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  اعلالدراسات ال/كلیة اآلداب 
  

 
 

  
  

موافقـة مجلــس  علـىبنــاء ا للــدرجات العلمیـة بالكلیـة علىـجامعــة الفیـوم عـن فــتح بـاب القبـول للتســجیل للدراسـات ال/ تعلـن كلیـة اآلداب
  :النحو التالي علىم ٢٠٢٢/ ٧ / ٢٤الكلیة المنعقد بتاریخ 

جمیـع  فـي  ٢٠٢٣ /٢٠٢٢للعـام الجـامعي ) السـنة التمهیدیـة للماجسـتیر – المعتمـدةدبلومـات السـاعات  -النظام القدیم الدبلومات( 
 -:األقسام بالكلیة

  : )النظام القدیم( دبلومات: أوال
 وأدرجــــة اللیســــانس  علــــىأن یكــــون الطالــــب حاصــــال  )النظــــام القــــدیم( اعلىــــیشــــترط لقیــــد الطالــــب بــــأي مــــن دبلومــــات الدراســــات ال

  .درجة جامعیة معادلة لها علىت المصریة أو الجامعا احدىالبكالوریوس من 
  القبول اختبارنوع   خریج كلیة  التقدیر  المدة  القســـــــم

  تحریري اختبار  جمیع الكلیات خریجو  مقبول  عامان  دبلوم الترجمة االنجلیزیة
  شفوي وتحریري اختبار  جمیع الكلیات خریجو  مقبول  عامان  الفرنسیةدبلوم الترجمة 

قسم اللغه  كلیة اآلداب خریجو  جید  عام واحد  غة التطبیقيدبلوم علم الل
  تحریري اختبار  االنجلیزیة

  تحریري اختبار  كلیة اآلداب قسم علم النفس خریجو  مقبول  عام واحد  دبلوم علم النفس التطبیقي

 خریجوجمیع الكلیات ما عدا  خریجو  مقبول  عامان  دبلوم عام في الدراسات التاریخیة
  مقابلة شخصیة  واآلداب قسم التاریخكلیتي التربیة 

قسم علم  كلیة اآلداب خریجو  جید  عامان  دبلوم التنمیة االجتماعیة
 مقابلة شخصیة  كلیة الخدمه اجتماعیةو أ االجتماع

كلیة اآلداب والھندسة والتجارة  خریجو جید عامان دبلوم االجتماع الصناعي
 مقابلة شخصیة واالقتصاد والعلوم السیاسیة

 مقابلة شخصیة كلیة اآلداب وخدمھ اجتماعیھ خریجو جید عامان االنثروبولوجیا دبلوم

 خریجوا دجمیع الكلیات ما ع خریجو  مقبول  عامان  دبلوم المكتبات والمعلومات
  شفوي وتحریري اختبار  كلیة اآلداب قسم المكتبات والمعلومات

 

 درجة  علىة الفرنسیة أن یكون الطالب حاصال یشترط للقید فى اى من دبلومات الترجمة االنجلیزیة والترجم 

  .اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات المصریة أو ما یعادلها وان یجتاز امتحان القبول   
  جیــد لیســانس اآلداب مــن قســم اللغــة االنجلیزیــة وآدابهــا بتقــدیر  علــىیشــترط لقیــد الطالــب بــدبلوم علــم اللغــة التطبیقــي الحصــول

  .عادل السنة التمهیدیة للماجستیر الشعبة اللغویة من قسم اللغة االنجلیزیة وآدابها تهي األقل و  على
  لیسانس اآلداب فى علم النفس النجاح في امتحان  علىیشترط لقید الطالب بدبلوم علم النفس التطبیقي الحصول   

  )جید(ان المسابقة للحاصلین على تقدیرتحاقتراح مجلس القسم اإلعفاء من ام علىالقبول ویجوز لمجلس الكلیة بناء     
 علــىدبلـوم علــم الـنفس التطبیقـي لــه الحـق فــى االلتحـاق بالسـنة التمهیدیــة للماجسـتیر  علــىفـى هـذه الدرجــة والطالـب الحاصـل  

  )جید(أن یكون مسبوقة بدرجة اللیسانس فى علم النفس بتقدیر 
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  الدراسات التاریخیة میشترط لقید الطالب بدبلو:  
كلیــات اآلداب   خریجــوالجامعــات المصــریة أو مایعادلهــا ماعــدا  احــدىالطالــب حاصــال علــى درجــة اللیســانس مــن  أن یكــون -

 .،كلیات التربیة خریجوأقسام التاریخ و 

 علـى درجـة اللیسـانس فـي علـم االجتمـاع بتقـدیر جیـد علـى تنمیة االجتماعیـة حصـول الطالـبفي دبلوم اللقید الطالب  یشترط 
 مـــا الجامعــات المصـــریة او احـــدىاألقـــل مــن  ة االجتماعیـــة  بتقــدیر عـــام جیـــد علــىبكـــالوریوس الخدمــ علــىاألقــل  أو حصـــوله 

اقتــراح القســم المخــتص والطــالب  الــذي یحــدده مجلــس الكلیــة بنــاء علــى یعادلهــا  وان یجتــاز امتحــان قبــول یعقــده القســم المخــتص
ـــىالحاصـــلون  ـــة مـــن الحاصـــلین  عل ـــة االجتماعی ـــوم التنمی ـــة الد علـــىدبل ـــىرجـــة الجامعی ـــات اآلداب فیشـــترط مـــن خـــار  األول ج كلی

 .تقدیر جید جدا في الدبلوم للقبول بالسنة التمهیدیة للماجستیر حصولهم على
  یشــترط لقیــد الطالــب فــي دبلــوم االجتمــاع الصــناعي الحصــول علــي درجــة اللیســانس فــي االجتمــاع بتقــدیر جیــد علــي األقــل

جـــارة واالقتصـــاد والعلـــوم السیاســـیة بشـــرط الحصـــول علـــي تقـــدیر جیـــد علـــي األقـــل كلیـــات الهندســـة والت خریجـــوویجـــوز قبـــول 
 . واجتیاز امتحان القبول الذي یعقده القسم

  یشــترط لقیــد الطالــب فــي دبلــوم االنثروبیولوجیــا الحصــول علــي تقــدیر جیــد علــي األقــل فــي درجــة اللیســانس أو الحصــول علــي
  .األقل واجتیاز امتحان القبول الذي یعقده القسم  بكالوریوس الخدمة االجتماعیة بتقدیر جید علي

 دبلوم المكتبات والمعلومات  یشترط للقید للحصول على:  
  الجامعات المصریة أو مایعادله  احدىدرجة اللیسانس أو البكالوریوس من  علىأن یكون حاصال  -
 .المختص اقتراح مجلس القسم علىأن یجتاز امتحان القبول الذي یحدده مجلس الكلیة بناء  -

اقتـراح  علـىا شفویا بعد النجاح في االمتحانات التحریریـة فـي الموضـوعات التـي یحـددها مجلـس الكلیـة بنـاء اختبار أن یجتاز  -
 .مجلس القسم المختص

دبلـوم  علـىلقسـم المخـتص مـن بـین الحاصـلین اقتـراح مجلـس ا علـىیجوز قبول عدد یحـدده مجلـس الكلیـة كـل عـام دراسـي بنـاء 
ا علىــاألقـل فــي الدرجـة الجامعیـة لاللتحــاق بالدراسـات ال علـى) جیــد(األقـل وبتقـدیر  علــى) جیـد جـدا(معلومـات بتقــدیر المكتبـات وال

  ).شعبة المكتبات(في المكتبات والمعلومات لتحضیر درجة الماجستیر في اآلداب من قسم المكتبات والوثائق والمعلومات 
ا ً   :)علم االجتماع قسم: أوال( دبلومات الساعات المعتمدة -:ثانی

برامج الدبلومات المھنیة 
  والتخصصیة لقسم علم االجتماع

  ):المهنیة- التخصصیة( الدبلومات شروط  :المهنیة الدبلومات شروط

 وإدارة االجتماعي التخطیط دبلوم - 
  )مھني(        زماتألا

 خریجو المھنیة برامجال في یُقبل - 
– الھندسة -التمریض( كلیات

 األكادیمیةالشرطةاكادیمیة
 - التربیة- التجارة - الحقوق-العسكریة 

 السیاسیة والعلوم االقتصاد -الزراعة
 ).اآلداب-
 على الحاصلین للدارسین یسمح - 

 مقبول بتقدیر األولى الجامعیة الدرجة
 المعتمدة الساعات في یعادلھ ما أو

 . المھنیة بالدبلومات لأللتحاق
 تزكیة خطاب الدارس یقدم أن یجب - 

 تخرج التي األكادیمیة أو سمالق من
  الذین األساتذة من أثنین من أومنھا
 .للمتقدم التدریس لھم سبق

 شخصیة مقابالت القسم یجري - 
 الدبلوم في الدارسین لقبول

 . والمھني التخصصي
   

 علم أقسام خریجو التخصصیة الدبلومات في یقبل - 
 احدى من  المثیلة ،الكلیات اآلداب بكلیات االجتماع
  للجامعات األعلى للمجلس التابعة الجامعات

  كلیات خریجو على المھنیة الدبلومات شروط تطبق - 
 األكادیمیة-الشرطة اكادیمیة– الھندسة - التمریض ( 

 االقتصاد -الزراعة - التربیة- التجارة - الحقوق-العسكریة
 الدبلوم في اإلنتساب راغبي )اآلداب- السیاسیة والعلوم
 .المھني

 األولى الجامعیة الدرجة على الحاصلین للدارسین یسمح - 
 لأللتحاق المعتمدة الساعات في یعادلھ ما أو مقبول بتقدیر

 . المھنیة بالدبلومات
 المھنیة الدبلومات في التسجیل للوافدین یسمح - 

 .بالالئحة المحددة القواعد ووفق والتخصصیة
 الدبلوم في الدارسین لقبول ةشخصی مقابالت القسم یجري - 

 . والمھني التخصصي
 التي األكادیمیة أو من تزكیة خطاب الدارس یقدم أن یجب - 

 لھم سبق  الذین األساتذة من أثنین من أو منھا تخرج
 .للمتقدم التدریس

 مناألو االجتماعیة تنمیةال دبلوم - 
  ) مھني(        ينسانالا
             واالنحراف الجریمة دبلوم - 

  )وتخصصي - مھني(

 الصحي منألا دبلوم - -
  الطبیة نثروبولوجیاألوا

  )تخصصي – مھني( -
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 األولى الجامعیة الدرجة على الحاصلین للدارسین یسمح - 
 باأللتحاق تمدةالمع الساعات في )-B( أو جید عام بتقدیر

  .التخصصیة بالدبلومات
 الدبلوم في الدارسین لقبول شخصیة مقابالت القسم یجري 

 الدبلوم على الحاصلین الدارسین یسمح التخصصي
 بمرحلة اإللتحاق )-B( أو جید  عام بتقدیر التخصصي
 منھ حصل الذي القسم وفي التخصص ذات في الماجستیر

  .الدبلوم شھادة على
  
  :شروط التقدیم  برامج الدبلومات المهنیة لقسم علم النفس :ثانیا

ان یكون الطالب حاصل على درجة اللیسانس والبكالوریوس  -  )مهني(دبلوم القیاس النفسي  
من احدى الجامعات المصریة ومایعادلها من شهادات جامعیة 

 .بالنسبة للطالب الوافدین
 .التحریري ختباران یجتاز الطالب المقابله الشخصیة، واال -
أشهر لكل فصل ) ٥(أشهر بواقع ) ١٠(مدة الدراسة تمتد إلى  -

  .سة عن طریق التعلم الهجیندراسي وتكون الدرا

  )مهني(دبلوم علم النفس القانوني  
  )مهني(دبلوم الفئات الخاصه  
  )مهني(دبلوم مهارات القیادة واتخاذ القرار  
  )مهني(دبلوم االستشارات الفسنیة واألسریة  

  

ا   :  السنة التمهیدیة للماجستیر -: ثالًث
درجــة اللیســانس فــي اآلداب بتقــدیر  علــىدیــة للماجســتیر أن یكــون حاصــال قیــد الطالــب بالســنة التمهیفــي یشــترط       
 درجة معادلة لها من معهد علمي آخر معتـرف بـه مـن الجامعـة علىأو  الجامعات المصریة ىحدإاألقل من  علىجید 

  .ام جامعي واحدلهذا القید، مدة الدراسة لمقررات السنة التمهیدیة للماجستیر ع وأن یجتاز امتحانات القبول المطلوبة
  القبول اختبارنوع   الشعبة  القســـــــم

  مقابلة شخصیة  )دبیةاللغویة واأل(  اللغة العربیة بشعبتیھ

  مقابلة شخصیة  )اللغات السامیة، ولغات العالم اإلسالمي(  االلغات الشرقیة بشعبتیھ

  تحریري اختبار  )دبیةاللغویة واأل(  اللغة اإلنجلیزیة بشعبتیھ
  شفوي وتحریري اختبار  ــــــــــــــــــــــــــــ  نسیةاللغة الفر

  التاریخ بشعبھ المختلفة

 التاریخ الیوناني والروماني -١
 تاریخ العصور الوسطى -٢
 التاریخ االسالمي -٣
 التاریخ الحدیث -٤
  تاریخ وحضارة مصر والشرق االدنى القدیم -٥

  مقابلة شخصیة

  شخصیةمقابلة   ـــــــــــــــــــــــــــــ  الجغرافیا
  مقابلة شخصیة ــــــــــــــ  علم االجتماع
  تحریري، اختبار )االكلینیكي، االجتماعي(   علم النفس

  ومقابلة شخصیة
  ــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــ  الفلسفـــــة

  شفوي وتحریري اختبار  )المكتبات، والمعلومات(  المكتبات والمعلومات بشعبتیھ
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  -:التالیة األوراق المطلوبةفي التقدم لهذه البرامج تحضیر على من یرغب 
  .أصل شھادة التخرج باللغة العربیة  -١
 .أصل بیان بتقدیرات األربع سنوات  -٢
 .أصل شھادة المیالد أو مستخرج رسمي منھا -٣
 . )باالعفاء او انھاء الخدمة(  أصل شھادة التجنید بالنسبة للذكور -٤

  .ا إذا كان یعملعلىلتحاق للدراسات الا علىموافقة جھة العمل      -٥  
             .من الرقم القوميصورة  - ٧    .        شخصیةصور ) ٦(عدد      -٦  

  .لحفظ االوراق ملف     -٨
بة ل -٩ وبالنس ب  خریج ة یج ات الخاص د والجامع ارالمعاھ ھادة  إحض رجش س  التخ ن المجل ة م ھادة معادل ب ش بجان

  .للجامعات األعلى
  

  .٩/٢٠٢٢/ ٢٩حتى  ٢٠٢٢/ ٨/  ١من  باب التقدم إعتباراً  تم فتح یوسوف 
ى اد  عل ون میع اران یك ول اختب فھیةات القب ة الش ومي  والتحریری ا،م ٢،٣/١٠/٢٠٢٢ی ات العلی دبلوم الدراس ومي  ل وی

  .للسنة التمھیدیة للماجستیر ٩،١٠/١٠/٢٠٢٢
وطباعــة طلـب االلتحـاق و بطاقـة المقابلــة   http://fumist.fayoum.edu.eg/pg_joinیرجـى الـدخول علـى  للتقـدیم    -

 .وتسلمیهما مع اصول المستندات المطلوبة إلدارة الدراسات العلیا بالكلیة. الشخصیة

  
  .لن یقبل أي ملف ینقصه أي مستند من المستندات المطلوبة للتقدیم:       ملحوظة    

  
  المصروفات الدراسیة

  "قابلة للزیادة"المصروفات الدراسیة المقررة   المرحلة الدراسیة
  جنیها ١٤٧٣  السنة التمهیدیة للماجستیر

  جنیها ١٢٧٣  النظام القدیم" الدبلوم 
  جنیها ١٣٧٣  دبلوم علم النفس التطبیقي

یقرره مجلس المقابل المادي للساعات المعتمدة وفقا لما   دبلوم الساعات المعتمدة
  الجامعة في هذا الصدد

     

   .عند التقدیمعن طریق الفیزا  تسدد المصروفات    
  

  
  

  لمزید من االستفسار یمكنكم االنضمام إلى قطاع الدراسات العلیا بالكلیة على الفیس بوك
  

https://www.facebook.com/١٠١٨١٥٩٤٥٥٧١٢١٥-الفیوم- جامعة-اآلداب-كلیة-العلیا-لدراساتا-قطاع/ 
  

 hs119@fayoum.edu.eg: االمیل
  

   ٠١٠٢٨٨٥٠٤٠٠: تلیفون
 


