شروط التقدم للقيد لدرجة الدبلوم بنظام الساعات المعتمدة
على الطلبة الراغبيي بالقيد لدرجة الدبلىم هي داخل الكلية أو خارجها أى يقدهىى الوستندات التالية لقسن
الدراسات العليا بالكلية في هىعد غايته 1320/ 9 / 03م 3
عدد  1شهادة البكالورٌوس أو شهادة مؤقتة  +صورة منها 0
بٌان بالمواد الخمس سنوات  +صورة طبق األصل 0
عدد  1شهادة إثبات الموقف من التجنٌد  +صورة طبق األصل 0
عدد  1شهادة المٌالد بالكمبٌوتر +صورة طبق األصل 0
عدد  6صور فوتوغرافٌة مقاس ( 0 ) 6×4
صورتٌن من الرقم القومً 0
صورتٌن من كارنٌة نقابة المهندسٌن 0
عدد  2ملف بالستٌك مسطره لألوراق 0
عدد  2تعهد وإقرار من الطالب بأنه غٌر مقٌد لدرجة الدبلوم فً أي كلٌة أو جامعة أخرى أو ألي درجة علمٌة
وبأنه سوف ٌتحمل التكالٌف الالزمة لدراسة الدبلوم الخاص به 0
موافقة صرٌحة من جهة العمل على القٌد لدرجة الدبلوم والتفرغ ٌومٌن فً األسبوع 0
بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص -:
موافقة جهة العمل بالضافة آلً مستند رسمً من هٌئة التأمٌنات االجتماعٌة ٌثبت بان الطالب ٌعمل بها 0
بالنسبة ألصحاب العمل -:
صورة من السجل التجاري أو الصناعً الخاص بهم معتمد من الجهة اإلدارٌة التابع لها 0
بالنسبة للضباط العاملين أو االحتياط -:
موافقة صرٌحة على القٌد والتفرغ ٌومٌن من هٌئة التدرٌب فرع البعثات .وبالنسبة لضباط الشرطة إحضار
موافقة من وزارة الداخلٌة 0
بالنسبة لغير العاملين  -:إقرار من الطالب بأنه ال ٌعمل 0
بالنسبة للمعدين وطالب البحث والعاملين بالمراكز البحثية -:
موافقة جهة العمل على التسجٌل والتفرغ ٌومٌن فً أسبوعٌا 0
كيفية االلتحاق -:
-1

-2
-3

-4

تقدم المستندات السابقة مستوفاة داخل المظروف في الفترة المحددة ( 2013/ 9/1حتى  ) 2013/9/ 30ولن تقبل
اى تعهدات أو إقرارات بديال نن المستندات ذاا باضإضافة إلى سداد الرسوم المقررة للفصل الدراسي األول
( مصرفات سنوية  -25.725باالضافة الى تكلفة السانة المعتمدة وقدرذا200ج للسانة الواحدة مع تقديم صورة
من إيصال السداد واالحتفاظ باألصل 0
ال تقبل اى صور ضوئية لألوراق المطلوبة باى حال من األحوال وال يلتفت إلى الطلبات الواردة بالبريد أو بعد
الموانيد المحددة للقبول 0
يتم كتابة استمارة القيد نلى الكمبيوتر وتقديم ندد  2نسخة لقسم الدراسات العليا 0
لن يسمح بسحب اى مستند من المظروف بعد القبول 0
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