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 -نامج الماجستير التى تمنحها كلية دار العلوم بجامعة أسوان:الدرجات العلمية لبر
 النحو والصرف والعروض . ماجستير فيال .1

 ماجستير في علم اللغة والدراسات السامية والشرقية .ال .2

 ماجستير في الدراسات األدبية .ال .3

 ماجستير في البالغة والنقد األدبي واألدب المقارن .ال .4

 ماجستير في الشريعة اإلسالمية .ال .5

 إلسالمية .ماجستير في الفلسفة اال .6

 ماجستير في التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالميةال .7

 -: شروط القبول:أوالا 
ار مون لليوة دحصول المتقدم على درجة الليسانس في اللغة العربية وآدابها  والعلووم اإلسوالمية  -1

 جيودبتقودير  او جامعوة األهرور تات التصصو   أو مون أ  لليوة منوا رة العلوم جامعة اسووان 
علوى األقول فوي المجمووت الترالموي فوي ( تقودير العوام و وتقودير  جيود جود ا( على األقل في الجدا
 التصص  . فرت

او  من للية دار العلوم جامعة اسوانعلى الدبلوم الصا  في مجال التصص   حصول المتقدم  -2
بن ام الساعات المعتمدة على أن تلون درجة الليسانس  ( على األقليد  ج بتقدير للية منا رة 

 .صص  تاتهفي الت
ترف بها من الجامعات شهادة تحديد مستوى اللغة االنجليهية من أحد المراله المع -3

 المصرية طبقا للدرجة التى يحددرا مجلس الللية.

 .ة في أربعة فصول موهعة على سنتينتلون الدراس: ملحوظة هامة

 :األوراق المطلوبة للتقديم -ثانيا
 .الليسانس أوشهادة البلالوريوس أصل  -1
 .  إن لان يعمل( موافقة جهة العملأصل  -2
 .سنوات 4بيان تقديرات الـ أصل  -3
 لماجستير من الدبلوم الصا  من الللية. مرحلة اشهادة الدبلوم للطالب المتقدمين لأصل  -4

 .(أدى الصدمة -معافى -  مؤجل للتلور الموقف من التجنيدأصل  -5
 ( صور شصصية4عدد   -6
 صورة البطاقة الشصصية  -7
 .المميلنة شهادة الميالد   -8
 والمستندات . األوراقبالستيك لحف   م روف( 2عدد    -9

  -:رامة  الح اتم** 

 يجب أن يحضر الطالب بنفسه للتقديم. -1

 .وإال فلن يتم قبول األوراقيجب تقديم األوراق لاملة  -2

 :المصروفات الدراسية – ثالثا
 

 جنيها .    55                           قيمة ملف القيد  -1

 .جنيها     455     إجراءات المقابالت الشصصية ةقيم -2
يووتم سووداد الرسوووم موون صووالل    جنيهووا    2555(  ماجسووتير -تمهيوودى   الماجسووتيررسوووم درجووة  -3

 . البريد المصرىو فيصل اإلسالمىفيها ألى بنك عدا بنك 
 

                              


