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 التى تمنحها كلية دار العلوم بجامعة أسوان دكتوراهنامج االدرجات العلمية لبر

 .النحو والصرف والعروض فً الدكتوراه .2

 .للغة والدراسات السامٌة والشرقٌةفً علم ا الدكتوراه .0

 .فً الدراسات األدبٌة الدكتوراه .3

 .غة والنقد األدبً واألدب المقارنفً البال الدكتوراه .4

 .إلسالمٌةفً الشرٌعة ا الدكتوراه .5

 .فً الفلسفة اإلسالمٌة الدكتوراه .6

 .فً التارٌخ اإلسالمً والحضارة اإلسالمٌةالدكتوراه  .7

 :شروط القبول- أولا 
مين كلٌية دار العليوم جامعية اإلسيالمٌة  العليومأو فيً اللغية العربٌية وبداب يا الماجستٌر المتقدم على درجة حصول -2

عليى ( عليى األقيل فيً التقيدٌر العيام جيدد) بتقدٌر ،اظرة تخضع لقانون تنظٌم الجامعاتأو من أي كلٌة من ،اسوان
 أن ٌكون حاصالً على لٌسانس أو بكالورٌوس فً التخصص نفسه.

 المقابلة الشخصٌة. أن ٌجتاز المتقدم  -0

 :األوراق المطلوبة للتقديم - ثانياا 
 .اللٌسانس أوش ادة البكالورٌوس أصل  -2

 .إن كان ٌعمل() موافقة ج ة العملأصل  -0
   سنوات 4بٌان تقدٌرات الـ أصل  -3
 أصل ش ادة المٌالد الممٌكنة. -4
 .أصل ش ادة الماجستٌر -5
 .(ى الماجستٌرللطالب الحاصلٌن عل)بالمواد التى تمت دراست ا بالماجستٌر  بٌان مفصل -6

 خصص المراد.أن ٌجتاز المتقدم المقابلة الشف ٌة لمعرفة لٌاقة الطالب للقبول فً الت -7

 .(من خارج الكلٌة ى الماجستٌرطالب الحاصلٌن عللل)نسخة من رسالة الماجستٌر  -8
 لمدة عامٌن على األقل(. إعفاء -أصل الموقف من التجنٌد للذكور )أدى الخدمة -9

 .( صور شخصٌة4عدد ) -22
 .صورة البطاقة الشخصٌة  -22
 ش ادة المٌالد كمبٌوتر.  -20
 والمستندات . األوراقبالستٌك لحفظ  ( مظروف0عدد ) -23
تيرف ب يا مين الجامعيات المصيرٌة طبقيا للدرجية التيى ش ادة تحدٌد مستوى اللغة االنجلٌزٌة من أحد المراكز المع -24

 ٌحددها مجلس الكلٌة.

  -:هامة  الحظاتم** 

 ٌجب أن ٌحضر الطالب بنفسه للتقدٌم. -2

 .وإال فلن ٌتم قبول األوراقٌجب تقدٌم األوراق كاملة  -0

 :المصروفات الدراسية – ثالثا
 جنٌ اً.    52                            قٌمة ملف القٌد  -2

ً     422     إجراءات المقابالت الشخصٌة ةقٌم -0  .جنٌ ا

ً  3222 الييدكتوراهرسييوم درجيية  -3  فٌصييل اإلسييالمىٌييتم سييداد الرسييوم ميين خييالل فٌييزا ألى بنييك عييدا بنييك ) جنٌ ييا
 .(البرٌد المصرىو
 

 


