
 
  
  
  

  كلیة الخدمة االجتماعیة
     إدارة الدراسات العلیا

    
  جامعة الفیوم – تعلن كلیة الخدمة االجتماعیة

 الدراسات العلیا  

     م٢٠٢٢/٢٠٢٣عن فتح باب القبول للقید ببرامج الدراسات العلیا للعام الجامعي 
  ـ على النحو التالي : م١٥/٩/٢٠٢٢حتى   م١/٨/٢٠٢٢في الفترة من 

 دبلوم الخدمة االجتماعیة  - ١
  قسم التنمیة والتخطیط  ق الخدمة االجتماعیةقسم طر  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة

دبلوم إدارة المنظمات غیر الحكومیة                الدبلوم المھني في الخدمة االجتماعیة الدولیة   التنمیة البشریة مدبلو

  دبلوم نظم المتابعة والتقییم  الدبلوم المھني في إدارة األزمات والكوارث  دبلوم التخاطب ولغة اإلشارة

الدبلوم المھني في البرامج االجتماعیة لكبار   بلوم األمن األسريد
  دبلوم اإلدارة المحلیة والتنمیة المجتمعیة  السن  

الدبلوم المھني في العالج المعرفي السلوكي   
  دبلوم ریادة األعمال  وتعدیل السلوك

    دبلوم الممارسة االكلینیكیة مع االفراد واالسر  

    ة وادارة األعمالدبلوم العالقات العام  

    دبلوم العمل الجماعي مع الفئات الخاصة  

  :اجستیر في الخدمة االجتماعیةتمھیدي الم -٢
 ) فئات)طبي و  شعبة أسرة وطفولة ــ شعبة ب ــمدرسي ورعایة شباشعبة  قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة 

 ) خدمة الجماعةشعبة ــ  خدمة الفردشعبة ـ تنظیم المجتمع ـشعبة قسم طرق الخدمة االجتماعیة( 

 میة والتخطیط (شعبة تنمیة ــ شعبة تخطیطقسم التن(  
   :تمهیدي دكتوراه في الخدمة االجتماعیة - ٣

 قسم مجاالت الخدمة االجتماعیة 

  خدمة الجماعة)شعبة خدمة الفرد ــ شعبة تنظیم المجتمع ــ شعبة (قسم طرق الخدمة االجتماعیة 

  قسم التنمیة والتخطیط  
 مدیر إدارة الدراسات العلیا بالكلیة - على عطوة/ أ(للتواصل 

 )٠١٠٠٢٩٧١١٥٦هاتف / ( Aa151@fayoum.edu.egالبرید االلكتروني   

  مع التمنيات بالتوفيق للجميع ،،،
  

  وكیل الكلیة          
  عمید الكلیة                                                                            لشئون الدراسات العلیا والبحوث

  
    

                         )أحمد حسني إبراھیم/ أ.د(          



 
  
  
  

  كلیة الخدمة االجتماعیة
     إدارة الدراسات العلیا

    
 الدراسات العلیا بالكلیة فيشروط القید 

******************  
  یشترط لقید الطالب فى الكلیة لنیل دبلوم الدراسات العلیا ما یلي : ◄

  لخدمة االجتماعیة او ما یعادلهایكون حاصال على درجة البكالوریوس فى اأن  - ١
  أن یتقدم إلى عمید الكلیة بطلب للقید - ٢
  أن یجتاز بنجاح اختبار القبول الذى تجریه الكلیة   - ٣
ذ   -٤ د اخ ب بع د الطال تم قی یس  رأىی ب رئ اد نائ ة واعتم س الكلی ة مجل تص وموافق ى المخ س القسم العلم مجل

  .الجامعة المختص 
  یشترط لقید الطالب بتمھیدى ماجستیر ما یأتى : ◄

   أن یكون حاصال على درجة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة بتقدیر " جید " على األقل -١
  و على دبلوم الدراسات العلیا اكثر من عشر سنوات أال یكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوریوس ا  - ٢
فى جمیع األحوال یشترط لقید الطالب ان تكون درجته الجامعیـة األولـى ( البكـالوریوس) فـى أحـد تخصصـات الخدمـة   - ٣

  االجتماعیة 
رئـیس أن یتقدم بطلب الى عمید الكلیة ویتم قیده بعد موافقة مجلـس القسـم المخـتص ومجلـس الكلیـة واعتمـاد نائـب   - ٤

  الجامعة المختص 
  أن یجتاز بنجاح ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول   - ٥

   یشترط لقید الطالب بتمھیدي الدكتوراه ما یلي: ◄
أن یكون حاصًال على درجة الماجسـتیر فـي الخدمـة االجتماعیـة فـي شـعبة التخصـص التـى یطلـب القیـد فیهـا لدرجـة  - ١

درجـــة معادلــة لهـــا فـــي الخدمـــة االجتماعیــة وفـــي نفـــس شـــعبة  الــدكتوراه مـــن إحـــدى الجامعــات المصـــریة أو علـــى
  التخصص من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة.

  أال یكون قد مضى على حصوله على الماجستیر أو الدرجة المعادلة له أكثر من عشر سنوات. - ٢
  أن تكون درجته الجامعیة األولى (البكالوریوس) في أحد تخصصات الخدمة االجتماعیة. - ٣
عمیــد الكلیــة ویــتم قیــده بعــد موافقــة مجلــس القســم المخــتص ومجلــس الكلیــة واعتمــاد نائــب رئــیس لیتقــدم بطلــب  أن - ٤

  الجامعة المختص.
  أن یجتاز ما تجریه الكلیة من اختبارات للقبول. - ٥

 
******** 

 
 
 
 
 
 
 



 
  
  
  

  كلیة الخدمة االجتماعیة
     إدارة الدراسات العلیا

    
 الدراسات العلیا بالكلیة فيالمطلوبة للقید  األوراق

**************** 

 الدراسات العلیا) بإدارة(یقدم  لكلیة بطلب للقیدأن یتقدم إلى عمید ا -١
 شهادة البكالوریوس فى الخدمة االجتماعیة او ما یعادلها -٢
 شهادة تقدیر األربع سنوات -٣
 شهادة الماجستیر فى الخدمة االجتماعیة او ما یعادلها (بالنسبة للقید بتمهیدى دكتوراه) -٤
 (حدیثة) شهادة المیالد الرقم القومى -٥
 ة العسكریة بالنسبة للذكورشهادة المعامل -٦
 موافقة جهة العمل على القید (للعاملین بالدولة) -٧
 صور شخصیة ٨ -٨
 صورة بطاقة الرقم القومى -٩
 سداد الرسوم الدراسیة مع اوراق التقدیم -١٠

  
  :ملحوظة 

  :على الدارس المتقدم للدراسات العلیا إحضار دوسیھ بكبسولة مع االلتزام باأللوان اآلتیھ -
دوسیھ ( التنمیة والتخطیطقسم  – )دوسیھ أخضر( طرق الخدمة االجتماعیةقسم  - أزرق)دوسیھ ( الخدمة االجتماعیة مجاالت(قسم  

  )أصفر

 صورة ضوئیة من المستندات المطلوبة ٢عدد  -

  
*******************  

   
  


