
 
  

 
 

 0202/0200شروط انمبىل نهعاو اجلايعي 
 أوالً: برنايح انذبهىو انتخصصي

  لسى اجلغرافيا
 يقبل القدػ خريجي:

 أقدام الجغرافيا بكميات اآلداب والتربية. -1
 .األزىرجامعة  –قدػ الجغرافيا كمية الدراسات اإلندانية  -2
 كمية التخطيط اإلقميسي والعسراني. -3
 االقتراد الزراعي (. –كمية الزراعة اقدام ) األراضي  -4
 أقدام التخطيط اإلقميسي والعسراني والعسارة والييدرولؽجى بكميات اليشدسة. -5
 كمية االقتراد والعمؽم الدياسية قدػ االقتراد. -6
 .العاليكميات ومعاىد الدياحة والفشادق التابعة لؽزارة التعميػ  -7
 كمية العمؽم. -8
 كمية اآلثار )ماعدا قدػ االثار السررية( -9

 .كمية اإلعالم -10
 قدام السساثمة مؼ الجامعات الخاصة التابعة لؽزارة التعميػ العالى.األ -11
 أكاديسية الشقل البحري. -12

 
 لسى انتاريخ

 يقبل القدػ خريجي:
 التاريخ والحزارة مؼ الجامعات السررية وما يعادليا.أقدام  -1
 كميات اآلثار وشعبة اآلثار بكميات اآلداب. -2
 بية قديسة(.و شعبة دراسات أور  -  شعبة تاريخ وآثار ) أقدام الدراسات اليؽنانية والالتيشية -3
 كمية المغة العربية بجامعة األزىر الذريف قدػ التاريخ. -4
 التاريخ.كميات التربية أقدام  -5
 .يرشاد الدياحقدام اإل أكميات الدياحة والفشادق  -6

 
 لسى انسياست وااللتصاد

 طالب( وفقًا لمقدرة االستيعابية لقاعات الدراسة الستاحة بالقدػ.  70القدػ دفعة جديدة في حدود ) ليقب -1
)االنجميزية  يؼتالمغ ىحدإمؼ قطعة ترجسة ويتزسؼ االمتحان  فريقية،إ مؽضؽعات إجراء امتحان تحريري في -2

 .ييامتحان شفباإلضافة إلى والفرندية( 
 ويقبل القدػ خريجي الكميات اآلتية وما يعادليا:



 
  

 
 

 انسياست شعبت - أ

 كمية االقتراد والعمؽم الدياسية ) قدػ العمؽم الدياسية ( -2
 أقدام العمؽم الدياسية في الجامعات السررية.  -0
 كميات الحقؽق. -3
 .األخرى كميات اإلعالم وأقدام اإلعالم بالكميات  -4
 الجامعات األجشبية )التخررات السشاظرة( -5
 كمية الذرطة  -6
 الكميات العدكرية السعادلة نعام األربع سشؽات -7
 كميات الذريعة والقانؽن  -8

 االلتصاد شعبت - ب
 كمية االقتراد والعمؽم الدياسية )قدػ االقتراد( -1
 االقتراد(الجامعات السررية )اقدام  -2
 كميات التجارة -3
 كميات الزراعة  ) تخرص اقتراد زراعي (  -4
       الجامعات األجشبية )التخررات السشاظرة( -5

 
 نثروبىنىخيااأللسى 

 يقبل القدػ خريجي:
 كمية الحقؽق  -1
 كمية اإلعالم   -2
 كمية اآلثار قدػ أثار مررية -3
 فمدفة ( –عمػ الشفس  – كمية اآلداب أقدام أنثروبؽلؽجيا ) اجتساع -4
 كمية الطب البذري  -5
 كمية طب األسشان -6
 كمية الريدلة -7
 كيسياء/ نبات( -نبات -كيسياء/ حيؽان -كميات العمؽم أقدام )حيؽان -8
 كميات الفشؽن الجسيمة والتطبيقية -9

 .قدػ االجتساع واألنثروبؽلؽجيا عمػ الشفس والفمدفة -الجامعة األمريكية بالقاىرة -10
 الفيؽم -خدمة االجتساعية جامعة حمؽانكميات ال -11

 كمية الزراعة قدػ اجتساع ريفي  -12   
 كميات اليشدسة/ قدػ عسارة -13
 كمية التخطيط العسراني -14
 .فريقية والمغة العربية(أقدام المغات )ماعدا المغات اإل -15



 
  

 
 

 فريميتانهغاث اإللسى 
 يقبل القدػ خريجي:

 .المغة العربية وما يعادليا -والترجسةالمغات  -دار العمؽم -لدؼكميات األ  -1
الدراسات  -والدراسات اإلندانية وما يعادليا -أقدام المغات بكميات اآلداب وكذلغ كمية اآلثار قدػ اآلثار السررية -2

 وأصؽل الديؼ.  -والكميات الذرعية باألزىر -اإلسالمية
 أقدام المغات بكميات التربية -3
 كميات الدياحة قدػ اإلرشاد الدياحي -4
 جسيع الكميات الذرعية وأقدام الثقافة اإلسالمية والعربية وأقدام الترجسة وشعبيا وقدػ الشذر بكميات اآلداب.  -5

 
 املىارد انطبيعيتسى 

 يقبل القدػ خريجي:
 طب البيطري ( -الريدلة  -طب أسشان  -الكميات العسمية  ) طب بذرى  -1
 اإلرشاد الزراعي( -االجتساع الريفي  -االقتراد الزراعي كميات العمؽم والزراعة عدا أقدام )  -2
 كميات الفشؽن الجسيمة ) قدػ العسارة ( -3
 كمية التخطيط العسراني. -4
 كميات التربية ) القدػ العمسي (  -5
 .والفشية العدكرية كميات اليشدسة والتكشؽلؽجيا والبترول والتعديؼ -6

  (ملصريني) باننسبت نهطالب اوراق املطهىبت األ
 يأصل شيادة السؤىل الدراس  -1
 أصل شيادة السعادلة   -2
 أصل شيادة السيالد  -3
 أصل السؽقف مؼ التجشيد لمذكؽر  -4
 الرقػ القؽميبطاقة صؽرة   -5
 الدراسات اإلفريقية العميا العسل مؽجو لكمية مؽافقة جية خطاب  -6
 (6 ×4)مقاس  صؽر شخرية 6عدد   -7
 .ممف بالستيغ لحفظ األوراق  -8
 لمسادة العمسية.و جشي 200 +رسؽم تقديػ مرري  جشيو 500سداد مبمغ   -9

 
 
 



 
  

 
 

 انرسىو انذراسيت نربنايح انذبهىو انتخصصي
 ملصريني باننسبت نهطالب ا -2

 896.5يقؽم الطالب بدفع مبمغ )الطبيعية ما عدا قدػ السؽارد  ،(مرري  جشيو 746.5سداد مبمغ ) -
 (.مرري  جشيو

ما عدا قدػ السؽارد يقؽم الطالب بدفع مبمغ  ،(414.50الرسؽم الدراسية إلعادة القيد مبمغ ) -
 جشيو(. 564.5)

% مراريف 10+( جشيو مرري  10530) مبمغ: يتػ سدد دبهىو نظى املعهىياث اجلغرافيت -
 دارية.إ

  انىافذينأوالً: باننسبت نهطالب  -
 دوالر أمريكي( 6000سداد مبمغ ) -
 .مريكي(أدوالر 600)% فقط؛ أي 10بالشدبة لمطالب الدؽدانييؼ يتػ سداد  -
 

 املصروفاث انذراسيت انذبهىياث املهنيت
 املصروفاث انذراسيت انذبهىو املهني

 % مراريف إدارية10جشيو مرري + 6530  البيئي األثر دبمؽم تقييػ
 %مراريف إدارية10جشيو مرري+ GIS  5530 دبمؽم نعػ السعمؽمات الجغرافية

 
 %مراريف إدارية10جشيو مرري+ 5530 دبمؽم إدارة الرراعات واألزمات

 
 

 

 

 

 

 



 
  

 
 

 برنايح املاخستري األكادميي: ثانيًا 
 بربنايح املاخستري األكادمييشروط االنتحاق 

 ين داخم انكهيت:*
يتؼ قيد الظالب الحاصميؽ عمى برنامج الدبمؾم التخرري بتقدير جيد عمى األقل في برنامج الساجدتير في نفس األقدام 

 درجة الدبمؾم. التي حرمؾا مشيا عمى
 ين خارج انكهيت:*

حدى الكميات الخاضعة إيتؼ قيد الظالب الحاصميؽ عمى دبمؾمات مؽ الجامعات الحكؾمية بتقدير جيد عمى األقل مؽ 
 لقانؾن تشغيؼ الجامعات.

 األوراق املطهىبت:
 أصل شياد الدبمؾم. -1
 .أصل شيادة التخرج -2
 أصل شيادة السيالد )كسبيؾتر(. -3
 العدكرية )لمذكؾر(. أصل شيادة الخدمة -4
 صؾرة مؽ بظاقة الرقؼ القؾمي. -5
 إلى الكمية.مؾجو جية العسل  مؾافقةخظاب  -6
 .(6 ×4)مقاس  ( صؾر شخرية6عدد ) -7

 :انرسىو انذراسيت
 نهًصرين ين داخم انكهيت: *

  ،واألنثروبؾلؾجيا، الرسؾم الدراسية لمحاصميؽ عمى الدبمؾم مؽ األقدام )الجغرافيا، والتاريخ، والدياسة واالقتراد
 .مرري  جشيو 3881.50: ىي والمغات األفريقية(

  :مرري  جشيو 4231.50الرسؾم الدراسية لمحاصميؽ عمى الدبمؾم مؽ قدؼ )السؾارد الظبيعية( ىي. 
 نهًصرين ين خارج انكهيت: *

  ،والدياسة واالقتراد، لمحاصميؽ عمى دبمؾم مؽ خارج الكمية ويرغبؾن في االنزسام ألقدام )الجغرافيا، والتاريخ
 .مرري  جشيو 4681.50ىي:  واألنثروبؾلؾجيا، والمغات األفريقية(

  )5031.50ىي: لمحاصميؽ عمى دبمؾم مؽ خارج الكمية ويرغبؾن في االنزسام لقدؼ )السؾارد الظبيعية 
 .مرري  جشيو

 نىافذين:انرسىو انذراسيت باننسبت نهطالب ا
  دوالر. 6000لمحاصميؽ عمى الدبمؾم مؽ داخل الكمية 
  جشيو استرليشي لمسؾاد التكسيمية. 400دوالر+ 6000لمحاصميؽ عمى الدبمؾم مؽ خارج الكمية 

 
 



 
  

 
 

 األكادميي انذكتىراهبرنايح ثانثًا: 
 

 بربنايح انذكتىراه األكادمييشروط االنتحاق 
داخل الكمية أو مؽ خارج الكمية أو ما يعادليا فى أحد التخررات أن يكؾن الظالب حاصل عمى شيادة الساجدتير مؽ 

 العمسية بالكمية.
 األوراق املطهىبت:

 أصل شيادة الساجدتير )لمحاصميؽ عمى الساجدتير مؽ خارج الكمية( -1
 اصل شيادة السعادلة ) لمحاصميؽ عمى الساجدتير مؽ خارج الكمية( -2
 مؽ خارج الكمية(ندخة مؽ الرسالة ) لمحاصميؽ عمى الساجدتير  -3
 )كسبيؾتر(اصل شيادة السيالد   -4
 الرقؼ القؾمىبظاقة صؾرة   -5
 (6× 4 )مقاس صؾر شخرية 6عدد  -6
 .جشيو رسؾم تقديؼ لمؾافديؽ( 600 +جشيو مررى رسؾم تقديؼ لمسررييؽ 500سداد مبمغ )  -7

 :انرسىو انذراسيت
 نهًصرين ين داخم انكهيت: *

 جشيو مررى (3381.50) الظبيعيةجسيع األقدام ما عدا قدؼ السؾارد  -
 .جشيو مررى( 3581.50) قدؼ السؾارد الظبيعية بالظالب  -

 نهًصرين ين خارج انكهيت: *          
لييا السؾاد التكسيمية إمزاف  نثروبؾلؾجيا(ما عدا قدؼ السؾارد الظبيعية وقدؼ األ)سيع األقدام ج -

 .جشيو مررى( 5381.50)
 .جشيو مررى( 5081.50لييا السؾاد التكسيمية )إقدؼ السؾارد الظبيعية مزاف  -
 جشيو مررى( 4881.50قدؼ األنثروبؾلؾجيا مزاف الييا السؾاد التكسيمية ) -

 نىافذين:انرسىو انذراسيت باننسبت نهطالب ا*         
 ج استرليشى مؾاد تكسيمية(400+دوالر أمريكى 6000الظالب الؾافديؽ ) -
 ج استرليشى(400+كى دوالر أمري600الظالب الدؾدانييؽ ) -

 
 
 



 
  

 
 

 نشأة انكهيت وتطىرها
، وكتتان تابعتتا 7491تحتتك مدتتسي  معيتتد الدراستتات الدتتؾدانية عتتام العميتتا  تأسدتتك كميتتة الدراستتات اةفريقيتتة

غزتؾن دفتام مرتر عتتؽ وحتدة وادي الشيتل بتيؽ مرتر والدتتؾدان،  ي، وذلتتػ  فتبسؾجتب مرستؾم ممكتي اآلدابلكميتة 
وكان السعيد في ذلػ الحتيؽ يزتؼ قدتسي الجغرافيتا والتتاريخ، وكانتك متدة الدراستة فيتو ستشتيؽ، يتؼ تحتؾ  إلتي معيتد 

بسؾجب قرار جسيؾري مؽ الرئيس جستا  عبتد الشاصتر   7499وتابعًا لمجامعة مباشرة عام  اآلدابقل عؽ كمية مدت
بتظتتؾير معيتتد البحتتؾث والدراستتات اةفريقيتتة متتؽ التترئيس أنتتؾر الدتتادات صتتدر القتترار الجسيتتؾري  7411وفتتي عتتام 

 اآلتية: قدامًا جديدة، حيث أضيف لمقدسيؽ الدابق اةشارة إلييسا األقدامأليزؼ 
 قدػ الدياسية واالقتراد -2
 قدػ األنثروبؽلؽجيــا -0
 قدػ المغات اإلفريقية -3
 قدػ السؽارد الطبيعيـة -4

 7491وكتتان صتتدور ىتتذا القتترار إيتتذانا بسرحمتتة نذتتاي فعتتا  نحتتؾ تظتتؾير الدراستتة تظتتؾيرًا جتتذريًا. وفتتى عتتام 
 7111يؼ صدر القرار الؾزاري رقؼ  بإصدار الالئحة الداخمية، 79/9/7491بتاريخ  971صدر القرار الؾزاري رقؼ 

بذأن إجراء بعض التعديالت عمى الالئحة بذأن التخررات العمسية في السعيد، وقد استتسر  19/71/7441في 
العسل بيذه الالئحة قرابة العذريؽ عامتًا،  لتبتدأ مرحمتة جديتدة متؽ التظتؾير برتدور الئحتة جديتدة لمسعيتد بسقتزتى 

غتتام جستع بتيؽ الشغتام القتتديؼ وبتيؽ نغتام الدتاعات السعتستتدة والتتي أسدتك نغتتام وفتق  ن 1119لدتشة  7491القترار 
الدبمؾم العام، وىؾ دبمؾم تظبيقي غير مؤىل لمساجدتير والدكتؾراه، يؼ نغام التدبمؾم الختاص، وىتؾ دبمتؾم تخررتي 

 479و  991ؼ مؤىل لمساجدتتير والتدكتؾراه، وصتدر بعتد ذلتػ قتراريؽ وزاريتيؽ لتعتديل بعتض متؾاد الالئحتة تحتك رقت
 .79/9/1119و  4/9/1117بتاريخ 

عتستتاد، فقتتد تعتتيؽ عمتتى يقتتًا لجتتؾدة األداء وصتتؾاًل إلتتى االواستتتسرارًا لسشغؾمتتة التظتتؾير ومؾاكبتتة التغيتترات وتحق
والتفتتتؾ   يمعيتتتد البحتتتؾث والدراستتتات اةفريقيتتتة تظتتتؾير نغتتتام الدراستتتات العميتتتا والبحتتتؾث بتتتو لتحقيتتتق التسيتتتز العمستتت

فى عل معايير الجؾدة، ومؽ يؼ فقد تؼ تظؾير الالئحة الداخمية بالئحة جديدة لتؾاكب الستغيترات  السرجؾ األكاديسي
فتتتتي  3339الدتتتتريعة والستالحقتتتتة فتتتتى عتتتتل يتتتتؾرة تكشؾلؾجيتتتتا السعمؾمتتتتات واالترتتتتاالت صتتتتدر ليتتتتا قتتتترار وزاري رقتتتتؼ 

79/9/1177. 
( بتغييتر استؼ السعيتد إلتى 1179لدتشة  1993أصدر دولة رئيس الؾزراء قترار رقتؼ ) 1179ديدسبر  3وفى 

بتعتديل مدتسى الئحتة السعيتد إلتى  79/71/1179فتي  9999رقؼ  الؾزاري كمية الدراسات اةفريقية العميا، يؼ القرار 
الئحة الكمية. ومؽ يؼ كان البد مؽ تظؾير الالئحة لتتساشى مع السدسى الجديد وتتؾافق متع أىتداف جامعتة القتاىرة 

ث وتتؾاكتب متع نغتام الجتؾدة واالعتستاد، خاصتة متؽ ختال  استتظالم أراء أكبتر قتدر لتكؾن جامعتة متؽ الجيتل الثالت



 
  

 
 

مؽ السدتفيديؽ والسعشيتيؽ ستؾاء متؽ أعزتاء ىيلتة التتدريس أو متؽ الييلتة السعاونتة والظتالب والختريجيؽ وقظاعتات 
 السجتسع الستعددة التى تدتفيد مؽ عسمية التظؾير بالكمية.

 
 

 رؤيت انكهيت ورسانتها وأهذافها
 تــت انكهيــرؤي

أن تكتتتؾن كميتتتة الدراستتتات اةفريقيتتتة العميتتتا متتتؽ أفزتتتل السؤسدتتتات العمسيتتتة والبحثيتتتة فتتتي مجتتتا  الدراستتتات 
 اةفريقية، والسذيؾد ليا بالتسيز في تأصيل السعرفة وتكؾيشيا وتظبيقيا.

 

 ت ـت انكهيـرسان

والدراستات واالستذتارات والتتدريب   تمتزم كمية الدراسات اةفريقية العميا بالتسيز في تقديؼ الخدمات التعميسية
لتخريج كؾادر متخررة في مجا  الدراسات اةفريقية في ضؾء معايير الجؾدة، تدعيسًا لمتؾاصل بالقارة اةفريقية، 

لمدولتتة السرتترية، فتتي ضتتؾء مفيتتؾم األمتتؽ القتتؾمي الذتتامل، والعستتل عمتتى نذتتر الثقافتتتة  االستتتراتيجيكؾنيتتا العستتق 
يقية وأىسيتيا، بؾصفيا مؤسدة بحثية مؽ أعر  السؤسدات بالقارة اةفريقية  لمؾفاء باحتياجتات والسعرفة بالقارة اةفر 

 السجتسع السحمي واةقميسي والدولي، بؾصفيا بيك خبرة في الذلؾن اةفريقية.
 

 األهذاف وانغاياث االسرتاتيديت نهكهيت
 . تظؾير القدرة السؤسدية لمكمية .7
 .ة البيلةتظؾير قظام خدمة السجتسع وتشسي .1
 .تظؾير قظام التعميؼ والتعمؼ .3
 تظؾير مشغؾمة البحث العمسي والدراسات العميا. .9
 حؾكسة اةدارة والقيادة لرفع كفاءة األداء السؤسدي. .9
التظتتؾير السدتتتسر لمعسميتتة التعميسيتتة وتتتدويل الكميتتة متتؽ ختتال  عقتتد البروتتتؾكالت واالتفا يتتات متتع الجامعتتات  .9

 اةفريقية والعالسية.
 رية الظالب وتشسية الؾعي القؾمي لو تجاه القارة اةفريقية.بشاء شخ .1
 لمكمية مدلؾلية مجتسعية فاعمة مؽ خال  تؾسيع دورىا كسركز إشعام يقافي. .9

 
 



 
  

 
 

 حتمك انكهيت أهذافها األساسيت بانىسائم انتانيت:
قية، وتؾجيييا تشغيؼ الدروس والسحاضرات وحمقات الشقاش والسؤتسرات والرسائل العمسية في الدراسات اةفري -7

 واةشراف عمييا.
 إجراء البحؾث والدراسات الستعمقة بالقارة اةفريقية ونذرىا. -1
 تؾفير وسائل البحث العمسي وأدواتو فى الذلؾن اةفريقية. -3
تدريب الفشييؽ الذيؽ يتؼ إيفادىؼ مؽ ِقبل الييلات والسؤسدات والسرالح الحكؾمية وتؾجيييؼ إلى الدو   -9

 اةفريقية.
 تشغيؼ بعثات عمسية لمدراسات السيدانية بالدو  اةفريقية. -9
 استقدام أكبر عدد مؽ الظالب األفارقة لمدراسة فى الكمية لمحرؾ  عمى الدرجات العمسية.  -9

 تدريب أكبر عدد مؽ الدارسيؽ أو الستدربيؽ األفارقة فى دورات تدريبية لسدد محددة.  -1

 
 انكهيت سياساث

  تظبيق الحؾكسة وأساليب اةدارة الحديثة.  .7

 السؾاءمة بيؽ مخرجات التعميؼ والتعمؼ واحتياجات سؾ  العسل. .1

 تبشي فكر التظؾير السدتسر لسشغؾمة التعميؼ شاممة طر  التدريس وأساليب التقؾيؼ.  .3

 الؾصؾ  إلى أعمى معدالت األداء لمعشرر البذري بالكمية.  .9

 التؾسع في األنذظة الظالبية.  .9

   االندماج الفعمي في تدويل البرامج الدراسية.  .9



 
  

 
 

 متنحها يألساو انكهيت وانذرخاث انت
 

 األلساو انعهًيت وانتخصصاث األكادمييت
 تزؼ الكمية ستة أقدام عمسية تذسل عددًا مؽ التخررات األكاديسية وىي: 

ــت  -1 ــا ونظــى املعهىيــاث اجلغرافي تطبيقــات نعــػ  -جغرافيــة بذــرية –طبيعيــة  )جغرافيــا : لســى اجلغرافي
التشسيــة السدــتدامة لمســؽارد  االقترــادية فــي  –الدــكان والتشسيــة البذــرية فــي إفريقيــا  –السعمؽمــات الجغرافيــة 

 أسيؽى. و البرنامج األفر  –إفريقيا 
 تاريخ حديث ومعاصر( –تاريخ إسالمى  –) تاريخ قديػ           :       لسى انتاريخ  -2
 اقتراد(  -سياسة)   : اللتصادلسى انسياست وا   -3
 أنثروبؽلؽجيا ثقافية( -أنثروبؽلؽجيا اجتساعية -أنثروبؽلؽجيا طبيعية)        : لسى األنثروبىنىخيا -4
واإلسـالمية بالمغـات اإلفريقيـة( الثقافـة العربيـة  – دراسـات أدبيـة -:  )دراسـات لغؽيـةلسى انهغاث اإلفريميت  -5

 الترجسة التخررية. –دراسات آفروأسيؽية 
 –مــــــــؽارد أرضــــــــية  –مــــــــؽارد حيؽانيــــــــة  –: )مــــــــؽارد نباتيــــــــة لســــــــى املــــــــىارد انطبيعيــــــــت  -6

 مؽارد جؽية( -مؽارد مائية                             
 

 انذرخاث انعهًيت األكادمييت
السؤىــل لــدرجتي الساجدــتير فتتى الدراستتات اةفريقيتتة ومدتتتو عتتام واحتد وىتتؾ درجــة الــدبمؽم التخررــي  -2

 والدكتؽراه. 
 الكمية. فى الدراسات اةفريقية في أحد التخررات باألقدام العمسية ب درجة الساجدتير -0
 الفمدفة فى الدراسات اةفريقية في أحد التخررات باألقدام العمسية لمكمية.  درجة دكتؽراه -3

 
 انذرخاث انعهًيت املهنيت

ــدبمؽم السيشــي - فتتي الدراستتات اةفريقيتتة ومدتتتو عتتام واحتتد عمتتي فرتتميؽ دراستتييؽ وىتتؾ دبمتتؾم  درجــة ال
 تظبيقي.

 ات السيشية السؾجؾدة بالالئحة.في أحد التخرر درجة الساجدتير السيشي -
 في أحد التخررات السيشية السؾجؾدة بالالئحة. درجة الدكتؽراه السيشية -

 



 
  

 
 

 نظـاو انذراست
تتؼ الدراسة بالكمية وفقًا لشغام الداعات السعتسدة، وبالشدبة لمسقررات الدراسية يتراوح ما يدرسو الظالب  -7

ساعة معتسدة كحد أقري  79ساعات معتسدة كحد أدني إلى  4 أسبؾعيًا في الفرل الدراسي الؾاحد بيؽ
 باستثشاء قدؼ المغات اةفريقية حيث تحدب الداعة بداعتيؽ في مؾاد المغة.

يتؼ تحديد الستظمبات الدراسية لكل درجة عمسية أكاديسية أو ميشية عمي الشحؾ السبيؽ في شروي مشح  -1
 درجات الدبمؾم والساجدتير والدكتؾراه.

 

 انصيفى: انفصم -3
في مشترف شير أغدظس مؽ كل عام بسراريف دراسية قدرىا ألف  ييبدأ الفرل الريف     

وقد وافقك الييلة الفشية لسجمس الجامعة بجمدتيا  7/7/2019جشية لمسادة بسؾجب قرار مجمس الكمية في 
 .8/8/2019والسستدة حتى  30/7/2019السشعقدة في 

 
 


