الوافدين
الدراسات العليا

MEET OUR
CEO
Investment generally results in acquiring an
asset, also called an investment. If the asset is
available at a price worth investing, it is normally
expected either to generate income, or to
appreciate in value, so that it can be sold at a
higher price invest Investment generally results.

قواعد التقديم و االجراءات

أوال  :القبول
بالنسبة للطالب الملتحقين الجدد والطالب الذين سبق على قبولهم أكثر من عامين .
يتقدم الطالب عبر الموقع االلكتروني الرسمي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-
 ،casm.edu.egوتحميل صورة جواز السفر وبنهاية خطوات التقديم يقوم الطالب بطباعة إثبات التقديم
التقدم على الموقع االلكتروني اعتبارا من  1/6حتى  31/5من كل عام لدرجات الدبلوم ،الماجستير ،الدكتوراه
يقوم الطالب بسداد  1500جنية مصري فقط ال غير مقابل خدمة التقديم عن كل درجة علمية.
ال يتم قبول اى طالب بالجامعات دون تقديم إثبات التقديم عبر الموقع االلكتروني الرسمي لقطاع الشئون الثقافية
والبعثات www.mohe-casm.edu.eg
يتقدم الطالب بجميع المستندات والوثائق كاملة إلى الجامعة مباشرة ،وبناء على ذلك تتلقي اإلدارة من الجامعات
ملف الطالب عبر البريد السريع على ان يشتمل الملف على المستندات التالية -:

 .1إثبات التقديم عبر الموقع االلكتروني .
 .2استمارة البيانات الصادرة من اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين موضح عليها رأي الكلية والجامعة
معتمدة بخاتم شعار الجمهورية
 .3أخر مؤهل دراسي
 .4شهادة معادلة ألخر مؤهل دراسي من المجلس األعلى للجامعات معتمدة .

تمت موافقة السيد األستاذ الدكتور الوزير على إلغاء شرط إحضار خطاب الترشيح من السفارة لدراسة الطالب الوافدين
على نفقتهم الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.
عدم تحصيل أى رسوم دراسية إضافية بخالف ما تم فرضه على الطالب الوافدين من مصروفات شاملة لكافة الخدمات
التعليمية ألالزمة للدراسة مع مراعاه عدم تحمل الطالب الوافد أي مصروفات دراسية إضافية في حالة تأخير تحديد موعد
المناقشة أو ألي أسباب ترجع للكلية والجامعة بغض النظر عن التأخر في سداد المصروفات .
تمت موافقة السيد األستاذ الدكتور الوزير على الرد باالعتذار عن إي طلبات يتم تقديمها إلعفاء أو التخفيض من
المصروفات الدراسية المقررة على الطلبة الوافدين للدراسات العليا كونها مرحلة تكميلية .

عدم مناقشة الرسائل العلمية لطالب الماجستير أو الدكتوراه إال بعد سداد الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة عليهم.

ثانيا  :التحويل
يجوز تحويل الطالب الوافد السابق قبوله في العام السابق أو في نفس عام القبول من كلية إلي أخري
بشرط أن الكلية المحول إليها قد وافقت علي ذلك.

ABOUT US

•يجوز تحويل الطالب الوافد الذي مضى على قبوله أكثر من عامين من كلية إلى أخري بشرط موافقة
الكلية المحول إليها على أن يكون مستمر بالدراسة ويكون التحويل عن طريق اإلدارة

Minimal Presentation

بالضوابط اآلتية للحالتين:
-1أن يكون التحويل مرة واحدة خالل مدة الدراسة ( للدرجة العلمية الواحدة ) .
-2يتقدم الطالب بطلب الرغبة في التحويل لرئيس اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين .
-3إحضار خطاب يفيد سحب ملفه من الجامعة أو الكلية المحول منها .
-4إحضار خطاب من الكلية أو الجامعة المحول إليها موضح فيه موقف القبول المبدئي للطالب.
-5سداد  1000جنية مصري فقط ال غير قيمة خدمة التحويل فيما عدا طالب المنح .

ثالثا  :تأجيل قيد الطالب
يجوز تأجيل قيد الطالب الوافد بالدراسات العليا للعام التالي للترشيح مرة واحدة قبل
بدء العام الدراسي الجديد بالجامعة
المستندات المطلوبة
• إحضار خطاب من الجامعة او الكلية يفيد الموافقة على التأجيل
• يتقدم الطالب بطلب بتأجيل القيد لرئيس اإلدارة المركزية لشئون الطالب
الوافدين.
• سداد  1000جنية مصري فقط ال غير قيمة خدمة تأجيل

رابعا  :إعادة الترشيح
يجوزإعادة ترشيح الطالب الوافد السابق قبوله في العامين الماضيين
( ) 2018/2019 ، 2017/2018ولم يستكمل إجراءات قيده بالدراسة
في نفس الكلية والجامعة السابق قبوله بها
المستندات المطلوبة
•

إحضار خطاب من الجامعة او الكلية يفيد ان الطالب لم يستكمل
إجراءات قيده

•

يتقدم الطالب بطلب إلعادة الترشيح

•

سداد  1000جنية مصري فقط ال غير قيمة خدمة إعادة الترشيح

خامسا  :الدبلوم الثاني




الطالب الحاصلين على دبلوم الدراسات العليا من
الجامعات المصرية مدته سنة واحدة ويرغبون في
االلتحاق للدراسة في العام التالي لحصولهم علي الدبلوم
األول يستكمل الدراسة بنفس الموافقة (الدبلومتين
بموافقة واحدة) بشرط أن يكون الطالب مستمر
بالدراسة في نفس الجامعة ( ينطبق هذا البند علي
الطالب الوافدين الملتحقين بالجامعات قبل العام الحالي
. ) 2019/2020
أما إذا رغب الطالب في دراسة الدبلوم الثاني في جامعة
أخري يعتبر ذلك تحويال وينطبق عليه شروط التحويل
المذكورة أعاله .

سادسا  :الطالب المتقدم للدراسة في برامج الدراسات العليا
( التعليم عن بعد  ) ON LINEبالجامعات المصرية:


يتقدم الطالب عبر الموقع االلكتروني الرسمي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-
 ،casm.edu.egوتحميل صورة جواز السفر  ،وبنهاية خطوات التقديم يقوم الطالب بطباعة إثبات التقديم.



التقدم على الموقع االلكتروني اعتبارا من  1/6حتى  31/5من كل عام بمراحل الدراسات العليا .



يقوم الطالب بسداد  1500جنية مصري فقط ال غير مقابل خدمة التقديم على الموقع االلكتروني.



يتقدم الطالب بجميع المستندات والوثائق إلى الجامعة مباشرة ،وبناء على ذلك تتلقي اإلدارة من الجامعات ملف
الطالب عبر البريد السريع

على ان يشتمل الملف على المستندات التالية -:


إثبات التقديم عبر الموقع االلكتروني .



استمارة البيانات الصادرة من اإلدارة المركزية لشئون الطالب الوافدين موضح عليها رأي الكلية والجامعة
معتمدة بخاتم شعار الجمهورية .



أخر مؤهل دراسي



شهادة معادلة ألخر مؤهل دراسي من المجلس األعلى للجامعات معتمدة

سابعا  :الطالب الذي تفرض عليه مواد تكميلية لاللتحاق ببرامج
الدراسات العليا من قبل المجلس االعلى للجامعات المصرية



شروط التقدم -:
يتقدم الطالب عبر الموقع االلكتروني الرسمي لقطاع الشئون الثقافية والبعثات www.mohe-
 ،casm.edu.egوتحميل صورة جواز السفر  ،وبنهاية خطوات التقديم يقوم الطالب بطباعة إثبات
التقديم



التقدم على الموقع االلكتروني اعتبارا من  1/6حتى  31/5من كل عام لدرجات الدبلوم ،الماجستير،
الدكتوراه



يقوم الطالب بسداد  1500جنية مصري فقط ال غير مقابل خدمة التقديم .



يتقدم الطالب بجميع المستندات والوثائق إلى الجامعة مباشرة وبناء على ذلك تتلقي اإلدارة من الجامعات
ملف الطالب عبر البريد السريع في

على ان يشتمل الملف على المستندات التالية -:


إثبات التقديم عبر الموقع االلكتروني .



شهادة المعادلة موضح بها المواد التكميلية المطلوب دراستها معتمدة من المجلس األعلى للجامعات.



أخر مؤهل دراسي .



خطاب من الكلية يفيد موافقة الكلية أو الجامعة على دراسة الطالب لهذه المواد .

ثامنا  :تعديل الدرجة
يجوز تعديل الدرجة العلمية طبقا ً لموافقة
الكلية بنا ًء على مبررات علمية تقدمها
الجامعة ويتم ذلك عن طريق اإلدارة على
ان ترسل الكلية خطاب يفيد ذلك

تاسعا  :قواعد عامة للجامعات لتيسير الدراسة علي الطالب الوافدين
بمرحلة الدراسات العليا :
•

السماح للطالب الوافدين بدخول المحاضرات واالمتحانات لحين وصول موافقة الجهات المعنية.

•

تطبيق نظام الفصل الدراسي في سداد المصروفات الدراسية للدارسين الوافدين من مختلف الجنسيات للدراسات
العليا بالجامعات المصرية

•

تلتزم الجامعات بموافاة اإلدارة بأوراق الطالب الوافدين الذين تم التحاقهم بالجامعة قبل العام الحالي 2019/2020
دون التسجيل على الموقع االلكتروني الرسمي للتقدم بالوزارة ودون استطالع الرأي من قبل اإلدارة حتى يتسنى
اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتقنين وضع الطالب وقبولهم على أال يتم قبول أي من الطالب دون االلتزام ببند رقم ()5
من قواعد القبول بدا من العام الجامعي . 2019/2020

•

تقوم الجامعات بمخاطبة اإلدارة عن أي طالب يتم استقدامهم على حساب برامج أو اتفاقيات حوض النيل أو مشاريع
اإلتحاد األوروبي أو منحة أجنبية من خالل المشاريع المشتركة أو كورسات تدريبية في مراكز اللغة العربية
بالجامعات أو اى تدريبات قصيرة المدة تمت موافقة السيد األستاذ الدكتور الوزير على إلغاء شرط إحضار خطاب
الترشيح من السفارة لدراسة الطالب الوافدين على نفقتهم الخاصة بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات المصرية.

•

عدم تحصيل أى رسوم دراسية إضافية بخالف ما تم فرضه على الطالب الوافدين من مصروفات شاملة لكافة
الخدمات التعليمية ألالزمة للدراسة.

•

تمت موافقة السيد األستاذ الدكتور الوزير على الرد باالعتذار عن إي طلبات يتم تقديمها إلعفاء أو التخفيض من
المصروفات الدراسية المقررة على الطلبة الوافدين للدراسات العليا كونها مرحلة تكميلية .

•

عدم مناقشة الرسائل العلمية لطالب الماجستير أو الدكتوراه إال بعد سداد الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة
عليهم.

•

تلتزم الجامعات وفقا لقرار المجلس األعلى للجامعات بجلسته رقم  35بتاريخ  19/1/2019بفتح قنوات خاصة
لتسجيل الطالب الوافدين بسيمنارات األقسام وتسجيل الخطط والتشكيل والمناقشة بمجالس األقسام العلمية وكذلك
إجراءات القبول بإدارة الدراسات العليا بالكليات والجامعات .

عاشرا  :التوصيات
التزام الطالب اليمنيين الدارسين بمرحلة الدراسات العليا بالجامعات
المصرية ويسددون المصروفات بالعملة األجنبية بتقديم مستندات نظير
األبحاث حتى يتمكنوا من استرداد نسبة  %30مقابل األبحاث من الجامعة
طبقا للبرنامج التنفيذي بين جمهورية مصر العربية ودولة اليمن .
يدفع الطالب المصروفات عن كل عام من تاريخ موافقة مجلس الكلية على
التسجيل وحتى تاريخ موافقة مجلس الكلية على تقرير الصالحية وتشكيل
لجنة المناقشة وإيداع نسخة من الرسالة بالكلية
عدم استحقاق الرسوم والمصروفات الدراسية في حالة إيقاف القيد أو
إسقاطه لعدم استفادة الطالب الوافد من الخدمة التعليمية

قرارات المجلس
االعلى للجامعات

اوال القرارات المحفزة للدراسة بمصر
و التى صدرت من
المجلس االعلى للجامعات

• قبول الطالب الوافدين بالجامعات المصرية
من مرحلة الدراسات العليا لحين ورود
موافقة الجهات المعنية بعد شهر من قبولهم .

• السماح للطالب الوافدين بدفع الرسوم
الدراسية بعد شهر من تاريخ التحاقهم .
• يقوم الطالب بالتوقيع على إقرار يفيد بان
الجامعة ليس لديها مسئولية بقبولة بشكل
نهائى اال بعد ورود الموافقة االمنية .

• يتم قبول الطالب المصريين والوافدين الحاصلين على
تقدير مقبول بالتسجيل بالدراسات العليا من الكليات
الجامعية المختلفة بشرط دراسة بعض المواد التى
يقترحها القسم العلمى ويعتمدها مجلس الكلية و يقرها
مجلس الجامعة
• الموافقة على فتح قنوات خاصة بالطالب الوافدين
بسمينارات االقسام و كذلك ادارة الدراسات العليا فيما
يخص التسجيل والتشكيل والمناقشة واجراءات القبول

قرارات لضمان حقوق الكلية
و الجامعة و التزامتها

ال يتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم على الرسالة منمجلس الكلية و ادارة الجامعة اال بعد قيام الطالب

بسداد جميع المصروفات الدراسية حتى اخر فصل
دراسي مستحق الدفع عليه.

فى حالة تسديد الرسوم والمصروفات المستحقةواعتماد تشكيل لجنة الحكم من مجلس الكلية وادارة

الجامعة ال يحمل الطالب باى مصروفات اضافية اذا
اجتاز مناقشة الرسالة بنجاح

• فى حالة تجاوز مدة  6اشهر وتم تشكيل لجنه

جديدة يلزم الطالب بدفع الرسوم والمصروفات
عن الفصول الدراسية التى تبدا من اعتماد تشكيل

اول لجنه حكم على الرسالة
• تسرى هذه القواعد على الدرجات العلمية التى تم

منحها بالمناقشة فقط
• مراعاة عدم تحمل الطالب الوافد اية مصروفات

دراسية اضافية فى حالة تاخير تجديد موعد
المناقشة السباب ترجع للكلية والجامعة بغض
النظر عن التاخير فى سداد المصروفات

