
 
  
  
  

  كلیة الخدمة االجتماعیة
     إدارة الدراسات العلیا

    
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  دبلوم الخدمة االجتماعیة ( التنمیة البشریة ــ اإلدارة المحلیة ــ التخطیط االستراتیجي )  -١
 تمهیدي الماجستیر في الخدمة االجتماعیة  -٢

  (مدرسي ورعایة شباب ــ أسرة وطفولة ــ طبي و فئات) ٠قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة 

  ٠خدمة الفرد ــ خدمة الجماعة ) قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( تنظیم المجتمع ــ 

  ( شعبة تنمیة ــ شعبة تخطیط ) ٠قسم التنمیة والتخطیط    

 ٠تمهیدى دكتوراه في الخدمة االجتماعیة   -٣

 ٠قسم طرق الخدمة االجتماعیة ( تنظیم المجتمع ــ خدمة الفرد ــ خدمة الجماعة )  -٤

  ٠قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة  

  ٠قسم التنمیة والتخطیط 

 ٠م  ٢٠١٦/  ٩/  ٢٥دأ االختبارات الشفویة األحد الموافق تب 

  ٠م  ٢٠١٦/  ٩/  ٢٦تبدأ االختبارات التحریریة االثنین الموافق 
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  الدراسات العليا بالكلية فيشروط القيد 

ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ   ـــ

  یشترط لقید الطالب فى الكلیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ما یلي : )٢٦مادة (

  ٠أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة او ما یعادلها  - ١
  ٠أن یتقدم إلى عمید الكلیة بطلب للقید - ٢
  ٠بول الذى تجریه الكلیة أن یجتاز بنجاح اختبار الق  - ٣
ذ   -٤ د اخ ب بع د الطال تم قی یس  رأىی ب رئ اد نائ ة واعتم س الكلی ة مجل تص وموافق ى المخ س القسم العلم مجل

  .الجامعة المختص 
  یشترط لقید الطالب بتمهیدى ماجستیر ما یأتى : )٣٠مادة (

  على األقل. أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة بتقدیر " جید " -١
  ٠أال یكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوریوس او على دبلوم الدراسات العلیا اكثر من عشر سنوات   - ٢
فى جمیع األحوال یشترط لقید الطالب ان تكون درجته الجامعیـة األولـى ( البكـالوریوس) فـى أحـد تخصصـات الخدمـة   - ٣

  االجتماعیة 
م قیده بعد موافقة مجلـس القسـم المخـتص ومجلـس الكلیـة واعتمـاد نائـب رئـیس أن یتقدم بطلب الى عمید الكلیة ویت  - ٤

   ٠الجامعة المختص 
  ٠أن یجتاز بنجاح ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول   - ٥

   یشترط لقید الطالب بتمهیدي الدكتوراه ما یلي: )٣٥المادة (
ة التخصـص التـى یطلـب القیـد فیهـا لدرجـة أن یكون حاصًال على درجة الماجسـتیر فـي الخدمـة االجتماعیـة فـي شـعب - ١

الــدكتوراه مـــن إحـــدى الجامعــات المصـــریة أو علـــى درجـــة معادلــة لهـــا فـــي الخدمـــة االجتماعیــة وفـــي نفـــس شـــعبة 
  التخصص من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

  .(*)ن یكون حاصًال على درجة الماجستیر أو الدرجة المعادلة لهاأ - ٢
  وله على الماجستیر أو الدرجة المعادلة له أكثر من عشر سنوات.أال یكون قد مضى على حص - ٣
  أن تكون درجته الجامعیة األولى (البكالوریوس) في أحد تخصصات الخدمة االجتماعیة. - ٤
عمیــد الكلیــة ویــتم قیــده بعــد موافقــة مجلــس القســم المخــتص ومجلــس الكلیــة واعتمــاد نائــب رئــیس لأن یتقــدم بطلــب  - ٥

  الجامعة المختص.
  ز ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول.أن یجتا - ٦

    

                                                
".وكانت قبل التعدیل "أال یقل تقدیر الماجستی ٢٥/٦/٢٠٠٦بتاریخ  ٩٤٥معدلة بالقرار الوزاري رقم  (*)  ر أو الدرجة المعادلة لها عن جید جدًا
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 الدراسات العلیا بالكلیة فيالمطلوبة للقید  األوراق
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الدراسات العلیا ) بإدارة( یقدم ٠أن یتقدم إلى عمید الكلیة بطلب للقید   -١
  ٠البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة او ما یعادلها شهادة   -٢
  سنوات . األربعشهادة تقدیر   -٣
  )  دكتوراهیعادلها ( بالنسبة للقید بتمهیدى  شهادة الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة او ما -٤
  شهادة المیالد الرقم القومى . -٥
  . شهادة المعاملة العسكریة بالنسبة للذكور -٦
  موافقة جهة العمل على القید . -٧
  صور شخصیة . ٦ -٨
  صورة بطاقة الرقم القومى . -٩
  أن یجتاز ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول. -١٠
نائـب  مجلس القسم العلمى المخـتص وموافقـة مجلـس الكلیـة واعتمـاد  رأىیتم قید الطالب بعد اخذ  -١١

  .رئیس الجامعة المختص 
  لتقدیم .سداد الرسوم الدراسیة مع اوراق ا -١٢
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  األوراق المطلوبة للقید في الدراسات العلیا بالكلیة ( بالنسبة للوافدین )    
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــــ

المستشار الثقافي للدولة التابع لهـا الـدارس والمعاملـة المالیـة الخاصـة  خطاب من سفارة الدارس بطلب القید بالكلیة موقع من -١
  بة ( على نفقته الخاصة أو عن طریق منحة من الدولة التابع لها الدارس ) 

بان الشهادة تعادل شهادة البكالوریوس  ( بالنسبة للبكالوریوس أو الماجستیرشهادة المعادلة من المجلس األعلى للجامعات .  -٢
الخدمة االجتماعیة أو شهادة الماجستیر فـي الخدمـة االجتماعیـة بحسـب األحـوال . وذلـك فـي حالـة عـدم حصـول الشـهادة مـن  في

جمهوریة مصر العربیة أو في حالة حصوله علیها من جمهوریة مصر العربیة ومن كلیة أو معهد خالف كلیـات أو معاهـد الخدمـة 
  االجتماعیة ) 

المــدة مــن الحصــول علــى  نبالنســبة للقیــد بدرجــة الماجســتیر وال یكــو تقــدیر( جیــد ) علــى األقــل .ب البكــالوریوسأصــل شــهادة -٣
وبالنسـبة لدرجـة الماجسـتیر التزیـد مـدة الحصـول علـى الشـهادة عـن عشـر سـنوات . سـنوات .  ١٠الشهادة وطلب القید أكثـر مـن 

 ( موثقة )    للتقدیم للدكتوراه  

 ( موثقة )                                                  سنوات .  األربعشهادة تقدیر  أصل -١

 شهادة الثانویة العامة .                                                      ( موثقة ) أصل -٢

 صورة من جواز السفر .                                                          ( موثقة ) -٣

 ( موثقة )                                .                                شهادة المیالد أصل -٤

 صورة شخصیة .    ١٢عدد  -٥

 -عن طریق الدخول على موقع وزارة التعلیم العالي (      نسخ من استمارة بیانات االلتحاق بالدراسات العلیا . أربعةعدد  -٦
 ) قع إدارة الوافدین واستیفاء النموذج الموجود بالمو 

 )  یتم كتابته بالكمبیوترنسخ من استمارة المعلومات بخط الطالب .       (  أربعةعدد  -٧

  ( االیدز ) . األمراضشهادة خلو من  -٨      
  كاملة بمعرفة الجامعة ) .   األوراقمن رئیس الجامعة .        ( یتم بعد تقدیم  األمنخطاب موافقة  -٩     
على موافقة مبدئیة من الكلیة لحین الحصول على موافقة األمن من وزارة التعلیم العالي . في حالة  یمكن حصول الدارس -١٠     

  استیفاء الشروط السابقة .
وفـى .  األمـنبالجنیـة االسـترلینى بعـد الحصـول علـى موافقـة  الشـأنهذا  في الوزاريللقرار  ایتم سداد الرسوم الدراسیة طبق -  ١١

  على الموافقة النهائیة عن طریق ا.د/ نائب رئیس الجامعة المختص .هذه الحالة یتم الحصول 
  

                                                                                                  
     

  


