
  
  درجة الماجستیر: أوالً 

 =====  
  

  -:شروط التقدم للتسجیل لدرجة الماجستیر
  

ط  -١ ى متوس ل ف ى األق د عل ام جی دیر ع ة بتق وم الزراعی الوریوس العل ى بك ً عل ال ون حاص أن یك
م تقدیرات ددھا القس ى یح ص الت ررات التخص ط مق ى متوس ً ف دا د ج نوات وجی ع س الل األرب ھ خ

  .المختص
ر  -٢ ات البحث وال تعتب ة إمكانی دیم كاف ب بتق ة عمل الطال زم جھ ا وتلت رف بھ أن یعمل فى جھة معت

 .الكلیة مسئولة عن تقدیم كیماویات وأدوات معملیة
 .ى األسبوعأن یتفرغ الطالب أثناء دراستھ یومین على األقل ف -٣
داء  -٤ م المختص إلب س القس ى مجل ا ال ذى یحولھ ة ال د الكلی ى عمی د ال تمارة القی ب اس دم الطال أن یق

ة الدراسات  س القسم ولجن راح مجل ى اقت اء عل د بن ب القی ى طل الرأى ویقوم مجلس الكلیة بالبت ف
 .العلیا والبحوث ویعتبر تاریخ موافقة مجلس الكلیة ھو تاریخ قید الطالب

 

  :لدرجة الماجستیردات المطلوبة للتسجیل المستن
      شھادة البكالوریوس المؤقتة -١     

  .)شھادة األربع سنوات(شھادة البكالوریوس بالتقدیرات  -٢  
  شھادة میالد كمبیوتر -٣
  .الموقف من التجنیــد -٤
  .درجة ٥٠٠) التویفل(شھادة الحصول على دورة اللغة اإلنجلیزیة  -٥
 I C D Lشھادة الحصول على دورة الحاسب اآللى  -٦  

      )للمتقدمین للتسجیل من الخارج(موافقة جھة العمل على التسجیل والتفرغ  -٧
  . صور شخصیة حدیثة ٤عدد + دوسیھ بالستیك  -٨  

 
  : الدراسیة لدرجة الماجستیر الرسوم

  جنیھ سنویاً  ٦٤٢٫٥٠ید ویسدد مبلغ جنیھ عند الق ٢٣٣٧٫٥٠یسدد المتقدم للتسجیل من الخارج مبلغ  -١
  جنیھ سنویاً  ١١٢٫٠٠جنیھ عند القید ویسدد مبلغ  ١٥٧٫٠٠یسدد المتقدم للتسجیل من الداخل مبلغ  -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هدرجة الدكتورا: ثانیاً 
=======      

  
    -:شروط التقدم للتسجیل لدرجة الدكتوراه

  
ة خالل شھرى أغسطس ودیسمبر یتم التقدیم لإللتحاق بدرجة دكتوراه الفلسف -١ ة فى العلوم الزراعی

 .من كل عام
 . یتم التسجیل بدرجة دكتوراه الفلسفة فى العلوم الزراعیة خالل شھرى سبتمبر وینایر من كل عام -٢
ى  -٣ ات المصریة أو عل ن أحدى الجامع ة م وم الزراعی ً على درجة الماجستیر العل أن یكون حاصال

  .آخر معترف بھ من الجامعةدرجة معادلة لھا من معھد علمى 
ررات  -٤ ى مق ھ ف دیرات امتحان ط تق ى متوس ل ف ى األق ً عل دا د ج دیر جی ى تق ً عل ال أن یكون حاص

  .الماجستیر
ر  -٥ ات البحث وال تعتب ة إمكانی دیم كاف ب بتق ة عمل الطال زم جھ ا وتلت رف بھ ة معت أن یعمل فى جھ

  .الكلیة مسئولة عن تقدیم كیماویات وأدوات معملیة
 لطالب أثناء دراستھ یومین على األقل فى األسبوعأن یتفرغ ا -٦
داء  -٥ م المختص إلب س القس ى مجل ا ال ذى یحولھ ة ال د الكلی ى عمی د ال تمارة القی ب اس دم الطال أن یق

ة الدراسات  س القسم ولجن راح مجل ى اقت اء عل د بن ب القی ى طل الرأى ویقوم مجلس الكلیة بالبت ف
 .الكلیة ھو تاریخ قید الطالب العلیا والبحوث ویعتبر تاریخ موافقة مجلس

 

  -:المستندات المطلوبة للتسجیل لدرجة الدكتوراه
      شھادة البكالوریوس المؤقتة -١     

  )شھادة األربع سنوات(شھادة البكالوریوس بالتقدیرات  -٢  
  .شھادة الماجستیر المؤقتة -٣
  شھادة الماجستیر بالوحدات والتقدیرات -٤  

  .درجة ٥٠٠) التویفل(اللغة اإلنجلیزیة شھادة الحصول على دورة  -٥
 I C D Lشھادة الحصول على دورة الحاسب اآللى  -٦  

  شھادة میالد كمبیوتر -٧
  .الموقف من التجنیــد -٨
      )للمتقدمین للتسجیل من الخارج(موافقة جھة العمل على التسجیل والتفرغ  -٩
   .صور شخصیة حدیثة ٤عدد + دوسیھ بالستیك  - ١٠  

 
  : لدراسیة لدرجة الدكتوراها الرسوم

  جنیھ سنویاً  ٦٩٢٫٥٠جنیھ عند القید ویسدد مبلغ  ٢٥٦٧٫٥٠یسدد المتقدم للتسجیل من الخارج مبلغ  -١
  جنیھ سنویاً  ١١٢٫٠٠جنیھ عند القید ویسدد مبلغ  ١٨٧٫٠٠یسدد المتقدم للتسجیل من الداخل مبلغ  -٢
  

  ٢٠/٧/١٦٢٠ : تاریخ موافقة مجلس الكلیة على اإلعالن 
  

  :لالستفسار
    ٢١٤٤٠٢٩:رقم التلیفون األرضى 

  ٢١٤٤٠٢٩: رقم الفاكس
  ٠١٠٠٤٣٤٠٢٦٧ -٠١٠٦٥٧٢٢٦٤٠: رقم المحمول

  deanffa @ yahoo.com: البرید االلكترونى


