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 دبلوم ( -ماجستير -إجراءات التسجيل للدرجات العلمية ) دكتوراه 
 

 أوال : االعالن عن التسجيل:

 :تقوم الكلية بفتح باب القبول للتسجيل في الدراسات العليا مرتين في العام
  للتسببببببجيل فببببببي درجببببببة الببببببدبلوم 33/9حتببببببي  1/9دور سبببببببتمبر ل فببببببي الفتببببببر  مببببببن : )         

 .والماجستير و الدكتوراه
 والدكتورا  فقط ستيرللتسجيل في درجة الماج :(31/3 حتي 1/3 في الفتر  مندور مارسل 

الجريبد  علما بانه لن يلتفت للطلبات المقدمة بعد هذا التاريخ و انبه يبتم االعبمن مبن  بمل 
 الرسمية من قبل الجامعة و االعمن بمقر الكلية.

 

 ثانيا : األوراق المطلوبة للتسجيل
 الدبلوم  - أ
 .شهاد  البكالوريوس المؤقتة و يشترط أن تكون علوم طبية بيطرية -1
 .موافقة جهة العمل إذا كان ال ريج يعمل أو إقرار بأنه ال يعمل -2
 .الموقف من التجنيد إذا كان ذكرا -3
 .صور  معتمد  منها +شهاد  الميمد   -4
 .صور ش صية للمتقدم (4عدد ل -5

 

 الماجستير –ب 
شببهاد  التقببديرات ل ال مببس سببنوات( بالنسبببة ل ببريج كليببات الطببب البيطببر  و يجببو  ل ببريج  -1

ن كليببات العلببوم و الصببيدلة مببن جامعببات جمهوريببة مصببر العربيببة أو علببي درجببة معادلببة لهببا مبب
جمهوريببة مصببر العربيببة فببي  بعبب  المببواد و هببي ل الكيميببا  الحيويببة جامعببات أ ببر   ببار  

 والفسيولوجيا و األنسجة و ال ميا و البكتريولوجيا و الفيرولوجيا (.
 

 هوراـالدكت –ج 
شهاد  الماجستير في العلوم الطبية البيطرية األساسية في ماد  الت صص التي سيقيد فيها من  -1

  .ي درجة معادلة لها من معهد علمي أ ر معترف به من الجامعةاحد  الجامعات المصرية أو عل
 –المطلوبة للتسجيل سالفة الذكر مطلوبة في جميع الدرجات لدبلوم  ورا األ علما بان باقي -

 (ماجستيرــ دكتوراه
   

 ( :هدكتورا -ماجستير -ثالثا : الدمغات المطلوبة من الطالب المتقدم للتسجيل ) دبلوم

 التسجيل تحتا  إلي ثمث دمغات.أورا   -1
 توضع دمغة علي موافقة جهة العمل أو إقرار عدم العمل. -2
 إذا استبدل المتقدم شهاد  الميمد أو موقفه من التجنيد بصور  طب  األصل يوضع عليها دمغة. -3
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 ( :هدكتورا -ماجستير -رابعا: الرسوم المطلوبة من الطالب المتقدم للتسجيل ) دبلوم

( 53جنيها ل  مسونعند الحصول علي أورا  التسجيل يقوم الطالب بدفع مبلغ و قدره  -1
 مقابل مطبوعات.

 :بعد قبول الطالب في التسجيل من قبل إدار  الجامعة تكون الرسوم المطلوبة  -2
 جنيه وتدفع مر  واحد     033     ومـــــ: رسوم الدبلأوال
 تدفع سنويا  جنيه و    1353   : رسوم الماجستيرثانيا

 جنيه و تدفع سنويا     1253    ورا ـرسوم الدكت ثالثا:
 

 :(هدكتور -ماجستير -)دبلومإلي التسجيل نخامسا :الرسوم المطلوبة من الطالب الوافدين المتقدمي

جنيه  0011بدفع مبلغ و قدره  الطالب من قبل الجامعة يقوم تسجيلبعد قبول  .1
 .رسوم قيد ألول مر إسترليني 

 :بعد ذلك كاآلتي الرسوم المطلوبة تكونو .2
 جنيه إسترليني وتدفع مر  واحد    1333  ومـــــ: رسوم الدبلأوال
 إسترليني وتدفع سنويا   جنيه   1533  : رسوم الماجستيرثانيا

 إسترليني وتدفع سنويا   جنيه   2533 الدكتـورا  رسوم  ثالثا:
 

 عتماد قبول التسجيل:إسادسا : 

 ستيفا  جميع البيانات تمهيدا  إلقسام العلمية الم تصة التسجيل الي األ أورا رسال إ يتم 

الطمب المقبولين الي  ورا أرسال دراسات العليا ثم مجلس الكلية وإلعرضها علي لجنة ال

 جرا ات التسجيل و موافاتنا بالموافقة النهائية.إتمام الجامعة إل

 

 
 
 
 
 
 
 

 رابط الد ول على االنترنت :

www.vet.zu.edu.eg 
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