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بندا  علدم موافقدة  تعلن كلية اآلداب/ جامعة الفيوم عن فتح باب القبول للتسجيل للدراسات العليا للددرجات العلييدة باليليدة

 النحو التالي: م علم11/7/0201مجلس اليلية الينعقد بتاريخ 

 فدي  0200 /0201للعدام الجدامعي  (السنة التيهيديدة للياجسدتي  – دبلومات الساعات اليعتيدة -النظام القديم ) الدبلومات

 -جييع األقسام باليلية:

 : )النظام القديم( أوال: دبلومات

 وأأن ييدون الطالدب صا دل علدي درجدة الليسدا س  )النظام القدديم( يشت ط لقيد الطالب بأي من دبلومات الدراسات العليا

 لها.ي درجة جامعية معادلة ـالبيالوريوس من إصدي الجامعات اليص ية أو عل

 خ يج كلية التقدي  اليدة القســـــــم

 خ يجي جييع اليليات مقبول عامان دبلوم الت جية اال جليزية

 خ يجي جييع اليليات مقبول عامان الف  سيةدبلوم الت جية 

 قسم اللغه اال جليزية خ يجي كلية اآلداب جيد عام واصد دبلوم علم اللغة التطبيقي

 قسم علم النفس خ يجي كلية اآلداب مقبول عام واصد يدبلوم علم النفس التطبيق

دبلوم عام في الدراسات 

 التاريخية
 مقبول عامان

خ يجي جييع اليليات ما عدا خ يجي كليتي الت بية واآلداب 

 تخصص تاريخ

 خدمه اجتياعيةالكلية وأ قسم علم االجتياع خ يجي كلية اآلداب جيد عامان دبلوم التنيية االجتياعية

لوم الييتبات دب

 واليعلومات
 مقبول عامان

ا خ يجي كلية اآلداب قسم دخ يجي جييع اليليات ما ع

 الييتبات واليعلومات

 خ يجي جييع اليليات ما عدا خ يجي كلية اآلداب قسم الوثائق مقبول عامان دبلوم الوثائق

 

 ن ييون الطالب صا ل علم درجة يشت ط للقيد فم اى من دبلومات الت جية اال جليزية والت جية الف  سية أ 

 الليسا س أو البيالوريوس من إصدى الجامعات اليص ية أو ما يعادلها وان يجتاز امتحان القبول.    

   يشت ط لقيد الطالب بدبلوم علم اللغة التطبيقي الحصول علم ليسا س اآلداب من قسم اللغة اال جليزية وآدابها بتقدي   

 .دل السنة التيهيدية للياجستي  الشعبة اللغوية من قسم اللغة اال جليزية وآدابها يعاجيد علم األقل وهي    

  يشت ط لقيد الطالب بدبلوم علم النفس التطبيقي الحصول علم ليسا س اآلداب فم علم النفس النجاح في امتحان   

 جيد(ليسابقة للحا لين علم تقدي ) ان االقبول ويجوز ليجلس اليلية بنا  علم اقت اح مجلس القسم اإلعفا  من امتح    

فم هذه الدرجة والطالب الحا ل علم دبلوم علم النفس التطبيقي له الحق فم االلتحدا  بالسدنة التيهيديدة للياجسدتي   

 علم أن ييون مسبوقة بدرجة الليسا س فم علم النفس بتقدي  )جيد(

  اآلداب فيشدت ط الجامعية األولي من خارج كليدات يشت ط في دبلوم التنيية االجتياعية من الحا لين علي الدرجة

علي بيالوريوس الخدمة االجتياعية  بتقدي  عام جيد علدي األقدل مدن علي األقل  أو صصوله  دتقدي  جيصصولهم علي 

يعادلها  وان يجتاز امتحان قبول يعقده القسم اليختص الذي يحددده مجلدس اليليدة بندا   ما اصدي الجامعات اليص ية او

اقت اح القسم اليختص والطلب الحا لون علي دبلوم التنيية االجتياعيدة مدن الحا دلين علدي الدرجدة الجامعيدة علي 

 األولي من خارج كليات اآلداب فيشت ط صصولهم علي تقدي  جيد جدا في الدبلوم للقبول بالسنة التيهيدية للياجستي .

 : يشت ط للقيد للحصول علي دبلوم الييتبات واليعلومات 
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 ي الجامعات اليص ية أو مايعادله ن ييون صا ل علي درجة الليسا س أو البيالوريوس من اصدأ -

 أن يجتاز امتحان القبول الذي يحدده مجلس اليلية بنا  علي اقت اح مجلس القسم اليختص. -

اليليدة بندا  مجلدس    أن يجتاز اختبارا شفويا بعد النجاح في االمتحا ات التح ي ية في اليوضوعات التدي يحدددها  -

 علي اقت اح مجلس القسم اليختص.

لقسم اليختص من بدين الحا دلين علدي يجوز قبول عدد يحدده مجلس اليلية كل عام دراسي بنا  علي اقت اح مجلس ا

دبلوم الييتبات واليعلومات بتقددي  )جيدد جددا( علدي األقدل وبتقددي  )جيدد( علدي األقدل فدي الدرجدة الجامعيدة لللتحدا  

العليددا فددي الييتبددات واليعلومددات لتح ددي  درجددة الياجسددتي  فددي اآلداب مددن قسددم الييتبددات والوثددائق بالدراسددات 

 واليعلومات )شعبة الييتبات(.

 الدراسات التاريخية: ميشت ط لقيد الطالب بدبلو 

أن ييون الطالب صا ل علي درجة الليسا س من اصدي الجامعات اليصد ية أو مايعادلهدا ماعددا خ يجدي كليدات  -

 آلداب  أقسام التاريخ وخ يجي كليات الت بية,.ا

 :دبلومات الساعات المعتمدة -:ثانيًا

 : برامج الدبلومات المهنية والتخصصية لقسم علم االجتماعاوال

 (مهني)   زمات ألجتياعي وإدارة األالتخطيط ادبلوم  -

 (مهني )      سا م ألمن ااألجتياعية واألالتنيية دبلوم  -

 (وتخصصي-مهني)                         ح افأليية وادبلوم الج  -

 (تخصصي–مهني ) ث وبولوجيا الطبية ألمن الصحي و األدبلوم ا -

 التخصصية: الدبلوم شروط

  اليثيلة الفيوم,اليليات جامعة اآلداب بيلية االجتياع علم قسم خ يجي التخصصية الدبلومات في يقبل -

 . للجامعات األعلم لليجلس التابعة الجامعات اصدى من

 .العليا للدراسات رسيية منحة علم أو الدبلوم ب امج علم التقدم اليص يين لغي  يجوز -

 باللئحة. اليحددة القواعد ووفق التخصصية الدبلومات في التسجيل للوافدين يسيح -

 .العليا للدراسات رسيية منحة علم أو الدبلوم ب امج علم التقدم اليص يين لغي  يجوز -

 الساعات في (-B) أو جيد عام بتقدي  األولم الجامعية الدرجة علم الحا لين للدارسين يسيح -

  التخصصية. بالدبلومات باأللتحا  اليعتيدة
 التخصصي الدبلوم في الدارسين لقبول شخصية مقابلت القسم يج ي -

 بي صلة اإللتحا  (-B) أو جيد  عام بتقدي  التخصصي الدبلوم علم الحا لين الدارسين يسيح -

 الدبلوم. شهادة علم منه صصل الذي القسم وفي التخصص ذات في الياجستي 

 المهنية: الدبلومات شروط

 األكادييية-الش طة اكادييية– الهندسة -التي يض ) كليات خ يجي اليهنية ب امجال في يُقبل -

 اآلداب(.- السياسية والعلوم االقتصاد -الزراعة -الت بية-التجارة -الحقو -العسي ية

 الساعات في يعادله ما أو مقبول بتقدي  األولم الجامعية الدرجة علم الحا لين للدارسين يسيح -

 . اليهنية بالدبلومات لأللتحا  اليعتيدة

 األساتذة من أثنين من أومنها خ جت التي األكادييية أو القسم من تزكية خطاب الدارس يقدم أن يجب -

 لليتقدم. التدريس لهم سبق  الذين

 . واليهني التخصصي الدبلوم في الدارسين لقبول شخصية مقابلت القسم يج ي -

 :المهنية(- )التخصصية الدبلومات شروط

 اصدى من  اليثيلة ,اليليات اآلداب بيليات االجتياع علم أقسام خ يجي التخصصية الدبلومات في يقبل -

  تسبيها. علم اليتخصصة الدبلومات ش وط وتطبق للجامعات األعلم لليجلس التابعة الجامعات

-الش طة اكادييية– الهندسة -التي يض ) كليات خ يجي علم اليهنية الدبلومات ش وط تطبق -

 راغبي اآلداب(- السياسية والعلوم قتصاداال -الزراعة -الت بية-التجارة -الحقو -العسي ية األكادييية

 اليهني. الدبلوم في اإل تساب

 .العليا للدراسات رسيية منحة علم أو الدبلوم ب امج علم التقدم اليص يين لغي  يجوز -

 الساعات في يعادله ما أو مقبول بتقدي  األولم الجامعية الدرجة علم الحا لين للدارسين يسيح -

 . اليهنية بالدبلومات لأللتحا  اليعتيدة
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 باللئحة. اليحددة القواعد ووفق والتخصصية اليهنية الدبلومات في تسجيلال للوافدين يسيح -

 .العليا للدراسات رسيية منحة علم أو الدبلوم ب امج علم التقدم اليص يين لغي  يجوز -

 . واليهني التخصصي الدبلوم في الدارسين لقبول شخصية مقابلت القسم يج ي -

  الذين األساتذة من أثنين من أومنها تخ ج التي اديييةاألك أو من تزكية خطاب الدارس يقدم أن يجب -

 لليتقدم. التدريس لهم سبق

 برامج الدبلومات المهنية لقسم علم النفسثانيًا: 

 دبلوم القياس النفسي )مهني( -

 دبلوم الفئات الخا ه )مهني( -

 دبلوم مهارات القيادة واتخاذ الق ار )مهني( -

 هني(دبلوم االستشارات النفسية واألس ية )م -

 دبلوم علم النفس القا و ي )مهني( -

 شروط التقديم:

ان ييون الطالب صا ل علم درجة الليسدا س والبيدالوريوس مدن اصددى الجامعدات اليصد ية ومايعادلهدا مدن  -

 .شهادات جامعية بالنسبة للطلب الوافدين

 اليقابله الشخصية, واالختبار التح ي ي.ان يجتاز الطالب  -

( أشدده  ليددل فصددل دراسددي وتيددون الدراسددة عددن ط يددق الددتعلم 5( أشدده  بواقددع )12مدددة الدراسددة تيتددد إلددم ) -

 الهجين.

   http://fumist.fayoum.edu.eg/pg_joinللتقديم ي جم الدخول علم  -

 السنة التمهيدية للماجستير:   -: ثالثًا

سنة التيهيدية للياجستي  أن ييون صا ل علي درجدة الليسدا س فدي اآلداب بتقددي  جيدد قيد الطالب بالفي يشت ط       

وأن  درجة معادلة لها من معهد عليي آخد  معتد ف بده مدن الجامعدة أو علم الجامعات اليص ية ىصدإعلي األقل من 

 لياجستي  عام جامعي واصد.لهذا القيد, مدة الدراسة ليق رات السنة التيهيدية ل يجتاز امتحا ات القبول اليطلوبة

 األقسام العلمية بالكلية

 قسم اللغة العربية وآدابها:

 دبيةاأل ةالشعب -1

 ة اللغويةالشعب -0

 مقابلة شخصية.+ يقبل القسم الحا لين علي تقدي  جيد علي األقل 

 :قسم اللغة االنجليزية وآدابها

  الشعبة األدبية. .1

 .الشعبة اللغوية .0

 االمتحان التح ي ي. بنجاح أن يجتاز الطالبو ,ي  جيد علي األقليقبل القسم الحا لين علي تقد

 :وآدابها الفرنسيةقسم اللغة 

 امتحا ات القبول ) شفوي وتح ي ي( بنجاح أن يجتاز الطالب

 قسم التاريخ:

 التاريخ اإلسلمي -1

 تاريخ العصور الوسطي -0

 التاريخ اليو ا ي وال وما ي -3

 التاريخ الحديث واليعا    -1

 لش   االد م القديم.تاريخ مص  وا -5

 مقابلة شخصية.+ علي االقل في الليسا س  أن ييون الطالب صا ل علي تقدي  جيد
 

 قسم الجغرافيا:

 ,أن يجتاز الطالب بنجاح امتحا ات القبول ) شفوي وتح ي ي(+  أن ييون الطالب صا ل علي تقدي  جيد

 إجادة الطالب استخدام الحاسب اآللي.و 
 :  االجتماعقسم 

http://fumist.fayoum.edu.eg/pg_join
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 االجتماعشعبة علم  -

 صصول الطالب علي تقدي  جيد في الليسا س مع مقابلة شخصية.

 قسم الفلسفة :

 .صصول الطالب علي تقدي  جيد
 قسم علم النفس:

 شعبة علم النفس االكلينييي -1

 شعبة علم النفس االجتياعي -2

 أن يجتاز الطالب االمتحان التح ي ي

 ي ي واليقابلة الشخصية.أن يجتاز الطلب الناجحون في االمتحان التح 

 علي دبلوم علم النفس التطبيقي  للتقديم لشعبة علم النفس االكلينيكي يشترط ان يكون الطالب حاصلا 
 :قسم المكتبات والوثائق والمعلومات

ا 02)    بحيث ال يزيد عدد الطلب علييعقد امتحان تحريري وشفوى        شعبة المكتبات   ( طالبا
 -األوراق المطلوبة:

 أصل شهادة التخرج باللغة العربية . -1
 أصل بيان بتقديرات األربع سنوات . -0
 أصل شهادة الميلد أو مستخرج رسمي منها. -3
 أصل شهادة التجنيد بالنسبة للذكور . -4

 موافقة جهة العمل علي التحاق للدراسات العليا إذا كان يعمل.     -5  
            ة البطاقة الشخصية.صور - 7    شخصية.        ( صور 6عدد )     -6  

 .لحفظ االوراق ملف     -8
 من إدارة الدراسات العليا بالكلية  االلتحاقيتم سحب طلب 

 .9/0201/ 32حتى  0201/ 7/  05من  وسوف يفتح باب التقدم إعتباراا 
وييييومي  ديييية للماجسيييتيرللسييينة التمهي م 4،3/12/0201ييييومي  والتحريريييية الشيييفهيةعليييي ان يكيييون ميعييياد اختبيييارات القبيييول 

 .لدبلوم الدراسات العليا 6،5/12/0201
 لصالح وزارة المالية. %5باالضافة إلى  .( جنيه1131مصروفات السنة التمهيدية للماجستير )

 لصالح وزارة المالية. %5باالضافة إلى  ( جنيه1131مصروفات الدبلوم ) 

 لصالح وزارة المالية. %5ضافة إلى باال ( جنيه .1231مصروفات دبلوم علم النفس التطبيقي )

  تقديم الملف.عند  تسدد المصروفات

 

 .للتقديم ي مستند من المستندات المطلوبةأ ينقصهملف  قبل أيي لن      حوظة: مل    
 

 


