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ــــى درجـــــــــة الل��ـــــــــان� أو ال��ـــــــــال�ر��س علـــــــــى درجـــــــــة معادلـــــــــة  -   ان ��ـــــــــ�ن حاصـــــــــال علـــــ
  م' جامعة م+ل�ه أو اقل�)�ة م' داخل ج.م.ع أو خارجها .

>)ــا ��ـــ)ح لل:ــالب ال+اصـــل8' علــى تقـــ-ی1 مق4ـــ�ل فــى ال)1حلـــة ال0ام/�ــة االولـــى لل-راســـة  -
  ان ���ن ال)ع-ل ال@1اك)ى ج8- . –بل�م و ��)ح لهA =اس@?)ال ال-راسات العل�ا =ال-
 ط����د���	����
 �−א�����ص�:د��وמ�א�ط��

-  E-ــ�ن حاصــال علــى درجــة الل��ــان� فــى اآلثــار أو الــ-بل�م العــام فــى اآلثــار مــ' احــ��ان 
  ع أو خارجها .ال0امعات أو على درجة معادلة م' جامعة م+ل�ه أو اقل�)�ة م' داخل ج.م.

-  Aن الســ@?)ال دراســ@ه�Hــات م@علقــة =ــالفJJK)�ــ' ق4ــ�ل ال:ــالب ال+اصــل8' علــى ت�ــا (<
 Aـــة بـــ-بل�م تـــ1م�JJK@(ــام الع)ـــارة الســـ@?)ال ال-راســـات ال بـــ-بل�م تـــار�خ الفـــ' =ال?ل�ـــة او اق�ـ

  وص�انة ال)�انى االث�1ة على ام ���ن تق-ی1 الق�4ل ب@لN ال-بل�مات ج8- على االقل .
14 >ل ال-بل�مات ال)@JJKة معادلة لل-راسة ال@)ه8-�ة لل)اج�@18 شO1 ال+�Jل علــى تع@   -

  تق-ی1 ج8- على االقل .
 ط����د���	����
 �−א������:د��وמ�א�ط��

ان ��ــــ�ن حاصــــال علــــى درجــــة الل��ــــان� أو ال��ــــال�ر��س او علــــى درجــــة عل)�ــــة  -
 .1ف بها م' داخل ج.م.ع أو خارجها  معادلة مع@ 

  �مات ال)ه�Hــــة تقــــ-ی1ات ال0Hــــاح ت?ــــ�ن بSHــــام ال@قــــ-ی1 ال1Hاك)ــــى ت:4ــــR علــــى الــــ-بل -
 ل?ل فJل دراسى .  
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-  E-ــ ــ' احـــ ــان� مـــ ــال�ر��س أو ال��ـــ ــة ال��ـــ ــى درجـــ ــال علـــ ــU حاصـــ ــ�ن ال:الـــ ان ��ـــ
 معادلة لها .  ال0امعات ال)�1Jة الKاضعة لقان�ن تA�SH ال0امعات أو على درجة  

 ان ی@ق-م ال:الU الى مY<1 جامعة القاه1ة لل@عل�A ال)-مج ل@ق-�A اوراقه . -

ــام ال�ـــاعات ال)ع@)ـــ-ة  - تع@)ـــ- دراســـة الـــ-بل�م ال)هHـــى فـــى االرشـــاد االثـــE1 علـــى نSـ
  بSHام ال@عل�A ال)-مج ل)-ة عام دراسى واح- �A�Z الى فJل8' دراس88' نSام88' .
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 ثانيًا: درجة املاجستري  

 و�	ط�א���ول 

��−:���א)�������	��ط�����'�د�א�ط��
��د�! �א���!&���*� �

ان ��ـــ�ن حاصـــال علـــى درجـــة ال��ـــال�ر��س أوالـــ-بل�م العـــام أو ال)@JKـــ] أو علـــى درجـــة  -
  معادلة م' جامعة أو معه- مع@1ف =ه وال �قل مع-له ال@1اك)ى ع' ج8- .

@+انــات اللغــة االن0ل�Y8ــة ب-رجــة أن ��@�فى ال:الU م@:ل�ات ال0امعة مــ' اج@�ــاز احــ-E ام  -
  درجة و ال@ى ت)H+ها اح-ة ال0هات ال)ع@1ف بها م' ق4ل ال0امعة   450ال تقل ع'  

��−�(�מ�א�د�א& �:��− �

ــالة خ)ـــ�  ــة ال1سـ ــ@18 و مHاق^ـ ــة مقـــ1رات ال)اج�ـ ــاء مـــ' دراسـ ــ- االقJـــى لالن@هـ ��ـــ�ن ال+ـ
  س�Hات م' تار�خ ت�80ل ال:الU =ال-راسة فى ب1نامج ال)اج�@18 .

و �+R م0ل� ال?ل�ة بHاء على م�افقة م0ل� الق�A على تق1�1 مــ' ق4ــل ال)^ــ1ف ال�ــ)اح 
  لل:الU =ال)- ل)-ة عام وذلN النهاء ال1سالة .

  

ســــاعة مع@)ــــ-ة  16عــــ-د ال�ــــاعات ال)ع@)ــــ-ة الالزمــــة لل+Jــــ�ل علــــى درجــــة ال)اج�ــــ@18 
  ة .�+Jل �aه ال:الU على تق-ی1 ج8- على االقل الى جانU تق-�A رسالة عل)� 

 ثالثًا: درجة دكتور فى اآلثار

 وط�א���ول�	 

 ط���	�����
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@ــ1م�A ب@قــ-ی1 ج8ــ- او الحاصال على درجــة ال)اج�ــ@18 فــى اآلثــار  ال:الU  ���ن  ان   -
ــه =ال)عــ-ل ال@1اك)ــى او علــى درجــة علــى األقــل  ــة لهــا مــ' معهــ- او مــا �عادل معادل

 و معادل م' ق4ل ال)0ل� االعلى لل0امعات .ه  عل)ى آخ1 مع@1ف = 

ان �ق-م تY>�ة عل)�ة م' ال)^1ف8' عل�ه فى ال)اج�@18 اذا حJــل عل�ــه مــ' خــارج  -
 ال?ل�ة .

ــه  - ��لــف ال:الــU ال)@قــ-م مــ' خــارج ال?ل�ــة ب-راســة مقــ1رات ت?)8ل�ــة الســ@?)ال تأهل
 للق�4ل .

 ان �0@از ال:الU ام@+انا فى اللغة الع�f1ة . -

ل:الـــU ام@+انـــا فـــى اللغـــة االن0ل�Y8ـــة �gقـــا ل)@:ل�ـــات ال0امعـــة =)عـــ-ل             ان �0@ـــاز ا -
 درجة . 500ال �قل ع'  
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شــه1ًا (عــام8') مــ' تــار�خ ال@�ــ80ل علــى االقــل  24ال��0ز مHاق^ة ال1ســالة ق4ــل مhــى    -
ــ' الــــــ->@�راه  ــاء مــــ ــى لالن@هــــ ــ- االقJــــ ــ�ن ال+ــــ ــ�Hات مــــــ  5و��ــــ ــ- ال:الــــــU   ســــ ــار�خ ق8ــــ          ' تــــ

  مــ' ی@0ــاوز هــmه ال)ــ-ة یلغــى ق8ــ-ه مــ' ال-راســة اال اذا تقــ-م ال)^ــ1ف =:لــU مــ- لل-راســة و 
  ال ی@0اوز العام .

شــO1 ت+-یــ- ال)Hاق^ــة لل:الــU ان ی@قــ-م ب�+nــ8' مH^ــ�ر�' ن^ــ1ًا عل)�ــًا فــى م0لــة عل)�ــة  -
  م+�)ة م+ل�ه او اقل�)�ه أو =+nًا واح-ا فى م0لة دول�ة .

  
  >ة ال14امج ال)^@1   
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