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 برنامج الدكتوراه. 
 برنامج الماجستیر.  
 آدابھا والعلوم اإلسالمیةدبلوم العام الدراسات العلیا في اللغة العربیة وال.  
 ،وھي دبلومات أكادیمیة في التخصصات اآلتیةالدبلومات المھنیة:  

 دبلوم إعداد المأذون الشرعي  *   .دبلوم تحقیق المخطوطات. 
 دبلوم العمل الصحفي واإلعالمي  *  .       دبلوم اإلعالم الدیني.  
  داخلیادبلوم تطویر مھارات خریجي كلیة دار العلوم لسوق العمل.  
  ا ة (دبلوم تطویر مھارات خریجي كلیة دار العلوم لسوق العمل خارجی بالد الناطق ي ال ف

  ).بالعربیة
  في البالد الناطقة بغیر العربیة(دبلوم تطویر مھارات خریجي كلیة دار العلوم لسوق العمل خارجیا.(  

  .م31/8/7201 وحتى م1/8/7201 في لاللتحاق التقدم باب فتح یبدأ أن على

 :االلكتروني الموقع على اإلطالع یرجى المطلوبة واألوراق التقدم شروط لمعرفة
 www.fayoum.edu.eg/darululoom 



  
     

 
  شروط التقدم، واألوراق المطلوبة

  ٠تنتھي بإعداد رسالة ساعة معتمدة) ٣٦(  دراسة  :درجة الماجستیر
  :القبول روطش
امالعربیة  اللغةیشترط الحصول على درجة اللیسانس في  -١ دیر ع وم اإلسالمیة بتق د (والعل ن إحدى %)٦٥جی ل م ى األق عل

  .الجامعات المصریة الخاضعة لقانون تنظیم الجامعات أو على درجة معادلة لھا من معھد علمي أخر معترف بھ
ى أال یكون قد مر عشر سنوات أو أكثر على الدرجة  -٢ ة األول ام )اللیسانس(الجامعی وم الع ى دبل ول الحاصلین عل ویجوز قب

  .من خریجي دار العلوم) جید جدا(الدراسات العلیا بتقدیر
ز / مركز اللغات والترجمة بجامعة الفیوم(من إحدى المراكز اآلتیة )درجة٤٥٠(بحد أدنى  TOFELاجتیاز امتحان  -٣ المرك

  ).ھیئة اإلمیدست/ البریطاني
  :لمطلوبةا األوراق
  ).اللیسانس(شھادة المؤھل الجامعي  )١
  .بیان بتقدیرات السنوات األربع )٢
  .درجة )٤٥٠( TOFELشھادة  )٣
  .إقرار  بنشر جزء من الرسالة في مجلة علمیة محكمة )٤
  .الموقف من التجنید )٥
 .ثـماني صور شخصیة حدیثة ٨ )٦
  .حافظة أوراق وملف بالستیك) ٤(عدد   )٧

٨(  
  .میالد كمبیوتر شھادة) ٨

  صورة البطاقة الشخصیة  )٩
 .موافقة جھة العمل )١٠
  .سداد الرسوم الدراسیة )١١

 



  
 

  شروط التقدم، واألوراق المطلوبة
  

  ٠تنتھي بإعداد رسالةساعة معتمدة ) ٣٩(دراسة  :درجة الدكتوراه
  :القبول شروط

   ٠"جید جدا"یشترط أال یقل تقدیر درجة الماجستیر أو الدرجة المعادلة لھا عن تقدیر   -١
مركز (من إحدى المراكز اآلتیة )درجة٤٥٠( TOFELیشترط اجتیاز امتحان بحد أدنى كما    -٢

  ).ھیئة اإلمیدست/ المركز البریطاني/ اللغات والترجمة بجامعة الفیوم
  .تقدیم إقرار  بنشر بحث علمي في مجلة علمیة محكمة   -٣

  :المطلوبة األوراق
  ).اللیسانس(شھادة المؤھل الجامعي   )١ 
  .ات السنوات األربعبیان بتقدیر  )٢
  .درجة )٤٥٠( TOFELشھادة   )٣
موافقة جھة العمل  الموقف من التجنید  )٦      .إقرار بنشر بحث علمي في مجلة علمیة محكمة  )٤

، وإقرار بعدم العمل )الرقم القومى (بالنسبة للعاملین، وبالنسبة لغیر العاملین صورة حدیثة للبطاقة الشخصیة 
                             .یستلم من إدارة الدراسات العلیا عند التقدیم" خاصة حكومیة أو"في أي جھة 

  .ماني صور شخصیة حدیثةـث )٨(عدد       )٧   
  .صورة البطاقة الشخصیة  )٩                   .شھادة میالد كمبیوتر  )٨

  .سداد الرسوم الدراسیة  )١١                      .موافقة جھة العمل  )١٠
  .حافظات ) ٤(وعدد  دوسیة لحفظ األوراق  )١٢



  
  :والدبلومات المھنیةالدبلوم العام 

  :المطلوبة األوراق
  .شھادة المؤھل الجامعي  )١
  .الموقف من التجنید  )٢
  .ماني صور شخصیة حدیثةـث ٨  )٣
  .شھادة میالد كمبیوتر  )٤
  .موافقة جھة العمل  )٥
  .سداد الرسوم الدراسیة  )٦
  .األوراق دوسیة لحفظ  )٧
، وإقرار )الرقم القومى (موافقة جھة العمل بالنسبة للعاملین، وبالنسبة لغیر العاملین صورة حدیثة للبطاقة الشخصیة  )٨

  .یستلم من إدارة الدراسات العلیا عند التقدیم" حكومیة أو خاصة"بعدم العمل في أي جھة 
  

   :الدراسة مدة
  .یین عام  دراسي  كامل موزع على فصلیین دراس

دة ٢١:(عدد الساعات  ى ) ساعة معتم م إل ة"ساعة ) ١٤: (تنقس ررات إجباری ررات "ساعات ) ٧" + (مق مق
  )اختیاریة

ا جید(( تقدیر على الحصول یشترط للماجستیر التسجیل في  العام الدبلوم طالب رغبة حال في: ملحوظة   .))جدً
  
  
  
  

   
  


