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  أوال: الدبلومات: 
البكـالوریوس مـن  وأیشترط لقید الطالب بأي من دبلومات الدراسات العلیا أن یكون الطالب حاصـال علـي درجـة اللیسـانس 

  -ي درجة جامعیة معادلة لها في األقسام التالیة:ـإحدي الجامعات المصریة أو عل
  خریج كلیة  قدیرالت  المدة  القســـــــم

  خریجي جمیع الكلیات  مقبول  عامان  دبلوم الترجمة االنجلیزیة
  خریجي كلیة اآلداب  جید  عام واحد  دبلوم علم اللغة التطبیقي

  خریجي جمیع الكلیات  مقبول  عامان  دبلوم اللغــة الفرنسیـة
  خریجي كلیة اآلداب  مقبول  عام واحد  دبلوم علم النفس التطبیقي 

في الدراسات دبلوم عام 
  التاریخیة

  مقبول  عامان
خریجي جمیع الكلیات ما عدا خریجي كلیتي التربیة واآلداب 

  تخصص تاریخ
  خریجي كلیة اآلداب وخدمه اجتماعیه  جید  عامان  دبلوم التنمیة االجتماعیة

  السیاسیةخریجي كلیة اآلداب والهندسة والتجارة واالقتصاد والعلوم   جید  عامان  دبلوم االجتماع الصناعي

  خریجي كلیة اآلداب وخدمه اجتماعیه  جید  عامان  لوجیاو دبلوم االنثروب

  مقبول  عامان  دبلوم المكتبات والمعلومات
ا خریجي كلیة اآلداب قسم دما ع خریجي جمیع الكلیات

  المكتبات والمعلومات

  مقبول  عامان  دبلوم الوثائق 
 خریجي جمیع الكلیات ما عدا خریجي كلیة اآلداب قسم

  الوثائق
 

  



  یشــترط للقیــد فــى اى مــن دبلومــات الترجمــة االنجلیزیــة والترجمــة الفرنســیة أن یكــون الطالــب حاصــال
علـى درجـة اللیسـانس أو البكـالوریوس مـن إحــدى الجامعـات المصـریة أو مـا یعادلهـا وان یجتـاز امتحــان 

  القبول.
 ـــي الحصـــول علـــى لیســـان ـــم اللغـــة التطبیق س اآلداب مـــن قســـم اللغـــة یشـــترط لقیـــد الطالـــب بـــدبلوم عل

  االنجلیزیة وآدابها بتقدیر جید على األقل .
  یعادل دبلوم علم اللغة التطبیقي السنة التمهیدیة للماجستیر الشعبة اللغویـة مـن قسـم اللغـة االنجلیزیـة

  وآدابها 
  یشــترط لقیــد الطالــب بــدبلوم علــم الــنفس التطبیقـــي الحصــول علــى لیســانس اآلداب فــى علــم الـــنفس

ح فــي امتحــان القبــول ویجــوز لمجلــس الكلیــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس القســم اإلعفــاء مــن امتحــان النجــا
ـــم الـــنفس  المســـابقة للحاصـــلین علـــى تقـــدیر( جیـــد) فـــى هـــذه الدرجـــة والطالـــب الحاصـــل علـــى دبلـــوم عل

فـى التطبیقي له الحق فى االلتحاق بالسنة التمهیدیة للماجستیر على أن یكون مسبوقة بدرجـة اللیسـانس 
  علم النفس بتقدیر (جید)

  یشترط في دبلوم التنمیـة االجتماعیـة مـن الحاصـلین علـي الدرجـة الجامعیـة األولـي مـن خـارج كلیـات
علـي بكـالوریوس الخدمـة االجتماعیـة  علي األقل  أو حصـوله  دتقدیر جیاآلداب فیشترط حصولهم علي 

ــاز امتحــان قبــول  مــا بتقــدیر عــام جیــد علــي األقــل مــن احــدي الجامعــات المصــریة او یعادلهــا  وان یجت
یعقده القسم المختص الذي یحدده مجلس الكلیـة بنـاء علـي اقتـراح القسـم المخـتص والطـالب الحاصـلون 
علــي دبلــوم التنمیــة االجتماعیــة مــن الحاصــلین علــي الدرجــة الجامعیــة األولــي مــن خــارج كلیــات اآلداب 

  ول بالسنة التمهیدیة للماجستیر.فیشترط حصولهم علي تقدیر جید جدا في الدبلوم للقب
  ــوم االجتمــاع الصــناعي الحصــول علــي درجــة اللیســانس فــي االجتمــاع ــد الطالــب فــي دبل یشــترط لقی

بتقدیر جید علي األقل ویجوز قبول خریجي كلیات الهندسة والتجـارة واالقتصـاد والعلـوم السیاسـیة بشـرط 
  ل الذي یعقده القسم. الحصول علي تقدیر جید علي األقل واجتیاز امتحان القبو 



  یشـــترط لقیـــد الطالـــب فـــي دبلـــوم االنثروبیولوجیـــا الحصـــول علـــي تقـــدیر جیـــد علـــي األقـــل فـــي درجـــة
ــاز امتحــان  اللیســانس أو الحصــول علــي بكــالوریوس الخدمــة االجتماعیــة بتقــدیر جیــد علــي األقــل واجتی

  القبول الذي یعقده القسم .
 طالب علي درجة اللیسانس أو البكالوریوس والنجاح في یشترط لقید الطالب بدبلوم الوثائق حصول ال

امتحان القبول الذي یعقـده القسـم المخـتص وال یلتحـق بـدبلوم الوثـائق الحاصـل علـي درجـة اللیسـانس أو 
  البكالوریوس في اآلداب تخصص وثائق.

  یشـــترط لقیـــد الطالـــب بـــدبلوم األدب المقـــارن أن یكـــون حاصـــال علـــي درجـــة لیســـانس فـــي اآلداب أو
مایعادلها ، الطالب الحاصل علي دبلوم األدب المقارن  بتقدیر( جید جـدا ) علـي األقـل ، لـه الحـق فـي 
التقدم للسنة التمهیدیة للماجستیر، بشرط أن یكون الطالب قـد حصـل فـي الدرجـة الجامعیـة األولـي علـي 

  تقدیر ال یقل عن (جید).
 : یشترط للقید للحصول علي دبلوم المكتبات والمعلومات  
  ي الجامعات المصریة أو مایعادله أن یكون حاصال علي درجة اللیسانس أو البكالوریوس من احد -
 أن یجتاز امتحان القبول الذي یحدده مجلس الكلیة بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص. -

   أن یجتـــاز اختبـــارا شــــفویا بعـــد النجـــاح فــــي االمتحانـــات التحریریـــة فــــي الموضـــوعات التـــي یحــــددها  -
 س الكلیة بناء علي اقتراح مجلس القسم المختص.مجل

لقسـم المخـتص مـن بـین یجوز قبول عدد یحدده مجلس الكلیة كل عام دراسي بناء علي اقتراح مجلـس ا
دبلوم المكتبات والمعلومات بتقدیر (جید جدا) علي األقل وبتقدیر (جید) علي األقل في الحاصلین علي 

ت العلیــا فــي المكتبــات والمعلومــات لتحضــیر درجــة الماجســتیر فــي الدرجــة الجامعیــة لاللتحــاق بالدراســا
  اآلداب من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات (شعبة المكتبات).

  الدراسات التاریخیة: میشترط لقید الطالب بدبلو  
  أن یكـون الطالـب حاصــال علـي درجــة اللیسـانس مـن احــدي الجامعـات المصــریة أو مایعادلهـا ماعــدا

  اآلداب  أقسام التاریخ وخریجي كلیات التربیة،. خریجي كلیات
    :السنة التمهیدیة للماجستیر -ثانیا :



یشـــترط لقیـــد الطالـــب بالســـنة التمهیدیـــة للماجســـتیر أن یكـــون حاصـــال علـــي درجـــة اللیســـانس فـــي       
مي أو علي درجة معادلة لها من معهد عل اآلداب بتقدیر جید علي األقل من أحدي الجامعات المصریة

  وأن یجتاز امتحانات القبول المطلوبة( من األقسام ) آخر معترف به من الجامعة

  قسم اللغة العربیة وآدابها:
  الشعبه االدبیه -١
  الشعبه اللغویه -٢

  مقابلة شخصیة.+ یقبل القسم الحاصلین علي تقدیر جید علي األقل 

  :قسم اللغة االنجلیزیة وآدابها
  المتحان التحریري.الشعبة األدبیة: أن یجتاز الطالب ا

  التحریري.ن الشعبة اللغویة: أن یجتاز الطالب االمتحا

  قسم اللغة الفرنسیة وآدابها :
  ان یكون الطالب حاصال علي تقدیر جید
  مقابلة شخصیة.  -  تحریري) -أن یجتاز الطالب امتحانات القبول(شفوي

  قسم التاریخ:
  التاریخ اإلسالمي -١
 تاریخ العصور الوسطي -٢

 لیوناني والرومانيالتاریخ ا -٣

  التاریخ الحدیث والمعاصر  -٤

  مقابلة شخصیة.+ علي االقل في اللیسانس  أن یكون الطالب حاصال علي تقدیر جید
  

  قسم الجغرافیا:
  أن یكون الطالب حاصال علي تقدیر جید



  مقابلة شخصیة وتشمل إجادة الطالب استخدام الحاسب اآللي.

  :  االجتماعقسم 
  االجتماعشعبة علم  -
  شعبة األنثروبولوجیا  -

  حصول الطالب علي تقدیر جید في اللیسانس مع مقابلة شخصیة.

  قسم الفلسفة :
  حصول الطالب علي تقدیر جید

  قسم علم النفس:
  علم النفس االكلینیكيشعبة  -١
  علم النفس االجتماعي شعبة -٢

  أن یجتاز الطالب االمتحان التحریري
  التحریري والمقابلة الشخصیة.أن یجتاز الطالب الناجحون في االمتحان 

  للتقدیم لشعبة علم النفس االكلینیكي یشترط ان یكون الطالب حاصل علي دبلوم علم النفس التطبیقي 

  قسم المكتبات والوثائق والمعلومات
  بحیث ال یزید عدد الطالب علي النحو التالي :

 شعبة المكتبات  -١

 شعبة الوثائق  -٢

 شعبة المعلومات: -٣

  ن خریجي أقسام مكتبات ومعلومات( شعبات تقنیات ومعلومات).أن یكون الطالب م

  



 

  -األوراق المطلوبة:
  أصل شهادة التخرج باللغة العربیة . -١
 أصل بیان بتقدیرات األربع سنوات . -٢

 أصل شهادة المیالد أو مستخرج رسمي منها. -٣

 أصل شهادة التجنید بالنسبة للذكور . -٤

  ت العلیا إذا كان یعمل.موافقة جهة العمل علي التحاق للدراسا -٥  
             صورة البطاقة الشخصیة. - ٧    شخصیة.        ) صور ٦عدد ( -٦  

  بالستیك. حافظة -٨
 من إدارة الدراسات العلیا بالكلیة  االلتحاقیتم سحب طلب 

  . ٨/٢٠١٦ /٣١حتى  ٢٠١٦/ ٨ / ١من  وسوف یفتح باب التقدم إعتباراً 
ـــــــــي ان یكـــــــــون میعـــــــــاد اختبـــــــــارات ـــــــــومي والتحریریـــــــــة الشـــــــــفهیةالقبـــــــــول  عل ـــــــــدبلومات ویـــــــــومي  ٥،٤/١٠/٢٠١٦ی لل

 .للسنة التمهیدیة للماجستیر ١٩،١٨/١٠/٢٠١٦

  
  .للتقدیم اي مستند من المستندات المطلوبة ینقصهلم یتم استالم اي ملف       حوظة: مل     

  
 


