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  الدراسات العلیا/كلیة اآلداب 
  

 
 

  

  

  جامعة الفیوم عن فتح باب القبول للتسجیل للدراسات العلیا للدرجات العلمیة بالكلیة/ تعلن كلیة اآلداب
 -:جمیع األقسام بالكلیة في  ٢٠٢١ /٢٠٢٠للعام الجامعي ) السنة التمهیدیة للماجستیر –الدبلومات ( 

  : الدبلومات: أوال
البكـالوریوس مـن  وأید الطالب بأي من دبلومات الدراسات العلیا أن یكون الطالب حاصـال علـي درجـة اللیسـانس یشترط لق

  -:ي درجة جامعیة معادلة لها في األقسام التالیةـإحدي الجامعات المصریة أو عل
  خریج كلیة  التقدیر  المدة  القســـــــم

  ع الكلیاتخریجي جمی  مقبول  عامان  دبلوم الترجمة االنجلیزیة
  خریجي جمیع الكلیات  مقبول  عامان  الفرنسیةدبلوم الترجمة 

  قسم اللغه االنجلیزیة خریجي كلیة اآلداب  جید  عام واحد  دبلوم علم اللغة التطبیقي
  قسم علم النفس خریجي كلیة اآلداب  مقبول  عام واحد  دبلوم علم النفس التطبیقي
دبلوم عام في الدراسات 

  التاریخیة
خریجي جمیع الكلیات ما عدا خریجي كلیتي التربیة واآلداب   قبولم  عامان

  تخصص تاریخ
  خدمه اجتماعیةالكلیة و أ قسم علم االجتماع خریجي كلیة اآلداب  جید  عامان  دبلوم التنمیة االجتماعیة

دبلوم المكتبات 
  والمعلومات

ا خریجي كلیة اآلداب قسم دخریجي جمیع الكلیات ما ع  مقبول  عامان
  بات والمعلوماتالمكت

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

  یشـــترط للقیـــد فـــى اى مـــن دبلومـــات الترجمـــة االنجلیزیـــة والترجمـــة الفرنســـیة أن یكـــون الطالـــب حاصـــال علـــى درجـــة
  .ها وان یجتاز امتحان القبولاللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات المصریة أو ما یعادل

  یشـــترط لقیـــد الطالـــب بـــدبلوم علـــم اللغـــة التطبیقـــي الحصـــول علـــى لیســـانس اآلداب مـــن قســـم اللغـــة االنجلیزیـــة وآدابهـــا
  .بتقدیر جید على األقل 

  یعادل دبلوم علم اللغة التطبیقي السنة التمهیدیة للماجستیر الشعبة اللغویة من قسم اللغة االنجلیزیة وآدابها.  



٢ 
 

  یشترط لقید الطالب بدبلوم علم النفس التطبیقـي الحصـول علـى لیسـانس اآلداب فـى علـم الـنفس النجـاح فـي امتحـان
) جیـد( القبول ویجوز لمجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم اإلعفاء مـن امتحـان المسـابقة للحاصـلین علـى تقـدیر

لتطبیقـي لـه الحـق فـى االلتحـاق بالسـنة التمهیدیـة للماجسـتیر فى هذه الدرجة والطالـب الحاصـل علـى دبلـوم علـم الـنفس ا
  )جید(على أن یكون مسبوقة بدرجة اللیسانس فى علم النفس بتقدیر 

  اآلداب فیشـترط یشترط في دبلوم التنمیة االجتماعیة من الحاصلین علـي الدرجـة الجامعیـة األولـي مـن خـارج كلیـات
علــي بكـالوریوس الخدمــة االجتماعیـة  بتقــدیر عـام جیــد علـي األقــل  علـي األقــل  أو حصـوله دتقـدیر جیــحصـولهم علــي 

یعادلها  وان یجتاز امتحان قبول یعقده القسم المختص الـذي یحـدده مجلـس الكلیـة  ما من احدي الجامعات المصریة او
درجـــة بنـــاء علـــي اقتـــراح القســـم المخـــتص والطـــالب الحاصـــلون علـــي دبلـــوم التنمیـــة االجتماعیـــة مـــن الحاصـــلین علـــي ال

الجامعیـة األولــي مــن خــارج كلیــات اآلداب فیشــترط حصــولهم علــي تقــدیر جیــد جــدا فــي الــدبلوم للقبــول بالســنة التمهیدیــة 
  .للماجستیر

  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 -

مجلـس الكلیـة بنـاء    أن یجتاز اختبارا شفویا بعد النجـاح فـي االمتحانـات التحریریـة فـي الموضـوعات التـي یحـددها  -
 .علي اقتراح مجلس القسم المختص

لقســم المخــتص مــن بــین الحاصــلین ســي بنــاء علــي اقتــراح مجلــس ایجــوز قبــول عــدد یحــدده مجلــس الكلیــة كــل عــام درا
علـــي األقـــل فـــي الدرجـــة الجامعیـــة ) جیـــد(علـــي األقـــل وبتقـــدیر ) جیـــد جـــدا(دبلـــوم المكتبـــات والمعلومـــات بتقـــدیر علـــي 

العلیا في المكتبـات والمعلومـات لتحضـیر درجـة الماجسـتیر فـي اآلداب مـن قسـم المكتبـات والوثـائق  لاللتحاق بالدراسات
  ).شعبة المكتبات(والمعلومات 

  الدراسات التاریخیة میشترط لقید الطالب بدبلو:  
  أن یكون الطالـب حاصـال علـي درجـة اللیسـانس مـن احـدي الجامعـات المصـریة أو مایعادلهـا ماعـدا خریجـي كلیـات

  .،اآلداب  أقسام التاریخ وخریجي كلیات التربیة
  :  السنة التمهیدیة للماجستیر -:ثانیا 
قیــد الطالــب بالســنة التمهیدیــة للماجســتیر أن یكــون حاصــال علــي درجــة اللیســانس فــي اآلداب بتقــدیر فــي یشــترط       

 لمي آخر معتـرف بـه مـن الجامعـةدرجة معادلة لها من معهد ع أو على الجامعات المصریة ىحدإجید علي األقل من 
  .لهذا القید، مدة الدراسة لمقررات السنة التمهیدیة للماجستیر عام جامعي واحد وأن یجتاز امتحانات القبول المطلوبة

  األقسام العلمیة بالكلیة
  :قسم اللغة العربیة وآدابها

  دبیةاأل ةالشعب - ١
  ة اللغویةالشعب - ٢
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  .مقابلة شخصیة+ األقل یقبل القسم الحاصلین علي تقدیر جید علي 
  :قسم اللغة االنجلیزیة وآدابها

   .الشعبة األدبیة .١
 .الشعبة اللغویة .٢

  .االمتحان التحریري بنجاح أن یجتاز الطالبو  ،یقبل القسم الحاصلین علي تقدیر جید علي األقل
  :وآدابها الفرنسیةقسم اللغة 

  )شفوي وتحریري( امتحانات القبول  بنجاح أن یجتاز الطالب
  :م التاریخقس
  التاریخ اإلسالمي - ١
 تاریخ العصور الوسطي - ٢

 التاریخ الیوناني والروماني - ٣

 التاریخ الحدیث والمعاصر  - ٤

  .تاریخ مصر والشرق االدنى القدیم - ٥
  .مقابلة شخصیة+ علي االقل في اللیسانس  أن یكون الطالب حاصال علي تقدیر جید

  

  :قسم الجغرافیا
  ،)شفوي وتحریري( أن یجتاز الطالب بنجاح امتحانات القبول +  أن یكون الطالب حاصال علي تقدیر جید

جادة الطالب استخدام الحاسب اآلليو   ٕ   .ا
  :  االجتماعقسم 

  االجتماعشعبة علم  -

  .حصول الطالب علي تقدیر جید في اللیسانس مع مقابلة شخصیة
  :قسم الفلسفة 

  .حصول الطالب علي تقدیر جید
  :قسم علم النفس

  االكلینیكيشعبة علم النفس  -١
  شعبة علم النفس االجتماعي -٢

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

  علي دبلوم علم النفس التطبیقي  للتقدیم لشعبة علم النفس االكلینیكي یشترط ان یكون الطالب حاصالً 
  :وماتقسم المكتبات والوثائق والمعل

 طالباً ) ٢٠(    بحیث ال یزید عدد الطالب عليیعقد امتحان تحریري وشفوى        شعبة المكتبات 
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  -:األوراق المطلوبة
  .أصل شھادة التخرج باللغة العربیة  -١
 .أصل بیان بتقدیرات األربع سنوات  -٢
 .أصل شھادة المیالد أو مستخرج رسمي منھا -٣
 .أصل شھادة التجنید بالنسبة للذكور  -٤

  .موافقة جھة العمل علي التحاق للدراسات العلیا إذا كان یعمل -٥  
             .صورة البطاقة الشخصیة - ٧    .        شخصیةصور ) ٦(عدد  -٦  

  .لحفظ االوراق Pockets 20 ملف -٨
 من إدارة الدراسات العلیا بالكلیة  االلتحاقیتم سحب طلب 

  .٩/٢٠٢٠/ ٣٠حتى  ٢٠٢٠/ ٨/  ١٦من  وسوف یفتح باب التقدم إعتباراً 
ول  ارات القب اد اختب ون میع ي ان یك فھیةعل ة الش ومي  والتحریری تیر م ٥،٤/١٠/٢٠٢٠ی ة للماجس نة التمھیدی ومي  للس وی

 .لدبلوم الدراسات العلیا ٨،٧/١٠/٢٠٢٠
  .لصالح وزارة المالیة% ٥باالضافة إلى  .جنیه) ١٣٧٣(مصروفات السنة التمهیدیة للماجستیر 

  .لصالح وزارة المالیة% ٥باالضافة إلى  جنیه) ١١٧٣(فات الدبلوم مصرو  
  .لصالح وزارة المالیة% ٥باالضافة إلى  .جنیه ) ١٢٧٣(مصروفات دبلوم علم النفس التطبیقي 

  عند التقدیم  تسدد المصروفات
  

  .للتقدیم ي مستند من المستندات المطلوبةأ ینقصهملف  قبل أيی لن      : حوظةمل    
  
 


