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 جامعة القاهرة
 كلية الدراسات اإلفريقية العليا 

 شروط القبول ونظام القيد بالبرامج األكاديمية
 
 

 قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية-1
نتساب الموجه وذلك علي النحو النتظام وااليقبل القسم خريجي الكليات والجامعات بنظام ا

 ي:التال
 اآلداب والتربية.خريجي أقسام الجغرافيا من كليات  -
 جامعة األزهر. –خريجي قسم الجغرافيا من كلية الدراسات اإلنسانية  -
 خريجي كلية التخطيط اإلقليمي والعمراني. -
 قتصاد الزراعي(.الا -راضي أل)ا خريجي كلية الزراعة أقسام -
 خريجي أقسام التخطيط اإلقليمي والعمراني والعمارة والهيدرولوجي بكليات الهندسة. -
 قتصاد والعلوم السياسية.القتصاد من كلية االقسم ا خريجي -
ما عدا شعبة اإلرشاد  خريجي كليات السياحة والفنادق التابعة لوزارة التعليم العالي -

 السياحي.
 .قسم الجيولوجيا والفلك والنبات والحيوان خريجي كلية العلوم -
 ت.بشرط معادلة المجلس األعلى للجامعا خريجي أكاديمية النقل البحري -
 بشرط معادلة المجلس األعلى للجامعات. خريجي المركز الديموجرافي -
 خريجي الكليات العسكرية والشرطة وما يعادلها. -
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 قسم التاريخ -2

 أقسام التاريخ والحضارة من الجامعات المصرية وما يعادلها.خريجي  -

 خريجي كليات اآلثار وشعبة اآلثار بكليات اآلداب. -
شعبة دراسات  –راسات اليونانية والالتينية )شعبة تاريخ وآثار خريجي أقسام الد -

 أوربية قديمة(

 خريجي قسم التاريخ بكلية اللغة العربية بجامعة األزهر الشريف. -

 خريجي أقسام التاريخ بكليات التربية.  -

 خريجي كليات السياحة. -

 

 قسم السياسة واالقتصاد-3
 شعبة سياسة - أ

 لها:خريجى الكليات اآلتية وما يعاد -

 خريجي كلية االقتصاد والعلوم السياسية )قسم العلوم السياسية( -

 خريجي أقسام العلوم السياسية في الجامعات المصرية. -
 خريجى الجامعات األجنبية )التخصصات المناظرة(. -

 خريجى الكليات العسكرية المعادلة )نظام األربع سنوات(، وكليات الشرطه. -

 إلعالم بالكليات األخرىخريجى الحقوق واإلعالم وأقسام ا -

 اقتصادشعبة  -ب
 خريجي كلية االقتصاد والعلوم السياسية )قسم االقتصاد(. -

 خريجي االقتصاد في الجامعات المصرية. -

 خريجي كلية التجارة. -

 (.قتصاد زراعياخريجى كليات الزراعة ) -

 خريجى الجامعات األجنبية )التخصصات المناظرة(. -
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 نثروبولوجياقسم األ -4
 الفلسفة. –علم اإلجتماع  –علم النفس –ريجي كليات اآلداب أقسام: أنثروبولوجياخ -

 خريجي كليات اآلثار وأقسام اآلثار بكليات اآلداب ما عدا قسم اآلثار المصرية. -

 خريجي كليات الطب وطب األسنان والصيدلة.  -

 كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية. -

 ماع ريفي(.خريجي كليات الزراعة )قسم اجت -

 خريجي كليات الخدمة االجتماعية. -

 علم النفس(. –الفلسفة  –خريجي كليات التربية أقسام )االجتماع  -

 خريجي كلية الهندسة )قسم العمارة( -

 

 اإلفريقية قسم اللغات-5
 اللغة العربية، وما يعادلها. –اللغات والترجمة  –دار العلوم –خريجي كليات األلسن -

بكليات اآلداب وكذلك كلية اآلثار قسم اآلثار المصرية  خريجي أقسام اللغات  -
والكليات الشرعية  –والدراسات اإلسالمية  –والدراسات اإلنسانية وما يعادلها 

 وأصول الدين. –باألزهر 

خريجي أقسام اللغات واإلعالم وعلم النفس وكلية التربية بنظام التعليم المفتوح أو  -
 التعليم المدمج.

 لغات بكليات التربية.خريجي أقسام ال -

 خريجي كليات السياحة قسم اإلرشاد السياحي.  -

خريجى جميع الكليات الشرعية وأقسام الثقافة اإلسالمية والعربية وأقسام الترجمة  -
 وشعبها، وقسم النشر بكليات اآلداب.

 خريجي الكليات العسكرية والشرطة وما يعادلها. -
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 قسم الموارد الطبيعية-6

زراعة )عدا أقسام  -علوم –طب بيطري  –الكليات العملية: صيدلة  يقبل خريجي -
 االقتصاد الزراعي واالجتماع الريفي واإلرشاد الزراعي(.

 خريجي كليات الهندسة والتكنولوجيا والبترول والتعدين والفنية العسكرية. -

 خريجي كلية الفنون الجميلة )قسم العمارة(. -

 خريجي كلية التخطيط العمراني. -

 خريجي كلية التربية )القسم العلمي(. -

 خريجي الكلية الجوية. -
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 للتقديم: وراق المطلوبةاأل 

  المعتمدة الشهادات -

 ) للذكور( لموقف من التجنيدا -

 بطاقة الرقم القومي ) صورة منها( -

 شهادة الميالد -

 جهة العمل  موافقة -

 لتحاقاال  استمارة -

 .حديثة 6×4 صور شخصية 6 عدد -

 نظير فتح ملف.  جنيها   500 سداد مبلغ* 
 
 :العمل الرسميةمواعيد * 
 ساعة التاسعة صباحا  وحتى الثالثة مساء .من ال   الخميس –األحد من 
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 ألول مرة في جامعة القاهرة
 برامج أكاديمية متميزة ودبلومات مهنية في الدراسات اإلفريقية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ت اإلفريقية العليا جامعة القاهرة بتقديم حزمة من البرامج تنفرد كلية الدراسا

دكتوراه(، والدبلومات المهنية التي  –ماجسيتر  –األكاديمية المتميزة ) دبلوم 
فريقيا، وتهدف إلى إعداد خريجين  تطبق ألول مرة في مصر والعالم العربي وا 

ثة والنادرة متميزين ومتفردين في كافة الشؤون اإلفريقية والتخصصات الحدي
 في الدراسات اإلفريقية.

 
 أوال : البرامج المتميزة

 GISتطبيقات فى نظم المعلومات الجغرافية -1

 في إفريقيا بقسم الجغرافيا كان والتنمية البشريةالس -2

 دبلوم التنمية المستدامة للموارد االقتصادية في إفريقيا بقسم الجغرافيا  -3

 ونظم المعلومات الجغرافيةالبرنامج  األفروآسيوي بقسم الجغرافيا  -4

 اإلفريقيةبرنامج الثقافة العربية واإلسالمية باللغات اإلفريقية بقسم اللغات  -5

 اإلفريقيةألفروآسيوي بقسم اللغات االبرنامج  -6

 برنامج الترجمة التخصصية بقسم اللغات اإلفريقية -7
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 ثانيا : الدبلومات المهنية
 (ادبلوم دراسات حوض النيل )قسم الجغرافي -1

 GISالجغرافية  المعلومات نظم دبلوم -2

 دبلوم إدارة األزمات والصراعــات ) تطبيقات إفريقية وعربية ( -3

 دبلوم التنمية البشرية اإلفريقية -4

 دبلوم مصر اإلفريقية -5

 دبلوم الحضارات اإلفريقية -6

 ()شعبة التراث الطبيعي  دبلوم إدارة التراث العالمي -7

 بة التراث الثقافي()شع    دبلوم إدارة التراث العالمي -8

 دبلوم المعامالت المالية والتجارية الدولية المعاصرة -9

 دبلوم التنمية والتعاون االقتصادي الدول -11

 دبلوم اللغات اإلفريقية وآدابها -11

 دبلوم اإلعالم اإلفريقي -12

 دبلوم حقوق اإلنسان والشعوب في إفريقيا -13

 البيئة والموارد الطبيعية األفريقية صون -14

 الطبيعية فى إفريقياالحد من المخاطر  -15

 إفريقيا فى البيئى األثر تقييم -16

 شروط القبول في الدبلومات المهنية
أن يكون الطالب حاصال  على مؤهل عال أو ما يعادلها من قبل المجلس األعلى  -1

 للجامعات.

أن يسدد الطالب الرسوم الدراسية المقررة ويجوز لمجلس الكلية السماح بسداد   -2
 الرسوم على أقساط.

دد الطالب المصريين الرسوم بالجنية المصري بينما يسدد غير المصريين يس  -3
الرسوم  بالدوالر أو اليورو أو اإلسترليني أو بالعملة األجنبية التي يحددها 

 مجلس الكلية.

 جنيه مصري نظير فتح ملف. 500سداد مبلغ  -4


