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دك توراه( للعام  -ماجستير -فتح باب القبول للقيد والتسجيل للدراسات العليا للدرجات العلمية بالكلية )دبلوم
 -فى التخصصات التالية: 1027-1026الجامعى 

 اإلرشاد السياحى -3         إدارة الفنادق   -1الدراسات السياحية          -2
 العليا الدراسات برامج

 برامج الدبلوم والماجستير والدك توراه

 الدراسات السياحية 

 إدارة الفنادق 

 اإلرشاد السياحى 

 :شروط التقدم للدبلوم 

  ن يكون حاصال على مؤهل عالى من إحدى
 
يشترط فى الطالب المتقدم للقيد بدبلوم الدراسات العليا ا

و 
 
على للجامعات.الجامعات ا

 
ى معهد علمى معترف به من المجلس ال

 
 على درجة جامعية عليا معادلة لها من ا

  درجة الماجستير:التقدم لشروط 

  ن يكون حاصال على درجة البكالوريوس فى السياحة
 
يشترط فى الطالب المتقدم للتسجيل لدرجة الماجستير ا

و على دبلوم البتقدير عام والفنادق 
 
قل ا

 
قل.جيد على ال

 
 دراسات العليا بتقدير عام جيد على ال

  درجة الدك توراه:التقدم لشروط 

  ن يكون حاصال على درجة الماجستير  فى إحدى
 
يشترط فى الطالب المتقدم للتسجيل لدرجة الدك توراه ا

و من معهد  –اإلرشاد السياحى  –التخصصات )دراسات سياحية 
 
إدارة الفنادق( من إحدى الجامعات المصرية ا

 مىعل

 مواعيد القيد 

 غسطس
 
 30/8/1026حتى  2/8/1026ابتداء من  بالنسبة للدبلوم  شهر ا

  غسطس وشهر فبراير
 
 بالنسبة للماجستير شهر ا

 بالنسبة للدك توراه  يتم التقدم بها طول العام 
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وراق والمستندات المطلوبة للتقدم:
 
 ال

وراق والمستندات المطلوبة للتقدم لبرامج الدبلوم:
 
 ال

 صل
 
 شهادة التخرج باللغة العربية. ا
 .ربع سنوات

 
 اصل بيان تقديرات ال

 .و مستخرج رسمى من شهادة الميالد
 
 اصل ا

 .اصل الموقف من التجنيد 
 (صورة شخصية6عدد ) 
 صورة البطاقة الشخصية 

 
 وراق والمستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الماجستير: 

 
 ال

صل شهادة التخرج باللغة العربية .2
 
 ا

ربع سنوات. .1
 
 اصل بيان تقديرات ال

و مستخرج رسمى من شهادة الميالد. .3
 
 اصل ا

 اصل الموقف من التجنيد. .4

 ( صورة شخصية.6عدد) .5

 صورة البطاقة الشخصية. .6

حد منها باإلضافة لخطة  .7
 
مقترح بثالث موضوعات يرغب الطالب المتقدم للتسجيل لدرجة الماجستير فى عمل البحث فى ا

حد تلك الموضوع
 
 ات.بحث  ل

سبوعيا للمتقدمين للتسجيل لدرجتى الماجستير. .8
 
 موافقة جهة العمل على التفرغ يومين للدراسة ا

 السيرة الذاتية باللغة العربية.. 20

ساتذته . 22
 
 شهادتان تذكية من ا

ن يكون حاصل على شهادة التويفل بمجموع درجات ل يقل عن . 21
 
ماكن المسموح بها للحصول على  500ا

 
درجة من ال

 التويفل.

  . المديست 

 .مركز اللغات والترجمة جامعة الفيوم 
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 المعهد البريطانى 

 ICDLشهادة . 23

 
 

وراق والمستندات المطلوبة للتقدم لدرجة الدك توراه: 
 
 ال

صل شهادة التخرج باللغة العربية. .2
 
 ا

ربع سنوات. .1
 
صل بيان تقديرات ال

 
 ا

و مستخرج رسمى من شهادة الميالد. .3
 
صل ا

 
 ا

صل شهادة در  .4
 
 جة الماجستيرا

صل مقررات درجة الماجستير .5
 
 ا

 نسخة من رسالة الماجستير .6

صل الموقف من التجنيد .7
 
 ا

 ( صورة شخصية6عدد) .8

 صورة البطاقة الشخصية .9

حد منها  .20
 
مقترح بثالث موضوعات يرغب الطالب المتقدم للتسجيل لدرجة الدك توراه فى عمل البحث فى ا

حد تلك الموضوعات ثالث 
 
 نسخ عربى وثالث نسخ إنجليزى.باإلضافة لخطة بحث  ل

سبوعيا للمتقدمين للتسجيل لدرجة الدك توراه. .22
 
 موافقة جهة العمل على التفرغ يومين للدراسة ا

 السيرة الذاتية باللغة العربية .21

ساتذته  .23
 
 شهادتان تذكية من ا

ن يكون حاصل على شهادة التويفل بمجموع درجات ل يقل عن  .24
 
ماكن المسموح به 500ا

 
ا   من درجة من ال

 للحصول على التويفل.

   المديست 

 مركز اللغات والترجمة جامعة الفيوم 

 المعهد البريطانى 

 I.C.D.Lشهادة  .25

 


