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 السنه التمهيدية للدكتوراه فى العلوم

 )نظام الساعات المعتمده(

 -:شروط التقدم

 الحصول علي درجه الماجستير فى العلوم

 أو)درجه الماجستير فى اآلقتصاد المنزلى( فى ماده التخصص المراد التسجيل لها

أحدى الجامعات المصرية او على درجه معادله لها من معهد علمى معترف به  من

 من المجلس االعلي للجامعات

 -االوراق المطلوبة:

 شهاده البكالوريوس في العلوم او )البكالوريوس فى االقتصاد المنزلي( -1

 شهاده الماجستير فى العلوم أو )شهاده الماجستير فى االقتصاد المنزلي( -2

 ـ   صوره الرقم القومى4                            الميالدشهاده  -3

 ـ  اسثتماره المرشد االكاديمي6                 صور شخصية 2ـ عدد 5

 ـ   الرسوم8                       ـ قرار قسم بالموافقه7

 

 ملحوظه:-
يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75بنسبة تقل عن الحضور   

 

 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا
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 دبلومات الدراسات العليا في العلوم

 )نظام الساعات المعتمده(

 -:شروط التقدم

 الحصول علي درجه البكالوريوس فى العلوم فى تخصص المتقدم إليه او احد فروعة

 فى حاله الحصل على درجه البكالوريوس فى التخصصات المزدوجه

 -االوراق المطلوبة:

 سنوات 4شهاده تقديرات ـ 2                        شهاده البكالوريوس ـ 1

 صوره الرقم القوميـ 4                                 شهاده الميالدـ 3

 موافقه قرار القسمـ 6                     اسثتماره مرشد اكاديميـ 5

 الرسوم المقررةـ 8                      صوره شخصية 2عدد ـ 7

 -قسم النبات:                               -قسم الفيزياء:

 ـ دبلوم الميكربيولوجى                              ــ دبلوم الفيزياء اإلشعاعية

 قسم علم الحيوان:-                       قسم الكيمياء الحيويه والتغذية:-

 
 ـ دبلوم التقنيات الدققة والفحص المعملى              ـ دبلوم الكيمياء الحيوية والتحليلية

                                                             ـ دبلوم التغذية والنظم الغذائية

        

 ملحوظه:-
يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75بنسبة تقل عن  الحضور  

 

 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا
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 فى العلوم السنه التمهيدية للماجستير

 )نظام الساعات المعتمده(

 -:شروط التقدم

 فى العلوم علي درجه البكالوريوس الحصول

أو)درجه البكالوريوس فى اآلقتصاد المنزلى( فى ماده التخصص المراد اآللتحاق 

 لها

فى ماده التخصص والتقدير العام /جيد/ يمكن التقديم بتقدير عام وااليقل تقديرة 

 مقبول

لدرجه البكالوريوس باالضافة إلي أحدى دبلومات الدراسات العليا من إحدي 

الكليات المعترف بها من المجلس االعلى للجامعات بتقدير /جيد/ على االقل في 

 ذات التخصص

  

 -االوراق المطلوبة:

البكالوريوس فى العلوم او )البكالوريوس فى االقتصاد ـ شهاده 1

 المنزلي بتقدير جيد على االقل ماده التخصص(

ـ شهاده الميالد 3ـ شهاده تقديرات اربع سنوات          2  

صوره شخصيه 2ـ عدد 5ـ صور الرقم القومى                   4  

ـ الرسوم المقررة6  

 ملحوظه:-
دم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى يتم حرمان الطالب من التق

%75الحضور بنسبة تقل عن   

 

 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا
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 الدبلوم المهنية فى التربية

 -:شروط التقدم

 -الحصول على درجه:

             بتقدير جيد أـ الدبلوم العام فى التربيه

  العلوم والتربية الليسانس فى االداب والتربية أو البكالوريوس فىأو 

 الدراسه مسائية.ب ـ 

 -االوراق المطلوبة:     

1ـ شهاده الليسانس او البكالوريوس+ الدبلوم العامه فى  

 التربية

    أو شهاده الليسانس فى االداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية

 2ـ شهاده الميالد 

 3ـ صوره الرقم القومى

 4ـ عدد 2 صوره شخصية

       5ـ المصروفات المقرره

 

 

 ملحوظه:-
يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75الحضور بنسبة تقل عن   

 

 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا
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 الدبلوم الخاصه فى التربية

 -:شروط التقدم

1ـ الحصول على درجه الدبلوم العام فى التربيه )للحاصلين على الليسانس فى 

 االداب أو البكالوريوس فى العلوم( بتقدير جيد

2ـ الحصول على درجه الدبلوم المهني في التربية )للحاصلين على الليسانس فى 

 االداب والتربية او البكالوريوس فى العلوم والتربية( بتقدير جيد 

3ـ يجب أن يجرى الطالب امتحان فى اللغة االنجليزية أو الفرنسية قبل انتظامه 

 فى الدراسة الدبلوم الخاصة فى التربية ويجتازها بنجاح.

 4ـ الدراسه مسائية.

  

 -االوراق المطلوبة:     

ـ شهاده الدبلوم العام في التربية أو شهاده الدبلوم المهنية في التربية1  

ـ شهاده الميالد2  

ـ صوره الرقم القومى3  

صوره شخصية 2ـ عدد 4  

ـ الرسوم المقرره5  

 

 

 ملحوظه:-
يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75الحضور بنسبة تقل عن   
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 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا

 

 

 الدبلوم العامة فى التربية

للمتفرغين( –الدبلوم العام فى التربية )نظام السنه الواحده   

 -:شروط التقدم

1ـ الحصول على درجه الليسانس فى االداب أو البكالوريوس في العلوم أو على 

 درجه المعادله من معهد علمي 

 2ـ إجتياز االختبارات الشخصية والشفوية

 

 -االوراق المطلوبة:     

1ـ شهاده الليسانس أو البكالوريوس أو شهاده المعهد العالي ) موضحا بها 

 معادلته بدرجه الليسانس أو البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية(

 2ـ شهاده الميالد

 3ـ صوره الرقم القومى

 4ـ أقرار بان الطالب متفرغ اليعمل باي جها حكومية أو نظام خاص

 5ـ عدد 2 صوره شخصية

 6ـ الرسوم المقرره

 

 

 

 ملحوظه:-
يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75بنسبة تقل عن الحضور   

 

 أ.د/ وكيله الكلية للدراسات العليا
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 الدبلوم العامة فى التربية

 الدبلوم العام فى التربية )نظام العامين(

 -:شروط التقدم

الحصول علي درجه الليسانس أو البكالوريوس أو على درجه معادله من معهد 

 علمي 

 

 -االوراق المطلوبة:     

1ـ شهاده الليسانس أو البكالوريوس أو شهاده المعهد العالي ) موضحا بها 

 معادلته بدرجه الليسانس أو البكالوريوس التى تمنحها الجامعات المصرية(

 2ـ شهاده الميالد

 3ـ صوره الرقم القومى

 4ـ عدد 2 صوره شخصية

 5ـ الرسوم المقرره

 6ـ خطاب من المدرسه يفيد العمل بالتدريس مختوماً بختم المدرسه

 

 ملحوظه؛-

االاتزام بتقديم تقرير التربية العملية إلي قسم المناهج فى موعد غايته 

2115/3/1 واال أعتبر الطالب ) محروماً من دخول االمتحان – طبقا لنص 

 الالئحة(

 

 

 ملحوظه:-
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يتم حرمان الطالب من التقدم لالمتحان فى حاله عدم المواظبه فى 

%75الحضور بنسبة تقل عن   

 

وكيله الكلية للدراسات العلياأ.د/   

 

 
 


