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ــى االق��ـــاد  ــة ال��ـــالر�س فـ ــل علـــى درجـ ــاء  و أ ال��ـ و أو العلـــم ال �اســـ�ة أاإلح�ـ
  .و على درجة معادلةأم, اح+* جامعات ج)هر�ة م�& الع&%�ة   اإلدارة العامة

 

  ل ال1ــ&�0., ال�اصــل., علــو ال��ــالر�س فــى ت��1ــات أى درجــة الل� ــان5 04ــز ق2ــ
م0لـــ5 اق�ـــ&اح ب?ـــاء علـــى غ.ـــ& تلـــ= الـــاردة ;ـــالفق&ة ال ـــا;قة فـــى أ* مـــ, الـــ+بلمات خـــ&* أ

 الق C ال)B�1 ومافقة م0ل5 الAل�ة.  

  لب?ــاء علـــى فــى أ* مــ, الــ+بلمات خ&�0ــى الAل�ــات الع ــ�&�ة وFل�ـــة الEــ&Dة 04ــز ق2ــ
 افقة م0ل5 الAل�ة.  الق C ال)B�1 وم م0ل5  اق�&اح 

 ف.ها �د�א��:���د��א� GالHساعة مع�)+ة. 24ف�ل., دراس.., ی+رس ال  
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ــ+بلم علــى ل0?ــة االخ��ــار ان ت&اعــى الEــ&وJ ع ?ــ+ ال?Mــ& فــى Dل�ــات ال)�قــ+م., لل� ــ0.ل ;ال
    -ال�ال�ة :

  & .ال��ل على درجة ال��الر�س او الل� ان5 م, ا4ة Fل�ة مع�&ف بها فى م�-1
ان �4ن الHالG ;ال? �ة للعامل., م��%ًا ب�&ش�ح م, جهة الع)ل ح�ــى یــ�C ضــ)ان تفــ&غ -2

 الHالG اث?اء دراسة ال+بلم .

 ) .TOEFLفى ام��ان ال��فل (  500ان ��4ل الHالG على درجة  -3

 اعHاء أول�ة للعامل., فى م0االت ال �اسات العامه ، مZس ات الHفلة و االعالم .-4

  % الوائل خ&�0ى الAل�ة .   10عاة ن �ة  م&ا -5
&%�د��− �%��א)'� ���� %� א%)دא���א��� �%מ� �א*��(�د��وמ���د����	��א��و����و���	���א����د���ن�' �

��%%� �%%��א+دא� $%%��א��'� �%%�د��#� ��%%��א� 	������%%� �%%��א�وط* �%%���و�א)��د�� �%%وמ�א���� �و�א�� �
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 ثانيًا: درجة املاجستري 

 :����-د�א�ط����3د�-��א�����ط������� �

ال��ــل علـــى درجـــة ال��ـــالر�س فـــى ال��1ــB ال)?ـــا`& لل��1ـــB العل)ـــى الـــ_*  -أ
و علــى أب�ق+ی& ت&اك)ى ج.+ على األقل مــ, احــ+* ال0امعــات ال)�ــ&�ة   هی&�+ أن ی+رس

  ل�ق+ی&.درجة معادلة لها ب?ف5 ا
ــة  فـــى -ب ــن الأحالـ ــا`& ن �4ـ ــ�&J ��1ـــB غ.ـــ& م?ـ ــالر�س E4ـ ــة ال��ـ ــ+ی& فـــى درجـ تقـ

ت�1ــB ف&عــى فــى ذات ال)0ــال وان �04ــاز وأن �4ــن لــه علــى األقــل  ت&اك)ــى ج.ــ+
 ال�ى ق+ �4)ل بها ;ق&ار م, م0ل5 الAل�ة.ال)ق&رات ال�A).ل�ة  

                              -�ال���ة لق� اإلدارة العامة: -جـ

أو اإلح�اء أو العلم ال �اس�ة   االق��اد  ن على ;�الر�س ال�اصلالHالب  لق042ز 
مـــ, إحـــ+* جامعـــات ج)هر�ـــة م�ـــ& الع&%�ـــة أو علـــى ت&اك)ـــى ج.ـــ+ علـــى األقـــل ب�قـــ+ی& 

والــ_ی, ال �4ــن لهــC ت�1ــB ف&عــى فــى م0ــال اإلدارة درجــة معادلــة لهــا بــ?ف5 ال�قــ+ی& 
  ال�ى �4)لن بها ;ق&ار م, م0ل5 الAل�ة.ال)ق&رات ال�A).ل�ة  هJ&EC اج��از ;العامة 
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وتـــC تعـــ+یل بهـــ_ا الق ـــC ;عـــ+م ق2ـــل الHـــالب ال�اصـــل., علـــى ال�علـــ�C ال)ف�ـــح ب2&نـــامج 
. hال)اج �.& فق  

                            -�ال��ــــــــــ�ة لق�ــــــــــ ت&%�قــــــــــات ال#اســــــــــ! اآللــــــــــى فــــــــــى العلــــــــــ�م االج��ا��ــــــــــة: -د

ــل04ـــــــز  ــالر�س ق2ـــــ ــى ;�ـــــ ــلن علـــــ ــا ال�اصـــــ ــ�ة  داالق��ـــــ ــم ال �اســـــ ــاء أو العلـــــ   أو اإلح�ـــــ
ت&اك)ـــى ج.ـــ+ علـــى األقـــل مـــ, إحـــ+* جامعـــات ج)هر�ـــة م�ـــ& الع&%�ـــة أو علـــى درجـــة ب�قـــ+ی& 

2�قات ال�اسG اآللى Hف&عى فى م0ال ت B�1ت Cن لهمعادلة لها ب?ف5 ال�ق+ی& وال_ی, ال �4
�ــة ;Eــ&J اج��ــاز ال)قــ&رات ال�A).ل�ــة ال�ــى �4)لــن بهــ jم االج�)اا ;قــ&ار مــ, م0لـــ5 فــى العلــ

  الAل�ة.
مق2ــل ق2ل الHالب ال�اصل., على ;�الر�س الAل�ة ب�قــ+ی& ل)0ل5 أن 4ق&ر 04ز    -هـ 

;Eــ&J ح�ــلهC علــى دبلــم., مــ, الــ+بلمات ال�ــى ت)?�هــا الAل�ــة ب�قــ+ی& ج.ــ+ جــ+ًا 
.B�1على األقل وذل= فى نف5 ال�  

و الل� ــان5 ب�قــ+ی& ت&اك)ــى أال�اصــل., علــى درجــة ال��ــالر�س    ب04ز ق2ل الHال    -و 
    -على ال?� ال�الى:وذل= على األقل فى ت��1ات أخ&*   ج+اً   ج.+

��−'�מ�א+�&�(�: - �

  ) و الف?�ة الع �&�ة وال+فاع ال0*. �ة��ال&�اضة (ق C الال�اصلن على ;�الر�س اله?+سة والعلم 
&%%%%%�د�: - ــة و ال�0ــــارة والعلــــم (�−א)'� ــلن علــــى ;�ــــالر�س اله?+ســ ــC الال�اصــ   ) �ــــة��ال&�اضــــة ق ــ

  اق��اد زراعى) ول� ان5 ال�قق.ق C والlراعة (
����−'�מ�א���وמ�א��������: - �

�ــا و الفل ــفة و علــC الــ?ف5 واالج�)ــاع واإلعــالم) nــان5 آداب (أق ــام ال�ــار�خ و ال0غ&ا �ال�اصــلن علــى ل
  وال�قق و ;�الر�س اإلعالم.

�ة ال)عادلة.وF_ل= ال�اصلن على ;�الر�س العلم الع �& D&Eة وال�  �ة و ل� ان5 العلم القانن
 �−'�מ��ط������א�����3א���4	��א���وמ�א)-���/���: -

  ال�اصـــــــــلن علــــــــــى ;�ـــــــــالر�س Fل�ــــــــــات ال�اســـــــــ�ات و اله?+ســــــــــة (حاســـــــــ�ات و ات�ــــــــــاالت) والعلــــــــــم 
�h الع)&انى ول� ان5 ال�قق وا )ة���ال&�اضة ق C ال(H1آلداب.وال�0ارة واإلعالم واآلثار وال�  
��−'�מ�א+دא���א������: - �

  ال#اصل�ن على �4ال�ر3�س ال&! واله�0سة وال�/ارة واإلعالم ول��ان* ال#ق�ق.

  J&�Eع ال�ـاالت  و��;قـ&ار  �4)ـل بهـاقـ+ ال�A).ل�ـة ال�ـى ال ـا;قة أن �04ـاز الHالـG ب?0ـاح ال)قـ&رات فى ج)
  .م, م0ل5 الAل�ة
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االق��ــاد * مــ, ال���1ــات األساســ�ة فــى Fل�ــة أفــى E4ــ�&J ال��ــل علــى درجــة ال��ــالر�س 
ل� ــــان5 و ل� ــــان5 حقــــق أو اإلعــــالم أ;�ــــالر�س �0ــــارة أو الو ;�ــــالر�س أوالعلــــم ال �اســــ�ة 

  ب�ق+ی& ت&اك)ى ج.+ على األقل.وذل= ل , (أق ام لغات أور%�ة) ;�الر�س األو اآلداب أ
درجة فـى ام��ـان ال��فـل ;ال? ـ�ة لغ.ـ& ال�اصـل., علـى ل� ـان5 اآلداب  500على  و�J&�E ال��ل -

  فى اللغات األور%�ة.األل , و%�الر�س 
  GالــHــاز ال�ال)قــ&رات ال+راســ�ة و%لغــه ال) ــ�* ال)Hلــب فــى اللغــة األج?2�ــة ومهــارات ب?0ــاح ;عــ+ اج�

ب?ـاء علـى اق�ـ&اح م0لـ5 الق ـC ال)1ـ�B 4قـ&ه م0لـ5 الAل�ـة فى مضـع  ��s  الال�اسG اآللى  4قم ;
ال&ســالة وذلــ= مــ, تــار�خ مافقــة م0لــ5 ال+راســات العل�ــا علــى EFــ&J ل)?اقEــة عــام ل)ــ+ة ال تقــل عــ, 

 ال� 0.ل فى ال)ضع 

  و GالــH��4ــل علــى فــى ب&نــامج ال)اج ــ�.& �لغــى ق.ــ+ ال Cــة إذا لــ�خــالل مــ+ة ال+رجــة العل)
 .ف�ل دراس�ة م, تار�خ ق.+ه عE&ة  هاق�اا

&%�د��− ��*���9א���-�����א)��د�����	��א)'�&�د�و�א���*ون�������ون�����8#د�א���*ون�و�א)'�

:�� �
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ف�ــل دراســ�ة  4ســاعات مع�)ــ+ة ;االضــافة الــى  3ی�uــ), ال2&نــامج م&حلــة ت)ه.+4ــة تعــادل 
  ساعة . 42تعادل  

: Jو&Eال-    
ال)قـــ&رات ال�ـــى ســـ.�C دراســـ�ها ;ال2&نـــامج ب? ـــ�ة  لل��ـــل علـــى ال+رجـــة �04ـــاز الHالـــG ج)�ـــع

% ;ال? ــ�ة لل)قــ&رات ال�ــى س.+رســها ;0امعــة القــاه&ة ;الAل�ــة امــا ال)قــ&رات ال�ــى یــ�C   60ن0اح  
 hمعادل�هــا وفقــا لالئ�ــة جامعــة القــاه&ة و تــ?)ح ال+رجــة فقــ C�.رج ســت+ر� ــها فــى جامعــة هــام2

  االقل .) على  2فى حالة ح�ل الHالG على مع+ل ت&اك)ى (
    -تC تع+یل ب�عw ش&وJ ق2ل الHالب ;ال2&نامج F)ا یلى : -

ــاد  ــانن او االق��ــــــ ــ�ة فــــــــى القــــــ ــة اساســــــ ــاح درجــــــ ــ+ اك)ــــــــل ب?0ــــــ   * 4)�ــــــــ, ال* شــــــــB1 قــــــ
(االق��ــاد او ادارة االع)ــال) أو درجــة اخــ&* فــى العلــم القانن�ــة أو االق��ــاد4ة أو ال �اســ�ة 

 ــ ــ�C ق2ــــ ــى ال2&نــــــامج یــــ ــل فــــ ــة أن 4ق2ــــ �ــــjــة القــــــاه&ة أو االج�)ا ــالل جامعــــ ــالب مــــــ, خــــ ـــ   ل الHـ
�ة ع, االح�ام القانن�ة ه?اك .nل اضا  و ت?Eأ معای.& ق2
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 ثالثًا: درجة الدكتوراه

 و�א%� -%��د� �%ل�د� *���%� �%د�א�ط�� ������Cط���%� ���%����א� &%���א��� &A���%	

:�����Aא��−� �

 *حـــــ+إمـــــ, ات الـــــاردة أعــــاله ال���1ــــ إحـــــ+* )اج ـــــ�.& فــــى الال��ــــل علـــــى درجــــة 
  و على درجة معادلة لها وذل= ب�ق+ی& ج.+ على األقل.أ�ة )�& ال0امعات  ال

 :מ�א+دא���א�������������*���−�� �

اإلح�ــاء العلم ال �اس�ة أو االق��ــاد أو  04ز ق2ل ال�اصل., على درجة ال)اج �.& فى
ــا 4عادلهـــا ب�قـــ+ی& ج.ـــ+  أو إدارة األع)ـــال أو ال�قـــق مـــ, إحـــ+* ال0امعـــات ال)�ـــ&�ة أو مـ

�از على األقل ;J&E اج� Cة ال�ى ب?0اح    ه�  �4+دها م0ل5 الAل�ة.  ال)ق&رات ال�A).ل
 :��/���-(א���وמ�א��	�3א���4���א�����מ��ط���������*���−�� �
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   أو العلـــم ال �اســـ�ة أو اإلح�ـــاء ال)اج ـــ�.& فـــى االق��ـــادال�اصـــل., علـــى  ق2ـــل 04ـــز
ــ�ات أو ه?+ ــ�ة أو إدارة األع)ــــــال أو ال�اســــ ــة أو ال)�اســــ ــة ال�اســــــ�ات أو اإلدارة العامــــ   ســــ

 h�و االت�ــــاالت أو ال&�اضــــ�ات أو اإلعــــالم  أو اآلداب أو ال�قــــق أو اآلثــــار أو ال�H1ــــ
 هCاج��ــاز ;Eــ&J ج.ــ+ علــى األقــل ب�قــ+ی& الع)&انى م, إح+* جامعات م�& أو مــا 4عادلهــا 

  .ال�ى 4ق&رها م0ل5 الAل�ة  ال)ق&رات ال�A).ل�ة
  %ة و�اللغة األج?2�ــة  لغه ال) �* ال)Hلب فى;ع+ اج��از الHالG ب?0اح ال)ق&رات ال+راس

اآللــى 4قــم ;ال��ــs فــى مضــع 4قــ&ه مهــارات ال�اســG فــى ام��ــان ال��فــل علــى األقــل و 
م0لـــ5 الAل�ـــة ب?ـــاء علـــى اق�ـــ&اح م0لـــ5 الق ـــC ل)ـــ+ة ال تقـــل عـــ, عـــام., EFـــ&J ل)?اقEـــة 

  .ضعال&سالة وذل= م, تار�خ مافقة م0ل5 ال+راسات العل�ا على ال� 0.ل فى ال)

  GالـــHراه فـــى ب&نـــامج یلغـــى ق.ـــ+ ال�F+��4ـــل علـــى الـــ Cـــة إذا لـــ�خـــالل مـــ+ة ال+رجـــة العل)
 .;ال2&نامج هم, تار�خ ق.+ اً دراس� ف�ًال اث?ى عE&   هاق�اا

  
  الدبلوم  املهىن    - رابعًا :

  نشاء دبلوم مهىن فى الدراسات االسرتاتيجية املتقدمة . مت إ  -
  

  املاجستريات املهنية   -ًا : خامس
�-������و�ون������*�����:������ون���ن�-�����א���,����א���-�����א��#*��	��א'�&�د����א�&���−1 �
 �S"�<1א���8%�Rא�������LאH%��د���3א!�O.� �!%��ون� ����.�א+H%��د�و�א!��م�א!���	�.��−2

.�(��و��.�א!/�b�l"�.�א!��]1 �
���و−3 :��ل� �!% �Qא�����د ����� ���� L"�8%�� R�"�S"�<1 �.��  �%�/���pو�א d%!א����&�وزא� �=�" �ن� �

.��(��O%�6.�א:��و�א+�j?qאXدא��Tو(e:��.�"�Rدج� � �
����د�−4 %H+א�.��� ����� �.�k�$אr��	 Xא�.���	 	����3א!��� �����א!��א ����� L�����8%א R��>���"�Sא 1 � �

.����و�א!��م�א!���	�.�و���د��.�>��1qא!���16.�א!� �
��P$(�ق�א!%��ون� ��א!6�.�و�]�\.�א�S"�<1��"Qא���8%�Rא�������Lא!��ع�وא �−5�!%�:�.� ��[ًא�

6�.�א+H%��د�و�א!��م�א!���	�.�. ���O%��א �
� �S"�<1א���8%�Rא�������Lא!��א	��3א!���	�.�و�א+"��.�.�−6 �

  املهنية   دكتوراهال  - سادسًا :
1−��t�.��"+.�و�א�	�3א!����	א�א!�����.��L��.�S"�<1 �]�Y<Pא!��%��א�uא �
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