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   ال�ال� ل��ل 
  -  م� دبل�مات ال
راسات العل�ا :أ����� فى ق�

ــالً  -1 ــ
ن حاصـــــــ ــة  أن ��ـــــــ ــة ال�����ـــــــ ــ
م ال���ـــــــ ــى العلـــــــ ــال
ر�
س فـــــــ ــة ال��ـــــــ ــى درجـــــــ ــــ   علـــ
ــ!  ــا مــ ــة لهــ ــة معادلــ ــى درجــ ــ��ة أو علــ ــات ال&%ــ ــ*( ال)امعــ ــ! احــ ــى مــ ال&)لــــ, األعلــ

  لل)امعات.  
ف%ل1! دراس11! ی�ــ*أ أوله&ــا خــالل أ  م� دبل�مات ال
راسات العل�ا    م
ة ال
راسة ل��ل -2

شــه� ســ�;&�� وال3ــانى خــالل شــه� ف��ایــ� وال �)ــ
ز أن ی�قــى ال�الــ6 مق1ــ*ًا ألك3ــ� مــ! 
  أر>عة ف%
ل دراس�ة.  

�������	:�د���א������� �

�������������������� 

  درجة ال(اج'��� فى العل�م ال�%�ة ال%���$ة:  -1

ــ
م ال���ــة ال�����ــة أن ��ــ
ن حاصــًال �<ــ;�= لق1ــ*  ال�الــ6 ل*رجــة ال&اج?ــ;�1 فــى العل
على درجة ال��ال
ر�
س فــى العلــ
م ال���ــة ال�����ــة مــ! إحــ*( ال)امعــات ال&%ــ��ة أو 
حاصًال على درجة فى العل
م ال���ــة ال�����ــة معادلــة مــ! ال&)لــ, األعلــى لل)امعــات 

ى مــادة ال;H%ــG                أو وذلE ب;ق*ی� عام ج1ــ* وتقــ*ی� ج1ــ* علــى األقــل فــ 
م;
ســK ال&قــ�رات ال;ــى ت<ــ&لها مــادة ال;H%ــG و�)ــ
ز ق�ــ
ل ال�الــ6 ال
افــ* Jال;قــ*ی� 
ــات  ــ* دبل
مـ ــل1! علـــى أحـ ــا �)ـــ
ز ق�ـــ
ل ال�ـــالب الLاصـ ــة. N&ـ الـــQ( �قـــ�ه م)لـــ, الOل�ـ

  على األقل.    (+C)ال*راسات العل�ا ب;ق*ی� عام 
1
�ة: -2Lج�ا ال

لSO;درجة ال&اج?;�1 فى ال    

1
�ــة أن ��ــ
ن حاصــًال علــى Lج�ــا ال

لSO;ــ;�= لق1ــ* ال�الــ6 فــى درجــة ال&اج?ــ;�1 ال>�
ــات العل&�ـــة  ــ! الOل�ـ ــا �عادلهـــا مـ ــة أو مـ ــة ال�����ـ ــى العلـــ
م ال���ـ ــال
ر�
س فـ ــة ال��ـ درجـ
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علــى  ( C )األخ�( ذات ال%لة Jال;H%ــG وال;ــى �Lــ*دها م)لــ, الOل�ــة ب;قــ*ی� عــام 

ل
ج�ا الSO;م فى ال
1
�ة ب;ق*ی� عام ج1* على األقل.  األقل أو دبلL  

  مدة الدراسة: 
مــ*ة الق1ــ* للL%ــ
ل علــى درجــة ال&اج?ــ;�1 أر>ــع ف%ــ
ل دراســ�ة علــى األقــل مSهــا ف%ــل11! 

  دراس11! لل*راسة ال;&ه1*�ة وف%ل1! دراس11! إلج�اء ال�WL وVع*اد ال�سالة. 
دراســ�ة ول&)لــ, وال �)ــ
ز أن ی�قــى ال�الــ6 مق1ــ*ًا لهــQه ال*رجــة أك3ــ� مــ! ث&ان�ــة ف%ــ
ل 

الOل�ة الL[ فى ال&* لف;�ات أخ�( ال ت;)ــاوز أر>عــة ف%ــ
ل دراســ�ة وذلــE بSــاء علــى ]لــ6 
  .G;H&افقة م)ل, الق?^ ال
  ال&<�ف ال&?_
ل وم

ــ*ولى بــN !1ــل مــ! جامعــة  - قــ�ر م)لــ, ال)امعــة ال&
افقــة علــى مق;ــ�ح الئLــة ال&اج?ــ;�1 ال
  !(Sت

م) J�ل�ة ال�6 ال��  –القاه�ة  –(ج[�Hع* .  ��(  الJ )زار
  ل^ �%*ر الق�ار ال

ص*ر الق�ار ال
زار( ب;ع*یل الالئLة ال*اخل�ــة للOل�ــة م�حلــة ال*راســات العل�ــا نfــام ال?ــاعات   -
    -) :J4ال&ادة ( ) ال
ارد2ال&ع;&*ة �?;�*ل نG ال�S* رق^ (

 ى�<;�= لق�
ل ال�ال6 فى درجة ال&اج?;�1 فــى العلــ
م ال���ــة ال�����ــة أن ��ــ
ن حاصــال علــ 
     )-Bوفى مادة ال;C+(  ) G%Hاح* دبل
مات ال*راسات العل�ا ب;ق*ی� عام (

� �

�������	:�د���א�د��وא �

������������������ 

  درجة د,��راه الفل'فة فى العل�م ال�%�ة ال%���$ة:  -

 
��ــ
ن حاصــال  ال%���$ــة أن ةفــى العلــ�م ال�%�ــ  ةالفل'ــفاه ل
رجــة د,�ــ�ر ال�الــ� ��ــ��� لق�ــ
ال�����ــة فــى مــادة ال;H%ــG ال;ــى ی�غــ6 الق1ــ* ف1هــا   ةعلى درجة ال&اج?;�1 فــى العلــ
م ال���ــ 

فــى العلــ
م ال���ــة ال�����ــة معادلــة مــ! ال&)لــ, م! اح*( ال)امعات ال&%��ة أو على درجة  
  األعلى لل)امعات.  

  درجة د,��راه الفل'فة فى ال��1�ل�ج�ا ال�0�$ة:  -

1
�ـــة أن ��ـــ
ن حاصـــًال علـــى �<ـــ;�= لق1ـــ* ال�الـــ6 Lج�ـــا ال

لSO;راه الفل?ـــفة فـــى ال
ل*رجـــة دN;ـــ
1
�ة م! إح*( ال)امعات ال&%��ة أو علــى درجــة معادلــة Lج�ا ال

لSO;درجة ال&اج?;�1 فى ال

1
�ة).  Lج�ا ال

لSO;ال) G%H;لها م! ال&)ل, األعلى لل)امعات فى نف, ال  
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   الدراسةمدة 

 
ــ ــة دN;ـــ ــى درجـــ ــ
ل علـــ ــ* للL%ـــ ــ*ة الق1ـــ ــل               مـــ ــى األقـــ ــ�ة علـــ ــ
ل دراســـ ــ;ة ف%ـــ ــفة ســـ راه الفل?ـــ
وال �)ـــ
ز أن ی�قـــى ال�الـــ6 مق1ـــ*ًا لهـــQه ال*رجـــة أك3ـــ� مـــ! ع<ـــ�ة ف%ـــ
ل دراســـ�ة ول&)لـــ, 
الOل�ة الL[ فى ال&* لف;�ات ال ت;)اوز س;ة ف%
ل أخــ�( وذلــE بSــاء علــى ]لــ6 ال&<ــ�ف 

  .G;H&افقة م)ل, الق?^ ال
  وم
���و�������א����������"س�א�� �ص��מ�א���دא��د��و���������− �
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