم أو درجة جامعية أخرى في اى كلية في جامعات جمهورية مصر العربية : ثالثا

 امعة سوهاج . غير كلية الهندسة ج

 باننى لم يسبق لي االلتحاق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم إليها حاليا .: رابعا

كما أتعهد بعدم جواز استردادي المصروفات الدراسية السابق سدادها للكلية في حالة تقدمي لحسب ملفي  : خامسا

 من الكليةبرغبتي بعد موافقة الجامعة على قيدي . .

 .ملتزما باالنتظام في الدراسة ال اعمل بالحكومة واننى سوف أكون  بانني:سادسا 

 وهذا إقرار منى بكل ما ورد بعالية 

 المقر بما فيه                                                                        

 .........................................................االسم /                                                         

 ........................................./ .................التوقيع                                                            

 .........................................................العنوان /                                                            

 ............................................./................الرقم القومي                                                                    

 تحرير     /   /                          

 

 

 

 

 

 أقرار

 أقرار
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 /..........................اقر انأ 

 يلي:بما 20/       20المتقدم للقيد لدرجة ...............          في العام الجامعي        

ملتزم بسداد رسوم الساعات المعتمدة وذلك طبقا لالئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة وفى حالة عدم االلتزام  بأننيأوال:

تسجيل المقررات الدراسية وللكلية الحق في إلغاء قيدي وليس لي الحق في المطالبة بأي شئ من الكلية كما أن بذلك ال يحق لى 

 في هذا الشأن. ءشيبأي  بأخطاريالكلية غير ملزمة 

 الكلية على الطالب المقيدين طبقا لالئحة الداخلية المعمول بها بالكلية. استقررهسأقوم بسداد كافة المصروفات التي  بانني:ثانيا 

باننى سأتابع مع إدارة الدراسات العليا بالكلية ومع القسم العلمي المتقدم للتسجيل فيه بعد انتهاء فترة فتح باب القيد مباشرة : ثالثا

وفى حالة الموافقة على قيدي من القسم سأتوجه مباشرة إلى  ولمدة أسبوعين وذلك لمعرفة إذا تم قبولي في نفس القسم من عدمه

إدارة الدراسات العليا بالكلية لسداد المصروفات الدراسية وكل المصروفات التي تقرها الكلية وفى حالة عدم االلتزام بذلك يعتبر 

 ارىبائشئ في هذا الشأن .شئ من الكلية كما إن الكلية غير ملزمة باخطىتقدمي الغيا وليس لي الحق في المطالبة با

باننى اقبل الضوابط المحددة بالئحة الكلية واقبل شروط القسم إن وجدت وباننى أذا لم حضر األوراق االتى ذكرها بعد فليس رابعا :

 لي الحق في القيد للدرجة هذا العام .

 : باننى اقبل الخصم من مرتبي ) الرسوم الدراسية المستحقة (علي للكلية .خامسا 

 . وهذا إقرار منى بكل ما ورد بعالية

 األوراق الباقية الستيفاء ملفي هي :

1- 

2- 

3- 

 فيهالمقر بما 

 االسم/ .................................................... ...........

 العنوان /...............................................................

 /....................................................الرقم القومي 

 تليفون /......................................................

 

 

 

 

 

 

 

(1) 
 دمغة
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 العليا تاستمارة قيد بالدراسا

 لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية 
 .................................الهندسة بكلية الهندسة         قسم 

 ..............اسم الطالب ولقبة: ..............................................................................

 ....الجنس ........................... .الديانة: ...................... .الجنسية: ........................... 

 ..تاريخ الميالد: ................................. محل الميالد: ..............................................

 .المهنة: ........................................................................................................

 ............: ............................................................عنوان محل إقامة الطالب بالتفصيل

 تليفون /........................................................................................................

 .........................................عنوان مقر العائلة: .................................................

 الحالة االجتماعية: ............................. الخدمات العسكرية: ....................................

 رقم البطاقة: شخصية / عائلية: .............................. جهة صدورها: .........................

 مية والمؤهالت الحاصل عليها الطالبالدرجات العل

 تاريخ التخرج التقدير العام جهة الحصول عليه المؤهل م

 

1 

2 

3 

    

    

    

    

 التقدير في مادة التخصص )فى حالة الفصلين الدراسيين يذكر التقدير فى الكل( .............................................

 .................................. :القيد للحصول عليها الماجستير في العلوم الهندسية في الهندسةالدرجة التي يرغب 

 ..................................هندسة المجال التي يرغب إجراء البحث فيه ..... 

يد أسمي للحصول على أتشرف بتقديم طلبي هذا راجياً ق –السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية تحية طيبة وبعد

 بقسم الهندسة درجة الماجستير...... 

ومرفق طيه األوراق المطلوبة. وأتعهد بسداد الرسوم المقررة في مواعيدها المحددة. وأقر بأنني غير مقيد ألي 

 .دبلوم أو درجة جامعية أخرى في الوقت الحاضر

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام
 

                                               2021تحريراً في    /   / 

 توقيع الطالب                                            

 

 

ملحوظة: يرفق الطالب كشف معتمد بدرجاته وتقديراته التي حصل عليها في جميع سنوات الدراسة بالجامعة، وموافقة رسمية 

 . يعمل بها وشهادة الميالد، وثالث صور فوتوغرافية، وشهادة رسمية تثبت موقفه من التجنيدمن الجهة التي 

 

 بيانات يحررها القسم المختص
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 .........مجال الدراسة: ...............................................................................................................

 بالغة العربية: ............................................................................................                             

 باللغة اإلنجليزية: ........................................................................................                            

 ....................................باللغة العربية: ........................................................                            

 .باللغة اإلنجليزية: ........................................................................................                            

 الدراسات المطلوبة بجان البحث:

 القائم بالتدريس عدد ساعات الدراسة اسم المقرر م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

 هيئة اإلشراف:

 توقيعه وظيفته اسم المشرف م

1    

2    

 ...................... للدراسات العليا والبحوثالهندسةالسيد األستاذ الدكتور وكيل كلية ..................

 الموضح بياناته. رجاء اتخاذ الالزم.أتشرف باإلحاطة بأن القسم قد وافق على الطلب المقدم من الطالب 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 تحريراً فى   /    /                                 

 رئيس القسم                                           

                            ....................................... 

 الدراسات العليا
.................................. 

 

 

 بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة وجد أن الطالب                               لشروط القيد:

 

 لعلياالمختص                      المراجع                               مدير اإلدارة                         وكيل الكلية للدراسات ا  

 

 /        /                   الطالب:  تاريخ قرار مجلس الكلية بقيد 

 عميد الكلية                                                                                                                                                                   تحريراً في     /        /                              

 يد ـــــــــــيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث في اعتماد القالسرأى 

 نائب رئيس الجامعة        الموظف المختص            المراجع              مدير اإلدارة              المدير العام                

 

 

 دمغة (1)
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 العليا تاستمارة قيد بالدراسا

 لدرجة الدبلوم .....................

 

 .............................................قسم الهندسة         بكلية 

 ..............اسم الطالب ولقبة: ..............................................................................

 ....الجنس ........................... .الديانة: ...................... .الجنسية: ........................... 

 ..تاريخ الميالد: ................................. محل الميالد: ..............................................

 .......المهنة: ..................................................................................................

 ............بالتفصيل: ............................................................عنوان محل إقامة الطالب 

 تليفون /........................................................................................................

 ................................................................................العائلة: ..........عنوان مقر 

 .................................... العسكرية:............................. الخدمات  االجتماعية:الحالة 

 ......................... صدورها:جهة  عائلية: ..............................شخصية /  البطاقة:رقم 

 الدرجات العلمية والمؤهالت الحاصل عليها الطالب

 تاريخ التخرج التقدير العام جهة الحصول عليه المؤهل م

 

1 

2 

3 

    

    

    

    

 .................................التقدير في مادة التخصص )في حالة الفصلين الدراسيين يذكر التقدير في كل( 

 الدرجة التي يرغب القيد للحصول عليها ..........................................................................

 .المجال التي يرغب إجراء البحث فيه ..............................................................................

 السيد األستاذ الدكتور/ عميد الكلية .................................................................................

 أتشرف بتقديم طلبي هذا راجياً قيد أسمي للحصول على درجة ................... بقسم ..........................  –تحية طيبة وبعد 

مواعيدها المحددة. وأقر بأنني غير مقيد ألي دبلوم أو درجة  فيوراق المطلوبة. وأتعهد بسداد الرسوم المقررة ومرفق طيه األ

 جامعية أخرى في الوقت الحاضر.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام

 2021تحريراً في    /   / 

 توقيع الطالب      

 

التي حصل عليها في جميع سنوات الدراسة بالجامعة، وموافقة رسمية ملحوظة: يرفق الطالب كشف معتمد بدرجاته وتقديراته 

 . من الجهة التي يعمل بها وشهادة الميالد، وثالث صور فوتوغرافية، وشهادة رسمية تثبت موقفه من التجنيد

 

 بيانات يحررها القسم المختص



  

 

 وثـيا والبحـات العلــــئون الدراسـش

Post-Graduate Studies Affairs and Researches   

 كلــــــية الهندســــــــة  وهاجــــــامعة ســــــج
  

 :2287946A.R.E., New Sohag City 82524 ,Tel & fax:093/2287946Website  /093/:تليفون /فاكس 8252سوهاج الجديدة -جمهورية مصر العربية

https://www.sohag-univ.edu.eg/faceng/ 

 ....................................................................................................................مجال الدراسة:  

 ............................................................................................بالغة العربية:                           

 باللغة اإلنجليزية: ........................................................................................                           

 .................باللغة العربية: ...........................................................................                          

 ......باللغة اإلنجليزية: ................................................................................                             

 الدراسات المطلوبة بجان البحث:

 القائم بالتدريس عدد ساعات الدراسة اسم المقرر م

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 .................... للدراسات العليا والبحوثالهندسةالسيد األستاذ الدكتور وكيل كلية .........................

 بأن القسم قد وافق على الطلب المقدم من الطالب الموضح بياناته. رجاء اتخاذ الالزم. أتشرف باإلحاطة

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،

 تحريراً فى   /    /                                 

 رئيس القسم 

....................................... 

 الدراسات العليا

.................................. 

 

 

 لشروط القيد:                      بمراجعة الطلب والمستندات المرفقة وجد أن الطالب          

 

 المختص         المراجع                        مدير اإلدارة                 وكيل الكلية للدراسات العليا  

 

 /              /           الطالب: تاريخ قرار مجلس الكلية بقيد 

 

 /   /                                                                             عميد الكليةفيتحريراً 

 

 اعتماد القيد ـــــــــــ فييد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السرأى 

 نائب رئيس الجامعة                  المدير العام                  المراجع         مدير اإلدارة            الموظف المختص   

 

 

 

 

 

 

 

 المصروفات الدراسية 
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 -علي النحو التالي :يتم حساب المصروفات الدراسية في الئحة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة 

 -دبلوم الدراسات العليا : -1

 يتم حساب المصروفات الدراسية لدبلوم الدراسات العليا علي النحو التالي :

 جنية مصري )مائتان جنيها ( . 200مصروفات التسجيل للساعة المعتمدة الواحدة و هو  -1

 كل عام دراسي .جنية مصري ) الف و ثمانمائة جنية ( عن  1800رسم قيد قدرة -2

 تحدده الجامعة كل عام يسدد الطالب غير المصري )الوافد ( المصروفات الدراسية ورسم القيد طبقا لما -3

عن الموعد المحدد المعلن لكل من الفصل  أسبوعينيسمح للطالب بان يقوم بالتسجيل متأخرا بحد أقصي -4

من مصروفات  %25فات إدارية عن التأخير بواقع الدراسي األول و الثاني علي أن يقوم الطالب بسداد مصرو

 التسجيل المقرر العادية لكل مقرر باإلضافة  إلي مصروفات تسجيل المقرر و ذلك بعد موافقة القائم بالتدريس.

الطالب الذي يقوم باالنسحاب من المقرر حتي نهاية األسبوع الثاني من الدراسة خالل الفصل األول والثاني -5

, إما الطالب المنسحب بعد ذلك ال يسترد أية  المقرر طبقا للقواعد المعمول بها بالجامعة  مصروفتيسترد 

 مصروفات .

 الماجستير في العلوم الهندسية : -2

 يتم حساب المصروفات الدراسية لدرجة الماجستير في العلوم الهندسية علي النحو التالي :

 جنية مصري ) مائتان وخمسون جنيها ( . 250هو مصروفات التسجيل للساعة المعتمدة الواحدة و  -1

 جنية ) الفان جنيها ( عن كل عام دراســـي . 2000رسم قيد قدرة -2

 يسدد الطالب غير المصري )الوافد ( المصروفات الدراسية ورسم القيد طبقا لما التي تحدده الجامعة كل عام  -3

أسبوعين عن الموعد المحدد المعلن لكل من الفصل يسمح للطالب بان يقوم بالتسجيل متأخرا بحد أقصي -4 

من مصروفات  %25الدراسي األول و الثاني علي أن يقوم الطالب بسداد مصروفات إدارية عن التأخير بواقع 

 التسجيل المقرر العادية لكل مقرر باإلضافة  إلي مصروفات تسجيل المقرر و ذلك بعد موافقة القائم بالتدريس.

قوم باالنسحاب من المقرر حتي نهاية األسبوع الثاني من الدراسة خالل الفصل األول والثاني الطالب الذي ي-5

, إما الطالب المنسحب بعد ذلك ال يسترد أية  مصروفت المقرر طبقا للقواعد المعمول بها بالجامعة يسترد 

 مصروفات .

جنية ) الفان جنية  2000مبلغ قدره  في حالة الماجستير في العلوم الهندسية يقوم الطالب المصري بسداد -6

 مصري ( رسوم مناقشة الرسالة و يقوم الطالب الوافد بسداد رسوم مناقشة الرسالة طبقا لما تحدده الجامعة.
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بالنسبة للساعات المعتمدة البحثية فقط يجوز للطالب أن يقوم بسداد الساعات المطلوبة للرسالة أو البحث  -7

 تتالين عند تسجيل موضوع البحث أو الرسالة باإلضافة إلي رسوم قيد السنوية .مقسمة علي فصلين دراسين م

جنيه )الفان وخمسمائة جنيه ( عن كل عام دراسي وال يحتسب في 2500 بعد العام الخامس يصبح رسم القيد-8

 ذلك فترات إيقاف القيد .

 الفلسفة في العلوم الهندسية:  دكتوراه -3

 علوم الهندسية علي النحو التالي:دكتوراة الفلسفة في ال لدرجةيتم حساب المصروفات الدراسية في 

جنيه مصري )ألف وخمسمائة جنيه ( وذلك نظير مصروفات  1500قوم طالب الدكتوراه المصري بدفع مبلغ ي -1

 .بقا لما تحدده الجامعةعقد اإلمتحان الشامل ويقوم الطالب الوافد بسداد مصروفات عقد اإلمتحان الشامل ط
 جنيه مصري )ثالثمائة جنيه (. 300مصروفات التسجيل للساعة المعتمدة الواحدة وهو - -2
 جنيه مصري )الفان وخمسمائة جنيه ( عن كل عام دراسي .2500رسم قيد  -3
 عام يسدد الطالب غير المصري )الوافد ( المصروفات الدراسية ورسم القيد طبقا لما التي تحدده الجامعة كل -4
يسمح للطالب بان يقوم بالتسجيل متأخرا بحد أقصي أسبوعين عن الموعد المحدد المعلن لكل من الفصل   -5

من مصروفات  %25الدراسي األول و الثاني علي أن يقوم الطالب بسداد مصروفات إدارية عن التأخير بواقع 

 رر و ذلك بعد موافقة القائم بالتدريس.التسجيل المقرر العادية لكل مقرر باإلضافة  إلي مصروفات تسجيل المق

الطالب الذي يقوم باالنسحاب من المقرر حتي نهاية األسبوع الثاني من الدراسة خالل الفصل األول والثاني  -6

يسترد مصروفت المقرر طبقا للقواعد المعمول بها بالجامعة  , إما الطالب المنسحب بعد ذلك ال يسترد أية 

 مصروفات .

جنيه )ثالثة االف جنيه ( رسوم مناقشة الرسالة ويقوم الطالب الوافد 3000توراه بسداد مبلغ يقوم طالب الدك -7
 بسداد رسوم مناقشة الرسالة طبقا لما تحدده الجامعة.

 


