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: دبلومات الدراسات العليا
ً
  أوال

 الىت متنحها الكلية

�وط�א�	�د���د��وמ�:−�� �

� فى ت���ل ال�ارس ل��ل أ� م� دبل�مى ال�راسات العل�ا:�� !-  

ال#عادلــة ح)' ال&امعــات ال#"ــ �ة أو إعلى درجة الل��ان� أوال�	ال�ر��س م�  أن 
	�ن حاصالً   -1
  لها مع م اعاة ال/ و. ال-اصة ,الق�* .

  ساعة مع?#)ة <�قًا لالئ>ة ;ل ق�* عل#ى.  24-12أن ی6&5 ما ب3�  -2
  ). cأن 
&?از مق رات ال)بل�م ال#�&ل ,ه ب?ق)ی  ال 
قل ع� ( -3

��−�د��א�د��وמ: �

ــة    ــا ,الالئ>ــــ ــ)ة ال#6"ــــــ�ص عل3هــــ ــ)بل�م فــــــى ال#ــــ ــة الــــ ــى درجــــ ــ* 
>"ــــــل الJالــــــI علــــ   إذا لــــ
لل#ــ)ة ال#6"ــ�ص عل3هــا ;>ــ) أق"ــى  (عــام أو عامــان) فإنــه 
#ــ6ح ف صــة اســ?6Mائ�ة م#اثلــة


/IJ ,ع)ها ق3)ه إذا ل* ی?#	� م� ال>"�ل على ال)رجة.    
����א�������א�و��(�و�א��د��م�
		������א��−����א�$#�"! ��א�%������!�%�م�&'��	�ل�%

�ًא)�����!��&���+��%�,�-�.� �

−����/& 2�1א������א-�א0�����&��4$�56א���3א����$!%��/3 7/��א� �אد���/% /�م�א �:���و�>دא�;����:�8�9د�
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  ثانيًا: درجة املاجستري 
�وط�א�	�د�وא�����ل��د����א��������:�−−�� �

� لق�� ال�ارس فى ب�نامج ال'اج���� فى اآلداب ما یلى:�� !-    

  أو ما 
عادلها ب?ق)ی  ج3) على االقلأن 
	�ن حاصًال على درجة الل��ان� أو ال�	ال�ر��س  -
  �مات .م?Jل�ات 
>)دها ;ل ق�* فى ت�6Sل�ج�ا ال#عل-

�ــــ#ح الJالــــI ال>اصــــل علــــى تقــــ)ی  مقVــــ�ل فــــى الل��ــــان� أو ال�	ــــال�ر��س الــــU' اج?ــــاز -

)ة عـــام دبلـــ�م3� ت-""ـــ3� او دبل�مـــًا ب�63ـــًا ل#ـــ)ة عـــام و اع�Xـــه ,اخ?�ـــاز دبلـــ�م ت-""ـــى ل#ـــ 
,>3ــ] یــ)رس عــام3� علــى االقــل فــى بــ امج الــ)بل�مات قVــل ان یل?>ــZ بV نــامج ال#اج�ــ?3 على 

V نـــــامج ال#اج�ـــــ?3  مـــــ� الق�ـــــ* الـــــU' ح"ـــــل م6ـــــه علـــــى درجـــــة الـــــ)بل�م أن 
	ـــــ�ن ال?>اقـــــه ب 
  ) <�قًا ل/ و. االق�ام العل#�ة .3( Bال?-""ى أو ال63Vى ب?ق)ی  ج3)ج)ًا  


�)د الJالI ال س�م ال)راس�ة وا' م�اه#ات اخ ' ت>)دها الSل�ة . -  
اللغــة اإلن&ل�53ــة  ی?ق)م ال)ارس ,#ــا 
ف3ــ) اج?�ــازه ام?>ــان ال?> �ــ  العل#ــى للSل�ــة وام?>ــان  -

ــل  ــ?�' ال?��فـ ــة          500(م�ـ ــ�ة أو األل#ان�ـ ــ ' ;الف ن�ـ ــات األخـ ــى اللغـ ــا فـ ــا 
عادلهـ ــة) أومـ درجـ
 وذل` قVل ت�&3له لل سالة العل#�ة. 

ی?ق)م ال)ارس ,#ا 
ف3) اج?�ــازه ال خ"ــة ال)ول�ــة لل>اســI اآللــى ودورة فــى الS?ا,ــة الف�6ــة  -
ــای3  ال?ـــى ت>ـــ)د ــا لل#عـ ــا لل�>ـــ] العل#ـــى وفقـ ــالة ووفقـ ها الSل�ـــة وذلـــ` قVـــل م6اق/ـــة ال سـ

 للق�اع) ال?ى تbعها ال&امعة .

ــ�ة                  - ــ6ة دراسـ ــال?ه سـ ــ�ع رسـ ــ&3ل م�ضـ ــ) ت�ـ ــ) ,عـ ــ?3  ال�افـ ــI ال#اج�ـ ــ�* <الـ ــ? . ان 
Xـ 
/ـ
�شه�ر على األقل)فى ج.م.ع قVل ان ی?ق)م ب سال?ه الى ل&6ة ال>	* .  8( �

 �د��א�	�د:� -

ل)رجة العل#�ــة (ماج�ــ?3 ) خــالل ال#ــ)ة ال#6"ــ�ص عل3هــا إذا ل* 
>"ل ال)ارس على ا -
عامــان 
#ــ6ح مــ)ة م#اثلــه ;>ــ) أق"ــى ب6ــاء علــى اق?ــ اح ال#/ــ ف وgعــ) م�افقــة م&لــ� 

 الق�* وم&ل� الSل�ة وkذا ل* 
>"ل على ال)رجة ,ع) هUه الف صة 
/IJ ق3)ه.

��������و�− �����א� �����א�� ������ �������א�� #�����وא�ق����س�א���� �������������א���� �$دא� �

)�&�#��� .����א-دא,���� ��א�	�'���.�)���و�و�(��ن���� ���א�	�'���و���� ��

�.���3GPA,�א�� دل�א���א.���א�1����2	���א�وא�ق����س�א���� ���������0/��−�� �
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 ثالثًا: درجة دكتوراه الفلسفه فى اآلداب 
� �

��−:א�د.�و�א�4�وط�א�	�د��د�����− �

-   ��    -فى اآلداب ما یلى:ة ال�,��راه  للق�� ل�رجال�ارس فى  ! �

أن 
	ــ�ن حاصــًال علــى درجــة ال#اج�ــ?3  فــى اآلداب مــ� إحــ)' ال&امعــات ال#"ــ �ة                 -1
  أوعلى درجة معادلة لها م� ;ل�ة م6اn ة أو معه) عل#ى آخ  مع? ف ,ه.  

"ـــp ف عـــى آخـــ  غ3ـــ  ال>اصـــل 
#	ـــ� قVـــ�ل الـــ)ارس للق3ـــ) ل# حلـــة الـــ);?�راه فـــى ت-  -2
عل�ه فى ال#اج�?3  ,/ــ . اج?�ــاز الــ)ارس لعــ)د مــ� ال#قــ رات ال)راســ�ة ال?S#3ل�ــة ال?ــى 

ســـاعة مع?#ـــ)ة فـــى مقـــ رات م حلـــة الل��ـــان� فـــى ال?-"ـــp ال#ـــ اد  12ال تقـــل عـــ� 
ساعة مع?#)ة علــى أال 
قــل م?�ســJه ال? اك#ــى ف3هــا عــ�  24ال?�&3ل �qه وال ی�5) ع� 

(B-) ــا?&
علــى األقــل وذلــ` قVــل دراســ?ه ل#قــ رات  (B-)ز تلــ` ال#قــ رات ب?قــ)ی  وأن 
م حلـــة الـــ);?�راه وال ت>�ـــI هـــUه ال#قــــ رات ال?S#3ل�ـــة ضـــ#� ب نـــامج ال>"ـــ�ل علــــى 

 .(GPA)ال)رجة وال ت)خل فى ح�اب ال#ع)ل ال? اك#ى  


قــ�م الــ)ارس ,إعــ)اد خJــة دراســ�ة مS?Vــ ة ,عــ) اج?�ــازه لل#قــ رات وتعــ ض فــى ســ�#6ار  -3
 �* العل#ى ال#-?p ل#6اق/?ها.,الق


ع?Vــ  تــار�خ ال?�ــ&3ل لل ســالة هــ� تــار�خ م�افقــة م&لــ� الSل�ــة علــى ال-Jــة ال)راســ�ة  -4
 لل)ارس .

درجــــة)               500ی?قــــ)م الــــ)ارس ,#ــــا 
ف3ــــ) اج?�ــــازه ام?>ــــان اللغــــة اإلن&ل�53ــــة (م�ــــ?�' ال?��فــــل  - 5
ة العل#�ة وفقا للق�اعــ) ال?ــى تbــعها أوما 
عادلها فى اللغات األخ ' وذل` قVل ت�&3له لل سال

  ال&امعة 
ــة  -6 ــل م6اق/ـ ــ` قVـ ــى وذلـ ــة لل>اســـI اآللـ ــة ال)ول�ـ ــازه ال خ"ـ ــ) اج?�ـ ــا 
ف3ـ ــ)ارس ,#ـ ــ)م الـ ی?قـ

 ال سالة ووفقا للق�اع) ال?ى تbعها ال&امعة .

ــة  -7 ــة دول�ــة م>	#ــه او ن/ــ  ,>Mــ3� فــى م&ل ــ)ارس ,#ــا 
ف3ــ) ن/ــ  ,>Mــًا فــى م&ل ی?قــ)م ال
ــان  ــ� الل&ــ ــ)ة مــ ــة مع?#ــ ــة م>ل�ــ ــ	3ل ل&6ــ ــل ت/ــ ــ` قVــ ــة وذلــ ــة ال#?-""ــ ــة ال)ائ#ــ العل#�ــ

 ال#6اق/ة.

ــ�ة                  -8 ــ6ة دراســ ــال?ه ســ ــ�ع رســ ــ) ت�ــــ&3ل م�ضــ ــ) ,عــ ــ);?�راه ال�افــ ــ�* <الــــI الــ ــ? . ان 
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  شه�ر على األقل)فى ج.م.ع قVل ان ی?ق)م ب سال?ه الى ل&6ة ال>	* .    8(
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اه خــالل ال#ــ)ة ال#6"ــ�ص عل3هــا وهــى ثــالث إذا ل* 
>"ل ال)ارس على درجــة الــ);?�ر  -
ســ�6ات (وهــUه ال#ــ)ة ت/ــ#ل اج?�ــاز ال#قــ رات وال ســالة) 
#ــ6ح مــ)ة م#اثلــة ;>ــ) أق"ــى 
ب6اء على م�افقة م&ل� الق�* وم&ل� الSل�ة واق? اح ال#/ــ ف واذا لــ* 
>"ــل ال�احــ] 

 خاللها على ال)رجة ,ع) هUه الف صه 
/IJ ق3)ه .

����وא�	�7א���6�#א���������1− �������8س�א���� ���� �����א ��د�� ������� ���1��� ��ل� ��9���� �

��ل��500�������3א�;�و�������:ن���دد�א�ط��,�( ��א�1���� .�ل��� �������)��ن�.ل������وذ�

�.���2019א�����1א�ذ&��� 	د�א�����א��ن�����=�#���و��و� �

�������9ط��− ���ص�� ������; ������� ���وא�96א�دא�2 ���������� ������7 ��د�ل�א� ���س�א?� ����ق�@�����א��� �

���Aמ�א�� ��מ�א�#��ن�. �

−��1���//' ��!//& ���!//& 0//��א- ��//B �א�H//�ن�א� '�I//� J�+//K Lא���// �//�M7Nא��� �!//O ��אو�א?!//& �� �
)��P4N�50−60)��P4:و��F�����;����و�����:��P4אR!��.50−40٪)�و���S%����٪)���TNم�א��� �

−����Bא������א�&��4א-�W�Xو ����PU�V4א-&!�א�Aא��YRא�������H��1אZز��\��!/& אن��
��א-%&��א���[�ن�א�6Hو:������0&!���و�א?O!�?��7\�ز�%&��א���[�ن���0?#�!&��"�FN��8^��و�

�����_74	�F]�]א�6Hو:�ً��. �
� �

� �

��.���א���א���א�� �

�א���������אBو����א����& �

������Bא����	Cא�����وא����� �

���� ��א�	�'���،� �

 ��� �������.��א?������

���������7א���������

�א������ �

���� ��א�	�'��� �

���:�`�a��64�9:���������bون��������� �

������א����������א�������

���א�����א������� �

���� ��א�	�'�� �

�bون���������(c:�'و���)���;3:�d�������א�	+ �

� �

� �

� �

� �



 

 
)5 (

� �

� �

� �

� �

� �

� �

� �
  


	الاداب.pdf (p.1-3)
	شروط  كلية الآداب.pdf (p.4-8)

