ا ألوراق املطلوبة  :نلتقدمي ندلبلوم امعام امرتبوي نظام امعام امواحد و امعامني
(بنظام امساعات املعمتدة ) نلعام اجلامعى - : 0200/0202
 -1شهادة درجت اللُساًس أو درجت البكالىرَىس  2 +صىرة هٌها
 -2شهادة هعادلت هي الوجلس األعلً للجاهعااث
علً درجت علوُت هي الراار

لرزَجاٍ الوعا ال الراصات أو ال اصالُي

هعموالة و هرمىهات هاي الوجلاس األعلاً للجاهعااث 2 +

صىرة هٌها .
 -3شهادة الوُالد بالكوبُىتز  2+صىرة هٌها .
 -4علد  4صىر شرصُت .
 -5علد 2

صىرة بطالت الزلن المىهٍ سارَت .

 -6شهادة أداء الرلهت العسكزَت أو اإلعفاء هٌها أو المأجُل لولة ثالث سٌىاث .
 -7إلزار بالمفزغ لللراست للومملهُي لللبلىم العام المزبىٌ ًظام العام الىاحل  .و إلزار بعالم
المُل فٍ اللراساث العلُا فٍ أٌ كلُت أخزٌ للٌظاهُي .
 -8هىافمت جهت العول للومملهُي هي الولرسُي باللولت لللبلىم العام ًظام العاهُي .
 -9إَصاااد دفاام الوصاازوفاث كاهلاات وتماالر

1652

 +رساان الوظاازو

 + 150الومابلاات

 + 100رسن المُل َلفم لوزة واحلة  + 600رسن ساعاث هعمولة 2475

َ-10من إجزاء همابالث شرصُت للطال الومملهُي لاللم اق باللبلىم العام المزبىٌ .
َ-11مااىم الطالااات بالمساااجُل ا لكمزوًاااٍ علاااً هىلااام الجاهعااات و باعااات اساااموارة الممااالَن
وإرفالها ضوي أوراق المملَن .

موقع التسجيل االلكترونى mis.bun.edu.eg/pgreg -:

ملحوظة  :ال ًقبل أأي خرجي تعلمي مفتوح هنائَا
ًمت تسلمي و اؤس تالم امللفات واس تالم امللفات من امساعة امتاسعة ضباحا حىت امواحدة ظهرا

يف امفرته من  0202/8/2حىت 0202/9/9

ا ألوراق املطلوبة  :نلتقدمي ندلبلوم املهين(بنظام امساعات املعمتدة ) نلعام اجلامعي : 0200/0202
شهادة درجت اللُساًس أو درجت البكالىرَىس لرزَجً كلُت المزبُت  2 +صىرة هٌها
 -1شهادة اللبلىم العام لغُز خزَجاٍ كلُات المزبُا  2+صاىرة هٌهاا +شاهادة الوه ال ال اصال
علُت و 2صىرة هٌها

 -2شهادة الوُالد بالكوبُىتز  2+صىرة هٌها .
 -3علد  4صىر شرصُت .
 -4علد 2

صىرة بطالت الزلن المىهٍ سارَت .

 -5شااهادة أداء الرلهاات العسااكزَت أو اإلعفاااء هٌهااا أو المأجُاال لواالة ثااالث سااٌىاث لال ااال
+صىرة هٌها للذكىر .
 -6إلزار بعلم المُل فٍ اللراساث العلُا فٍ أٌ كلُت أخزٌ.
 -7هىافمت جهت العول للومملهُي هي الولرسُي .
 -8إَصاااد دفاام الوصاازوفاث كاهلاات وتماالر
 + 100رسن المُل َلفم لوزة واحلة 600

1652

 +رساان الوظاازو

 + 150الومابلاات

 +رسن ساعاث هعمولة . 2100

َ-10من إجزاء همابالث شرصُت للطال الومملهُي لاللم اق باللبلىم الوهٌٍ .
َ-11مااىم الطالااات بالمساااجُل ا لكمزوًاااٍ علاااً هىلااام الجاهعااات و باعااات اساااموارة الممااالَن
وإرفالها ضوي أوراق المملَن .

موقع التسجيل االلكترونى mis.bun.edu.eg/pgreg -:

ملحوظة  :ال ًقبل أأي خرجي تعلمي مفتوح هنائَا
ملحوظةٌ :شرتط ىف قبول ادلراسة بشعبو (تكنوموجيا امتعلمي واعداد املواد امتعلميَة) أأن ٍكون
حاض اال عىل ادلرجة اجلامعَة الآوىل ىف ( تكنوموجيا امتعلمي) فقط
ًمت تسلمي و اؤس تالم امللفات و أأضول املستندات من امساعة امتاسعة ضباحا حىت امواحدة ظهرا

يف امفرته من  0202/8/2حىت 0202/9/9

ا ألوراق املطلوبة  :نلتقدمي ندلبلوم اخلاص(بنظام امساعات املعمتدة ) نلعام اجلامعي - : 0200/0202
 -1شهادة درجت اللُساًس أو درجت البكالىرَىس  2 +صىرة هٌها
 -2شهادة اللبلىم الوهٌٍ وفً شعبت المرصص المزبىي  2+صىرة هٌها بمملَز جُل علٍ ا لل

 -3شهادة اللبلىم العام لغُز خزَجٍ كلُت المزبُت 2 +صىرة هٌها
 -4شهادة الوُالد بالكوبُىتز  2+صىرة هٌها .
 -5علد  4صىر شرصُت .
 -6علد 2

صىرة بطالت الزلن المىهٍ سارَت .

 -7شااهادة أداء الرلهااات العسااكزَت أو اإلعفااااء هٌهااا أو المأجُااال لواالة ثاااالث ساااٌىاث
لال ال +صىرة هٌها للذكىر .
 -8إلزار بعلم المُل فٍ اللراساث العلُا فٍ أٌ كلُت أخزٌ.
 -9هىافمت جهت العول للومملهُي هي الولرسُي .
-10

إَصاااد دفااام الوصااازوفاث كاهلااات وتمااالر

الومابلت  + 100رسن المُل َلفم لوزة واحلة 600

1652

 +رسااان الوظااازو

+ 150

 +رسن ساعاث هعمولة . 1800

َ-11اامن إجاازاء اخمبااار حاساات لااٍ +اللغاات ا ًجلُ َاات للومماالهُي لاللم ااق بالاالبلىم الراااك كإخمبااار
هه ل للمبىد وسُمن ا عالى عي هىعلة بعل المملَن َزجٍ الومابعت علٍ هىلم الكلُات َعفاً هاي أداء
اخمبار المبىد ال اصل علاً شاهادة  ICDLهاي أداء أخمباار ال اسات اِلاً هام ضازورة اح اار ا
للشاانىى وكااذالف َعفااً هااي أداء اخمبااار اللغاات ا ًجلُ َاات ال اصاال علااً شااهادة  Tofelهاام ضاازورة
اح ار ا للشنىى أو خزَجً ترصص اللغت ا ًجلُ َت .
َ-12مىم الطالت بالمسجُل ا لكمزوًٍ علً هىلام الجاهعات و باعات اساموارة الممالَن وإرفالهاا ضاوي
أوراق المملَن .

موقع التسجيل االلكترونى mis.bun.edu.eg/pgreg -:
ملحوظة  :ال ًقبل أأي خرجي تعلمي مفتوح هنائَا
ملحوظة :امتقدمي ٍكون بنفس ختطص ادلبلوم املهىن
ملحوظةٌ :شرتط ىف قبول ادلراسة بتخطص (تكنوموجيا امتعلمي واعداد املواد امتعلميَة) أأن ٍكون حاض اال عىل ادلرجة
اجلامعَة الآوىل و ادلبلوم املهىن ىف ( تكنوموجيا امتعلمي) فقط

ًمت تسلمي و اؤس تالم امللفات من امساعة امتاسعة ضباحا حىت امواحدة ظهرا
يف امفرته من  0202/8/2حىت 0202/9/9

ا ألوراق املطلوبة  :نلتقدمي دلرجة (املاجس تري) (بنظام امساعات املعمتدة ) نلعام اجلامعي 0200/0202
 -1شهادة درجت اللُساًس أو درجت البكالىرَىس  2 +صىرة هٌها.
 -2شهادة اللبلىم الوهٌٍ  2+صىرة هٌها .
 -3شهادة اللبلىم العام لغُز خزَجٍ كلُت المزبُت 2 +صىرة هٌها.
-4شهادة اللبلىم الراك بمملَز جُل علٍ ا لل وفً شعبت المرصص المزبىي  2+صىرة هٌها

-5شهادة الوُالد بالكوبُىتز  2+صىرة هٌها .
-6شهادة خبزة سٌمُي للومملم للواجسمُز
 -4علد  4صىر شرصُت .
 -5علد 2

صىرة بطالت الزلن المىهٍ سارَت .

 -6شااهادة أداء الرلهاات العسااكزَت أو اإلعفاااء هٌهااا أو المأجُاال لواالة ثااالث سااٌىاث لال ااال +
صىرة بك ا صل هٌها للذكىر .
 -7إلزار بعلم المُل فٍ اللراساث العلُا فٍ أٌ كلُت أخزٌ.
 -8هىافمت جهت العول للومملهُي للرجت الواجسمُز
 -9إَصاد دفم الوصزوفاث كاهلت للواجسمُز وتملر
الوظزو

1882

تسالد كال عاام جااهعً  +رسان

 + 200الومابلت + 100رسن المُل َسالد لوازة واحالة 1200

هعمولة للومزراث 1200

 +رسان سااعاث

َسلد لوزة واحلة  +رسن ساعاث هعمولة للزسالت.

َ-10من إجزاء اخمبار لبىد للومملهُي لاللم اق بلرجت الواجسمُز كإخمبار هه ل للمُال وساُمن ا عاالى
عي هىعلة بعل المملَن َزجٍ الومابعت علٍ هىلم الكلُت وهم ا لسام العلوُت

َ -11ماااىم الطالااات بالمساااجُل ا لكمزوًاااٍ علاااً هىلااام الجاهعااات و باعااات اساااموارة الممااالَن
وإرفالها ضوي أوراق المملَن .
موقع التسجيل االلكترونى mis.bun.edu.eg/pgreg -:

ملحوظة  :ال ًقبل أأي خرجي تعلمي مفتوح هنائَا
ملحوظة :امتقدمي ٍكون بنفس ختطص ادلبلوم اخلاص

ملحوظةٌ :شرتط ىف قبول ادلراسة بتخطص (تكنوموجيا امتعلمي واعداد املواد امتعلميَة) أأن ٍكون حاض اال عىل ادلرجة
اجلامعَة الآوىل و ادلبلوم املهىن وادلبلوم اخلاص ىف ( تكنوموجيا امتعلمي) فقط

ًمت تسلمي و اؤس تالم امللفات من امساعة امتاسعة ضباحا حىت امواحدة ظهرا
يف امفرته من  0202/8/2حىت 0202/9/9

ا ألوراق املطلوبة  :نلتقدمي دلرجة (ادلكتوراة) (بنظام امساعات املعمتدة ) نلعام اجلامعي 0200/0202
 -1شهادة درجت اللُساًس أو درجت البكالىرَىس  2 +صىرة هٌها.
 -2شهادة اللبلىم الوهٌٍ  2+صىرة هٌها .
 -3شهادة اللبلىم العام لغُز خزَجٍ كلُت المزبُت 2 +صىرة هٌها.
-4شهادة اللبلىم الراك بمملَز جُل علٍ ا لل  2+صىرة هٌها
-5شهادة الواجسمُز بمملَز جُل علٍ ا لل  2+صىرة هٌها

-6شهادة الوُالد بالكوبُىتز  2+صىرة هٌها .
-7شهادة خبزة 4سٌىاث للومملم لللكمىراة .
-8علد  4صىر شرصُت .
-9علد 2
-10

صىرة بطالت الزلن المىهٍ سارَت .

شهادة أداء الرلهت العسكزَت أو اإلعفاء هٌها أو المأجُال لوالة ثاالث ساٌىاث لال اال

 +صىرة بك ا صل هٌها للذكىر .
-11

إلزار بعلم المُل فٍ اللراساث العلُا فٍ أٌ كلُت أخزٌ.

-12

هىافمت جهت العول للومملهُي للرجت اللكمىراة.

-13

إَصاد دفام الوصازوفاث كاهلات للالكمىراة وتمالر

رساان الوظاازو

 + 300الومابلاات + 100رساان المُاال َاالفم لواازة واحاالة  + + 1200رساان

ساعاث هعمولة للومزراث 1800
14

2202

تسالد كال عاام جااهعً +

َسلد لوزة واحلة  +رسن ساعاث هعمولة للزسالت.

َ-من إجزاء اخمبار لبىد للومملهُي لاللم اق بلرجت الالكمىراة كإخمباار هه ال للمُال وساُمن

ا عالى عي هىعلة بعل المملَن َزجٍ الومابعت علٍ هىلم الكلُت وهم ا لسام العلوُت

َ - 15مااىم الطالاات بالمسااجُل ا لكمزوًااٍ علااً هىلاام الجاهعاات و باعاات اسااموارة المماالَن
وإرفالها ضوي أوراق المملَن .

موقع التسجيل االلكترونى mis.bun.edu.eg/pgreg -:

ملحوظة  :ال ًقبل أأي خرجي تعلمي مفتوح هنائَا
ملحوظة :امتقدمي ٍكون بنفس ختطص املاجس تري
ملحوظةٌ :شرتط ىف قبول ادلراسة بتخطص (تكنوموجيا امتعلمي واعداد املواد امتعلميَة) أأن ٍكون حاض اال عىل ادلرجة
اجلامعَة الآوىل و ادلبلوم املهىن وادلبلوم اخلاص واملاجس تريىف ( تكنوموجيا امتعلمي) فقط
ًمت تسلمي و اؤس تالم امللفات من امساعة امتاسعة ضباحا حىت امواحدة ظهرا
يف امفرته من  0202/8/2حىت 0202/9/9

كلـيــــــــــة التــــــربــيـــــــة
الدراســــــات العليـــــــا و البحـــــــوث

------------

اعــــــــالن هـــــــــام

ً
يتم فتح باب القبول بالدراسات العليا لجميع مراحلها اعتبارا من

السبت 2021/8/1و ى
حت 2021/9/9
تعلُواث ههوت للمملم لللراساث العلُا

ى
ى ى
الكتون أوال ثم يقدم الطالب الملف ورق بالكلية مع اثبات التقديم
 يكون التقديمى
ى ى
االلكتون عىل الموقع االن )mis.bun.edu.eg/pgreg( :ويمكنكم االطالع من
خالل تحميل ملف االرشادات بالموقع عىل خطوات التقديم خطوه بخطوه.
 يتم إجراء المقابالت الشخصية للدبلومات (العام ىى
المهت) داخل االقسام
التبوي –
ي
العلمية أثناء ى
فتة التقديم .
 تعقد اختبارات التقدم للماجستت وللدكتوراة طبقا للموعد المحدد بالقسم العلىم بعد انتهاءالتقديم

ى
عىل الطالب حضور مادة التدريس المصغر بال ىتم األول
 فيما يخص الدبلوم العام فيتعي يى
التبية العملية ى
و مادة ى
بالتم الثان وإجتيازهما رشط دخول إختبارات نهاية العام أو
الحرمان من دخول االختبارات عند التغيب أو الرسوب بهما
 يتقدم الطالب إل إدارة الدراسات العليا بالكلية رلشاء مظروف االلتحاق :
ي

 قيمه المظروف (150ج )لجميع الدبلومات 100( +جنية ) للمقابله الشخصية600(+ج رسم قيد)
 قيمة المظروف للماجستت(200جنية)  100(+جنية) مقابلة شخصية1200( +ج رسم قيد)
 قيمة مظروف الدكتوراة( 300جنية)  100(+جنية) مقابلة شخصية1200(+ج رسم قيد)

(يتم دفعها بالفي ـ ـزا بخزين ـ ـة الكلية تحت حساب الرقم املؤسس ي الخاص بالكلية املدون بإذن الدفع)
المرصوفات الخاصة للدبلومات والماجستت والدكتوراة -:
-1
-2
-3
-4
-5

-

مرصوفات الدبلوم العام ى
التبوي (  1652جنية)2475(+جنية رسم ساعات معتمدة)
ى
(1652جنية) 2100(+جنية رسم ساعات معتمدة)
المهت
مرصوفات الدبلوم
ي
(1652جنية) 1800( +جنية رسم ساعات معتمدة)
مرصوفات الدبلوم الخاص
(1882جنية)(تسدد كل عام جامعى )1200(+جنية رسم ساعات
مرصوفات الماجستت
معتمدة)  +رسم ساعاث هعمولة للزسالت
(2202جنية) تسدد كل عام جامعى )1800(+جنية رسم ساعات
مرصوفات الدكتـ ـ ـ ـوراة
معتمدة)  +رسم ساعاث هعمولة للزسالت
يتم دفع مبلغ 600جنية رسم قيد للدبلومات (لمرة واحدة) باالضافة للمرصوفات .
ى
لدرجت الماجستت والدكتوراة (لمرة واحدة) باالضافة
يتم دفع مبلغ 1200جنية رسم قيد
ي
للمرصوفات
يتم دفع قيمة الساعات المعتمدة لكل برنامج من برامج الدراسات العليا تحصل مع المرصوفات .

مع حتَات ادارة ادلراسات امعلَا

