قسم الوثائق والمكتبات
الالئحة الداخلية
وقواعد واجراءات التقديم لطلبة الدراسات العليا

المادة

عدد الساعات

موضوع خاص في علم المكتبات

2

التوثيق اآللي

2

المكتبات المتخصصة

2

مناهج البحث

2

نصوص في علم المكتبات بلغة أوروبية

2

االجمالي

 10ساعات

القواعد واإلجراءات الخاصة بالتقدم للدراسات العليا بالقسم؟
أوال :المستندات المطلوبة لإللتحاق بالدراسات العليا :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

عدد ( )4استماره التحاق بالدراسات العليا ( موجودة بالكليات)
( موجودة بالكليات)
عدد ( )4استماره استطالع رأى
( موجودة بالكليات)
عدد ( )4استمارة معلومات
عدد ( )1اصل شهادة الثانوية الحاصل عليها الطالب.
أصول المؤهالت الجامعية الحاصل عليها معتمدة زموثقة.
صورة من جواز السفر كامال.
عدد ( )6صور شخصية للطالب.
إقرار من الطالب باإلقامة بالبالد (المدة التى حددها مجلس الجامعة) .
بيان بالمواد التى درسها الطالب خالل مدة الدراسة..
موافقة السفارة التى يتبع لها الطالب بالقاهرة.
شهادة من وزارة الصحة المصرية تفيد خلو الدارس من مرض اإليدز( تقدم بعد موافقة الوافدين) .
شهادة معادلة المؤهالت الحاصل عليها الطالب وسداد الرسوم والمصروفات ( فيما عدا المؤهل الجامعى األول) .
إستيفاء إستمارة المعلومات على الموقع اإللكترونى لإلادارة العامة للوافدين.

ثانيا  :مصروفات الدراسة لغير المصريين :
•
•

يؤدى الطالب الوافد على غير منحة جمهورية مصر العربية التى يقرها وزير التعليم العالى.
الرسوم الدراسية  :بالنسبة لطالب الدراسات العليا  :رسم قيد ألول مرة  1500دوالر أمريكى فى كليـات ( اآلداب – الحقوق –
التجارة – اإلقتصاد والعلوم السياسية – دار العلوم – الدراسات العربية – البنات)

ثالثا مصروفات دراسية سنوية :

•
•
•
•
•
•
•
•

يؤدى طالب الدبلوم مصروفات مقدارها للكليات النظرية.
يؤدى طالب درجة الماجستير مصروفات مقدارها (  )6000دوالر أمريكى للكليات النظرية.
يؤدى طالب درجة الدكتوره بمصروفات مقدارها (  )6000دوالر أمريكى.
يسدد طالب الدبوم مبلغ (  )250رسم دورة الحاسب اآللى.
يسدد طالب الماجستير مبلغ (  )350رسم دورة الحاسب اآللى.
يسدد طالب الدكتوراه مبلغ (  )480رسم دورة الحاسب اآللى.
يسدد الطالب بكليته رسم المصروف (  ) 150جنية ورسم الكارنية (  ) 50جنيها ورسم الخدمات الطبية () .200
كتاب الوزارة رقم  74فى  1996/1/7بشآن المواد التكميلية  :أفاد كتاب الوزارة أن سداد الرسوم والمصروفات الدراسية للطالب
الوافدين المتقدمين للقيد بالدراسات العليا ويفرض عليهم مواد تكميلية وتتم دراسة هذه المواد فى سنة مستقبلة باآلتى  :أنه باالستطالع
رأى المجلس األعلى للجامعات أفاد بأن السيد األستاذ الدكتور أمين المجلس وافق على أن يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية
ورسم القيد وطالب دراسات عليا وبعد إجتيازه المواد التكميلية يقوم بسداد المصروفات السنوية دون مصروفات القيد ( أى يلتزم بسداد
مصروفات القيد مرة واحدة باإلضافة إلى المصروفات السنوية) .

