
 شروط التسجيل

 ( : أحكام عامة :24مادة )

 

يقيد الطالب فى درجة الدبلوم بقسم االعالم أو دبلوم التنمية أو االجتماع  

دبلوم الدراسات العليا الصناعى بقسم االجتماع أو دبلوم الفلسفة السياسية أو 

الجمالية والنقدية بقسم الفلسفة اذا كان حاصال على درجة الليسانس من أحد أقسام 

الكلية أو االقسام المناظرة من الكليات االخرى أو كان حاصال على الدرجة الجامعية 

االولى ) الليسانس أو البكالوريوس ( من احدى كليات الجامعات المصرية أو 

 دير مقبول .العربية بتق

يجوز للطالب الحاصلين على تقدير جيد جدا على االقل فى دبلومات التنمية  

واالجتماع الصناعى ،  وعلم االجتماع المهن القانونية ،  والخدمة النفسية ،  

واالعالم ،  وعلم النفس االكلينيكى ،  والدراسات الجمالية والنقدية ،  والفلسفة 

قد المسرحى ،  والترجمة ،  أن يلتحقوا بالسنة التمهيدية السياسية ،  والدراما والن

للماجستير باالقسام التى تقدم برامج التخصص وفق شروط القسم وبعد موافقة 

 مجلس الكلية .

مدة الدراسة بالدبلومات السابقة سنتان ،  يعقد فى نهاية كل منهما امتحانا  

 يؤهل من يجتازه الى السنة التالية .

 ( :25مادة )

 

تبدأ الدراسة بالسنة التمهيدية للماجستير بأى قسم من االقسام وشعبة من  

 الشعب بقرار من مجلس الجامعة ،  بناء على اقتراح مجلس الكلية ،  ويشترط

لبدء الدراسة ان يكون فى هذا القسم أو هذه الشعبة استاذان أو استاذان مساعدان 

 على االقل .

 ( :26مادة )

 



سنة التمهيدية للماجستير بأحد أقسام الكلية  اذا كان حاصال يلتحق الطالب بال 

والدراسة  على تقدير جيد على االقل فى الدرجة الجامعية االولى من احدى كليات

اآلداب أو االقسام المناظرة فى الجامعات المصرية وفق شروط القسم وموافقة 

،  ويتابع الطالب  مجلس الكلية ،  بالسنة التمهيدية للماجستير عام دراسى كامل

الدراسة فى المقررات المعتمدة بالالئحة ،  واليحق له التقدم لالمتحان اكثر من 

%  70عامين فى كل عام مرتان فقط ،  وال يعد الطالب ناجحا اال اذا حصل على 

من مجموع الدرجات فى كل مقرر من المقررات الدراسية على حده ،  ويحرم 

ا قلت نسبة مواظبته على حضور المحاضرات عن الطالب من دخول االمتحان اذ

% من عدد الساعات المقررة لكل مقرر على حده ويصدر مجلس الكلية بناء  75

على رأى مجلس القسم المختص قرار حرمان الطالب الذى لم يستوف نسبة 

 الحضور من التقدم لالمتحان اال اذا قدم عذرا يقبله مجلس الكلية .

 ( :27مادة )

 

طالب المصريين والوافدين الحاصلين على تقدير ) مقبول ( بالقيد يقبل ال 

بالدراسات العليا بالكلية بشرط دراسة اربع مواد تأهيلية يلتحقون بعد اجتيازها 

 بالسنة التمهيدية للماجستير


