وافق مجلس الكلية في  2020/1/13علي الشروط اآلتية -:
• قسم اللغة العربية وآدابها-:
-1يقبل القسم الطالب الحاصلين على ( )60من درجة اللغة العربية فى الثانوية العامة.
• قسم اللغة العبرية وآدابها-:
-1أن يكون الطالب حاص ًال على مجموع ( )%85أى ( )144.5في اللغات الثالثة
• قسم اللغات الشرقية وآدابها-:
-1يشترط حصول الطالب على ( ) %90أى ()153درجة من مجموع اللغات الثالثة.

كلية

اآلداب

• قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها-:
 -1يقبل القسم الطالب المستجدين حسب الدرجات األعلى في امتحان القبول الذي يعقده القسم.
 -2يقبل لدخول االمتحان الطالب الحاصلين على درجة ( )48فيما فوق من ( ) 50فى امتحان مادة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة.
 -3يقبل القسم شهادات الوافدين والشهادات المعادلة بنفس الشروط.
• قسم اللغة الفرنسية وآدابها-:
 -1أن تكون اللغة الفرنسية هي اللغة األوروبية األولى  ،وأن يكون الطالب حاص ًال على درجة ( )45من ( )50في مادة اللغة الفرنسية.
 -2اجتياز امتحان تحريرى باللغة الفرنسية للطالب الحاصل علي أقل من ( )45درجة.
• قسم الحضارة واللغات األوروبية القديمة-:
 -1أن يكون الطالب حاصال علي ( )145درجة في مجموع اللغات الثالثة.
• قسم التاريخ-:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على ( )40درجة شعبة األدبي في مادة التاريخ.
 -2أن يكون الطالب حاص ًال على ( )32درجة في اللغة اإلنجليزية و ( )40درجة في اللغة العربية/أدبي.
 -3يجوز قبول طالب الشعبة العلمية على أن يكون حاصل على مجموع ( )35درجة في اللغة اإلنجليزية و ( )45درجة فى اللغة العربية.
• قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية-:
 -1يقبل القسم الطالب الحاصلين علي ( )60درجة في مادة الجغرافيا شعبة األدبي .
 -2يقبل القسم الطالب الحاصلين علي ( )60درجة في مادة الجيولوجيا شعبة علمي علوم  ،أما بالنسبة لشعبة علمي رياضة يكون الطالب
حاصال علي ( )60درجة في مادة الرياضة التطبيقية .
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• قسم الدراسات الفلسفية -:
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على  %70أي ( )42درجة في مادة الفلسفة .
• قسم علم النفس-:
 -1األولوية للمجموع الكلي األعلى في الثانوية العامة.
 -2أن يكون الطالب حاص ًال على ( 55من  )60درجة في مادة علم النفس لشعبة األدبي  45( ،من  )50درجة في مادة اللغة اإلنجليزية.
 -3أن يكون الطالب حاص ًال على ( 45من  )50درجة في اللغة اإلنجليزية لشعبة العلمي.
• قسم علم االجتماع-:
 -1على الطالب أن يكون حاص ًال على ( 95درجة) في مجموع اللغتين اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.

كلية

اآلداب

• قسم اآلثار :شعبة اآلثار المصرية  ،اإلسالمية  ،اليونانية والرومانية -:
 -1يتم اإلختيار األعلى في المجموع الكلي.
 -2عند التساوى في المجموع الكلي يتم المفاضلة بدرجة اللغة األجنبية األولى.
• قسم اإلرشاد السياحى:
 -1إجتياز المقابلة الشخصية.
 -2درجة اللغة اإلنجليزية ( )47درجة في اللغة األجنبية األولى اإلنجليزية.
• قسم اإلرشاد السياحى الفرنسي (قسم خاص بمصروفات ) :
 -1إجتياز المقابلة الشخصية.
 -2درجة اللغة ( )35درجة في اللغة األجنبية األولي الفرنسية .
• قسم علوم االتصال واإلعالم:
 -1اجتياز امتحان القبول ويشترط القسم حصول الطالب علي ( )530درجة مجموع إعتباري ( المجموع الكلي  +مجموع اللغات الثالث).
• قسم المكتبات والمعلومات:
 -1أن تكون اللغة األجنبية األولى هي اللغة اإلنجليزية وأن تكون درجة اللغة األجنبية ( )%65أى ( ) 32.5درجة.
 -2يتم إجراء مقابلة مع الطالب المقبولين لتحديد المناسبين لطبيعة الدراسة بالقسم.
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• قسم الدراما والنقد المسرحى:
 .1أن تكون درجة مادتى اللغة العربية واللغة األجنبية األولى ( ) 90درجة.
 .2اجتياز االختبار التحريري الذي يجريه القسم قبل بداية العام الدراسي.

موافقة مجلس الكلية بجلسته فى -:2019/12/25

كلية

الحقوق
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• أو ً
ال  :الشعبة الفرنسية :
 -1أن يكون الطالب حاص ًال على شهادة الثانوية العامة (للعام الحالى).
 -2أن يؤهله مجموعه للقبول بكلية الحقوق جامعة عين شمس “انتظام”.
 -3أن يجتاز الطالب اختبار تحريرى وشفوي فى اللغه الفرنسية يتم بمعرفة المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
 -4حصول الطالب على Delf B2
 -5يتم التنسيق النهائي للطالب بمراعاة ما يلي:
 °درجات المجموع الكلي للثانوية العامة.
 °درجة اللغة الفرنسية (.)Français General
 °درجة الـ Delf B2
 °درجة االختبار التحريرى .
 °درجة االختبار الشفوى.
• ثاني ًا  :الشعبة اإلنجليزية :
 -1يقبل بالشعبه الطالب الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها للعام الدراسي .2020/2019
 6006طالب توزع كالتالى-:
2
 %50 °من شعبة األدبي بواقع  300طالب
 %25 °من علمى علوم بواقع  150طالب
 %25 °من علمى رياضة بواقع  150طالب
 -3باإلضافة إلى الشهادات األجنبية المعادلة والوافدين أن يكون الترشيح انتظام وكذلك درجة اللغة اإلنجليزية ( )Bبواقع .%80
 -4ال يقل مجموع درجات الطالب في مادة اللغة اإلنجليزية في الثانوية العامة عن  42درجة بمعدل . %84
 -5تكون األسبقية في االلتحاق بالشعبة وفقاً للمجموع االعتباري (مجموع الطالب في الثانوية العامة باإلضافة إلى درجة اللغة اإلنجليزية)
 ،وفي حالة التساوى يفضل الطالب الحاصل على مجموع أعلي في اللغة اإلنجليزية.
 -6الدراسة بالشعبة نظامية وال تقبل حاالت االنتساب نهائياً.

موافقة مجلس الكلية بجلسته فى 2019/12/21
• شروط القبول بشعبة اللغة اإلنجليزية -:
أوال :يقتصر على الطالب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و الشهادات المعادلة و الشهادات األجنبية بجميع أنواعها من نفس العام
 ،وال يجوز قبول طالب من الحاصلين على هذه الشهادات من أعوام سابقة.
ثانياً  :يشترط أن يكون الطالب مرشحاً من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس ( نظامي ).
ثالثاً :يشترط حصول طالب الثانوية العامة وما يعادلها على  %80على األقل من درجة اللغة اإلنجليزية إذا كانت لغة أولى ،أما إذا كانت اللغة
اإلنجليزية لغة ثانية فيشترط أن يحصل الطالب على  %90كما يشترط تقدير  B/Aأو ما يعادلها من الشهادة األجنبية ( IGالدبلومة األمريكية
بالنسبة للحاصلين على الشهادات األجنبية بجميع أنواعها.

كلية

التجارة

رابعاً :يشتمل القبول الفئات اآلتية-:
 -1الحاصلين على الثانوية العامة بنوعيها (علمي – أدبى) ويقبل منهم  1500طالب على االقل باإلضافة إلى  300طالب على االقل
ساعات معتمدة إنجليزي توزع على طالب الشعبة بنسبة اعداد الطالب المتقدمين من الفئتين مع مراعاة أن المتقدمين لشعبة الدراسة
باللغة الفرنسية ال يحق لهم التقدم إلى شعبتي الدراسة باللغة اإلنجليزية والفرنسية في نفس الوقت.
 -2الحاصلين على الشهادات االجنبية و الشهادات المعادلة العربية ويخصص لهم  100على األقل.
خامساً  :المفاضلة بين الطالب:
 -1يضاف  %10إلى أعداد المقبولين من جميع الفئات السابقة لتغطية حاالت سحب الملفات.
 -2تضاف درجة الطالب في اللغة االنجليزية إلى مجموع درجات الثانوية العامة (المجموع الكلي) للحصول على المجموع االعتباري.
 -3يتم ترتيب الطالب تنازلياً حتى قبول العدد المطلوب طبقاً للمجموع االعتباري المحدد فى الخطوة السابقة.
 -4فى حالة تساوى الطالب فى المجموع االعتباري يتم قبول جميع الطالب الحاصلين على نفس المجموع االعتباري .
سادساً :قواعد عامة:
 -1ال يجوز قبول طلبات لاللتحاق بالشعبة بعد اعالن نتيجة القبول.
 -2ال يجوز أي تحويالت للشعبة فى جميع السنوات.
سابعا  -:تطبق نفس شروط القبول علي برامج الساعات المعتمدة باللغة اإلنجليزية وبرنامج كين .
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• شروط القبول بشعبة اللغة الفرنسية-:
أوال  :شروط التقدم للشعبة-:
 -1أن يكون الطالب مقبوال في كلية التجارة جامعة عين شمس نظامى
 -2أن يكون الطالب حاصل على دبلوم إجادة اللغة الفرنسية DELF- B2يقبل ملف الطالب ويعلق القبول لحين ورود بطاقة الترشيح.

تابع

كلية

التجارة

ثانيا  :معايير القبول بالشعبة-:
 -1يتم ترتيب الطالب المتقدمين لاللتحاق بالشعبة ترتيبا تنازليا على اساس مجموع اعتباري مكون من (  )100درجة موزعة كالتالي :
 -2نصف النسبة المئوية لنتيجة الطالب في شهادة الثانوية العامة من  50درجة .
 -3درجة االختبار التحريري للغة الفرنسية من  25درجة (وهو اختبار موحد للبرامج الفرنسية بكال من كلية التجارة جامعة عين شمس ،
كلية الحقوق جامعة عين شمس ،كلية الحقوق جامعة القاهرة  ،كلية االقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ،كلية التجارة جامعة
اإلسكندرية مع العلم بأن من يقوم بوضع وتصحيح هذا االختبار أساتذة اللغة الفرنسية بالمعهد الفرنسي بالقاهرة .
 -4درجة اختبار الرياصيات من أساتذة بقسم اإلحصاء والرياضة والتأمين بالكلية  5درجات .
 -5مقابلة شخصية بالقسم الفرنسي من  20درجة تعقد داخل الكلية مع لجنة تتكون من المنسق األكاديمي  ،أعضاء هيئة تدريس من
جامعة عين شمس ( كلية التجارة وكلية األلسن )  ،ممثلي جامعة بواتية بفرنسا وكذلك المعهد الفرنسي بالقاهرة .
 -6يتم تخصيص نسبة  %5من إجمالي عدد الطالب الذي سوف يتم قبولهم في الشعبة للشهادات .
• شروط القبول ببرنامج الساعات المعتمدة باللغة اإلنجليزية :
 -1بطاقة ترشيح تفيد أن الطالب خريج الثانوية العامة المصرية حديثة وما يعادلها من شهادات عربية او اجنبية وتم ترشيحة لكلية التجارة
جامعة عين شمس ( انتظام فقط ) .
 -2الحصول على ( ) %80من درجة اللغة االنجليزية او تقدير  Bعلى االقل فى حالة الشهادة االجنبية.
 -3التقدم لفتح ملف لاللتحاق بالبرنامج خالل الفترة المحددة مسبقاً .
 -4بعد ظهور نتيجة التنسيق الداخلى الخاص بالبرنامج يقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسية .
 -5ال يقبل المفصولين من جامعة االزهر وال أى جامعة أخرى.
• برنامج الشراكة جامعة كيين-:
أوال :شروط التحويالت الخاصة بالبرنامج-:
 .1أن يكون الطالب مرشح ألي من كليات التجارة علي مستوي جمهورية مصر العربية عن طريق مكتب التنسيق .
ُ .2يقدم طلب لاللتحاق بالبرنامج.
 .3أن يكون الطالب حاصل علي  %70علي األقل من درجة اللغة اإلنجليزية أو مايعادلها كلغة أجنبية أولي.
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موافقة مجلس الكلية في 2019/10/14
شروط تشعيب الطالب على أقسام الكلية :
 -1بالنسبة للشعب المنفردة يشترط عدم رسوب الطالب في مادة التخصص و حصوله على التقدير الذي يحدده القسم المعنى
 ،ويتم المفاضلة بين الطالب الختيار العدد المطلوب للقسم على حسب المعدل التراكمى في الفصل الدراسي األخير.
 –2بالنسبة للشعب المزدوجة يترك للطالب حرية االختيار إال فى حالة الشعب التى يزيد عدد المتقدمين لها عن اإلمكانيات

كلية

العلوم
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العددية التى تحددها األقسام العلمية فيتم المفاضلة بين الطالب المتقدمين على أساس معدلهم التراكمى في الفصل
الدراسي األخير.

موافقة مجلس الكلية فى :2019/12/9
يتم توزيع الطالب على البرامج الدراسية ( نظام الساعات المعتمدة ) طبقاً للمحددات التالية :
 -1يقوم الطالب بإختيار البرنامج الدراسى ابتدا ًء من المستوى الثانى بنا ًء على رغبته وميوله العلمية على أن يراعى عند االختيار
الشروط التالية لاللتحاق بالبرامج المختلفة .
• أن يكون الطالب مستوفى للشروط في المقررات الدراسية الخاصة بمتطلبات البرنامج والمقررات الدراسية المتخصصة
لكل برنامج التى يتم تدريسها في المستوى األول وهى كما بالجدول التالى -:

كلية

الزراعة

البرنامج

المقرر المطلوب

التقدير المطلوب

اإلنتاج النباتى

أساسيات إنتاج نباتى
علم النبات

ال يقل عن جيد
شرط النجاح

األراضي و المياه

أساسيات األراضي و المياه

شرط النجاح

برنامج العلوم االقتصادية
واالجتماعية

النظرية االقتصادية و االقتصاد الزراعى و
)االجتماع الريفي (اقتصادية 102
علم الحيوان
أساسيات وقاية وأمراض النبات
كيمياء عامة
علم النبات

مقبول
ال يقل عن جيد
مقبول
مقبول

إنتاج حيوانى

اساسيات إنتاج حيوانى

ال يقل عن جيد

مقدمة في التكنولوجيا الحيوية
كيمياء عامة
علم النبات
التقدير العام للمستوى األول
أساسيات الصناعات الغذائية واأللبان
الكيمياء العامة

ال يقل عن جيد
ال يقل عن جيد
شرط النجاح
ال يقل عن جيد
ال يقل عن جيد جداً
شرط النجاح

الوقاية وأمراض النبات

التكنولوجيا الحيوية
تكنولوجيا و علوم األغذية
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ال يقل عن جيد

 -2أن يتم توزيع الطالب على هذه البرامج وفقاً لرغبات الطالب مع األخذ فى اإلعتبار األعداد المقترح قبولها فى هذه البرامج
بنا ًء على عدد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقدرة االستيعابية للمعامل باألقسام العلمية المختلفة و التى تتبع
هذه البرامج.

تابع

كلية

الزراعة

 -3أن يتم المفاضلة بين الطالب لاللتحاق ببرنامج دراسي معين على أساس التقدير العام للمستوى األول وفى حالة التساوى
يتم المفاضلة على أساس المجموع التراكمى للمقررات الدراسية للمستوى األول ثم األعلى في متطلبات البرنامج و المقررات
الدراسية المتخصصة.
 -4يتم قبول الطالب ببرنامج الهندسة الزراعية من المستوى األول حيث أنهم حاصلين على ثانوية عامة (علمى رياضة).
 -5يتم قبول الطالب في البرامج الدراسية التى تدرس باللغة اإلنجليزية و هى برامج التكنولوجيا الحيوية والزراعة العضوية وإدارة
الجودة ابتدا ًء من المستوى األول عند التحاقهم بالكلية وذلك بنا ًء على رغبتهم ويتم المفاضلة بين هؤالء الطالب بنا ًء على
مجموع درجات الثانوية العامة باإلضافة إلى درجة اللغة اإلنجليزية .
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وافق مجلس الكلية فى  2020/1/6على-:

كلية

التربية
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ال  :يتم تنسيق طالب الفرقة األولى المستجدين و القادمين من خالل مكتب التنسيق وفقاً للشروط التالية -:
أو ً
أ -اجتياز الكشف الطبي
ب-اجتياز االختبار الشخصي للتأكد من صالحية الطالب لمهنة التدريس.
ج-توزيع الطالب عن طريق الكلية على األقسام المختلفة وفقاً للقواعد المعمول بها في التنسيق الداخلي للكلية.

موافقة مجلس الكلية فى  2019/12/11على:
ال :العلوم (علوم/رياضيات) نظام الساعات المعتمدة:
أو ً
م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

الرياضيات

رغبة الطالبة +اعلى الدرجات في مادة الرياضيات بالثانوية العامة.

2

الفيزياء

3

الفيزياء والرياضيات البحتة

البنـات

4

الفيزياء والكيمياء

5

الفيزياء والحاسب اآللى

للعلوم واآلداب والتربية

6

الفيزياء الحيوية

7

الكيمياء

8

الكيمياء والنبات

9

الميكروبيولوجى والكيمياء

10

علم الحيوان

كلية

11

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( الفيزياء و الرياضيات) بالثانوية
العامة.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( الفيزياء و الرياضيات) بالثانوية
العامة.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( الفيزياء و الكيمياء) بالثانوية
العامة.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( الفيزياء و الرياضيات) بالثانوية
العامة.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( الفيزياء و األحياء) بالثانوية
العامة.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في المجموع الكلي و مادة الكيمياء
بالثانوية العامة يفضل أن تكون الطالبة من شعبة علمى رياضة فقط.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى( األحياء والكيمياء) بالثانوية
العامة.
 +إجادة اللغة اإلنجليزية.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى(األحياء والكيمياء) بالثانوية
العامة.
 +إجادة اللغة اإلنجليزية.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى(األحياء و الكيمياء) بالثانوية
العامة
 +إجادة اللغة اإلنجليزية .

تابع

كلية

م

التخصص

11

الكيمياء والحيوان

12

الكيمياء الحيوية والتغذية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى(الكيمياء واألحياء) بالثانوية
العامة
 +إجادة اللغة اإلنجليزية.
رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مجموع درجات مواد (الكيمياء و األحياء
واللغة اإلنجليزية) بالثانوية العامة.

برنامج الرياضيات والعلوم اإلكتواريه
13
(مميز)

رغبة الطالبة.

برنامج العلوم البيولوجية التطبيقية
( مميز )

رغبة الطالبة.
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ثانياً  :األقسام التربوية العلمية:

البنـات

أ-

للعلوم واآلداب والتربية

12

شروط التشعيب الداخلى

التربية علمي

الشرط العام اجتياز المقابلة الشخصية

م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

الكيمياء باللغة العربية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادة الكيمياء بالثانوية العامة.

2

الكيمياء باللغة اإلنجليزية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى الكيمياء واللغة اإلنجليزية بالثانوية
العامة.

3

الفيزياء باللغة العربية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى الفيزياء بالثانوية العامة.

4

الفيزياء باللغة اإلنجليزية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مواد الفيزياء واللغة اإلنجليزية بالثانوية
العامة.

تابع

تابع

كلية

البنـات

شعبة التربية علمي

الشرط العام اجتياز المقابلة الشخصية

م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

5

بيولوجى /جيولوجى باللغة العربية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى األحياء والكيمياء بالثانوية العامة.

6

بيولوجى /جيولوجى باللغة اإلنجليزية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادتى األحياء والكيمياء بالثانوية العامة.

7

تكنولوجيا التعليم والمعلومات

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة.

8

اإلقنصاد المنزلى

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة.

ب-التربية رياضيات

الشرط العام اجتياز المقابلة الشخصية

م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

الرياضيات باللغة العربية

المرشحات من طالبات علمى رياضيات بالثانوية العامة (مكتب التنسيق).

2

الرياضيات باللغة اإلنجليزية

المرشحات من طالبات علمى رياضيات بالثانوية العامة (مكتب
التنسيق)+رغبة الطالبة+أعلى الدرجات في اللغة اإلنجليزية.

ثالثاً  :شعبة تربية الطفل

13

م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

تربية الطفل

رغبة الطالبة  +المرشحات من مكتب التنسيق +اجتياز المقابلة الشخصية.

رابعاً  :شعبة مالبس ونسيج
م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

مالبس ونسيج

المرشحات من مكتب التنسيق ثانوية عامة علمى علوم.

تابع

كلية

البنـات

14

خامساً  :التربية حلقة إبتدائية

الشرط العام اجتياز المقابلة الشخصية

م

التخصص

شروط التشعيب الداخلى

1

علوم

المرشحات من طالبات شعبة علمى علوم بالثانوية العامة.

2

رياضيات

المرشحات من طالبات شعبة علمى رياضة بالثانوية العامة.

3

اللغة العربية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة  +اجتياز
إختبار القبول بالقسم ( تحريري ).

4

اللغة االنجليزية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في مادة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة +
اجتياز اختبار القبول بالقسم (تحريرى).

5

الدراسات اإلجتماعية

رغبة الطالبة  +اعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة.

سادساً :آداب عام

تابع

كلية

م

التخصص

1

اللغة العربية

2

اللغة االنجليزية

البنـات
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3

اللغة الفرنسية

4

التاريخ

5

الجغرافيا

شروط التشعيب الداخلى
رغبة الطالبة  +أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة+اجتياز
اختبار القبول بالقسم ( تحريرى ).
رغبة الطالبة +
أ -أعلى الدرجات في مادة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة.
•الثانوية اإلنجليزية بحد أدنى .B
•الدبلومة األمريكية بحد أدنى .B
ب-إجتياز الطالبة إمتحان القبول بالقسم (إمتحان تحريرى) ويقيس اآلتى:
•المهارات اللغوية .
•مهارات التفكير النقدى .
•ميل الطالبة لدراسة األدب واللغة.
رغبة الطالبة +
أ-خريجات المدارس الفرنسية أو المدراس التجريبية الفرنسية الالتي درسن اللغة
الفرنسية كلغة أجنبية أولي منذ المرحلة االبتدائية حتي المرحلة اإلعدادية أو
الثانوية مع تقديم إفادة بذلك مع أوراق التقديم .
ب-خريجات مدراس اللغات أو المدارس التجريبية الالتي درسن اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية ثانية منذ المرحلة االبتدائية حتي المرحلة الثانوية مع تقديم إفادة
بذلك ضمن أوراق التقديم .
ج-اجتياز اختبار القبول بالقسم .
رغبة الطالبة+
أ-أعلى الدرجات في مادة التاريخ بالثانوية العامة األدبي.
ب-أعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمى.
رغبة الطالبة+
أ-أعلى الدرجات في مادة الجغرافيا بالثانوية العامة األدبي.
ب-أعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمى.

تابع

تابع

كلية

البنـات
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سادساً :آداب عام

م

التخصص

6

الفلسفة

7

علم اإلجتماع

8

علم النفس

شروط التشعيب الداخلى
رغبة الطالبة  +أعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة “ علمي أو
أدبي”.
رغبة الطالبة+
أ-أعلى الدرجات في مادة علم النفس واالجتماع بالثانوية العامة األدبي.
ب-أعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمى.
رغبة الطالبة+
أ-أعلى الدرجات في مادة علم النفس واالجتماع بالثانوية العامة األدبي.
بأعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمى.

سابعاً :آداب انتساب
م

التخصص

1

اللغة العربية

2

اللغة االنجليزية

شروط التشعيب الداخلى
رغبة الطالبة  +أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة  +اجتياز
اختبار القبول بالقسم ( تحريرى ) .
رغبة الطالبة +
أ -أعلي الدرجات في مادة اللغة اإلنجليزية بالثانوية العامة .
•الثانوية اإلنجليزية بحد أدني . B
•الدبلومة األمريكية بحد أدني . B
ب -إجتياز الطالبة أمتحان القبول بالقسم ( امتحان تحريري ) ويقيس األتي
• المهارات اللغوية .
•مهارات التفكير النقدي .
•ميل الطالبة لدراسة األدب واللغة .

تابع

تابع

سابعاً :آداب انتساب

م

التخصص

3

اللغة الفرنسية

رغبة الطالبة +
أ -خريجات المدارس الفرنسية أو المدارس التجريبية الفرنسية الالتي
درسن اللغة الفرنسية كلغة أجنبية أولي منذ المرحلة االبتدائية حتي المرحلة
اإلعدادية أو الثانوية مع تقديم إفادة بذلك مع أوراق التقديم

كلية

البنـات
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شروط التشعيب الداخلى

4

التاريخ

5

الجغرافيا

6

الفلسفة

7

علم األجتماع

8

علم النفس

ب-خريجات مدارس اللغات أو المدارس التجريبية الالتي درسن اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية ثانية منذ المرحلة االبتدائية حتي المرحلة الثانوية مع تقديم إفادة
بذلك ضمن أوراق التقديم.
ج-اجتياز اختبار القبول بالقسم .
رغبة الطالبة +
أ -أعلي الدرجات في مادة التاريخ بالثانوية العامة االدبي .
ب-أعلي الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمي .
رغبة الطالبة +
أ-أعلي الدرجات في مادة الجغرافيا بالثانوية العامة االدبي .
ب_أعلي الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمي .
رغبة الطالبة  +أعلي الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمي أو
أدبي.
رغبة الطالبة +
أ-أعلي الدرجات في مادة علم النفس واالجتماع بالثانوية العامة األدبي .
ب-أعلي الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمي .
رغبة الطالبة +
أ-أعلي الدرجات في مادة علم النفس واالجتماع بالثانوية العامة االدبي .
ب-أعلي الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة علمي .

ثامناً :التربية أدبى

تابع

كلية

الشرط العام إجتياز المقابلة الشخصية

م

التخصص

1

اللغة العربية

2

اللغة االنجليزية

البنـات
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3

اللغة الفرنسية

4

التاريخ

5

الجغرافيا

6

الفلسفة واالجتماع

7

علم النفس

شروط التشعيب الداخلى
رغبة الطالبة  +أعلى الدرجات في مادة اللغة العربية بالثانوية العامة  +اجتياز
اختبار القبول بالقسم (تحريرى) .
رغبة الطالبة +
أ -أعلى الدرجات في مادة اللغة االنجليزية بالثانوية العامة.
•الثانوية اإلنجليزية بحد أدنى . B
•الثانوية األمريكية بحد أدنى . B
ب -اجتياز الطالبة امتحان القبول بالقسم (امتحان تحريرى) ويقيس اآلتى:
•المهارات اللغوية.
•مهارات التفكير النقدى .
•ميل الطالبة لدراسة األدب واللغة.
رغبة الطالبة +
أ-خريجات المدارس الفرنسية أو المدارس التجريبية الفرنسية الالتى درسن اللغة
الفرنسية كلغة أجنبية أولى منذ المرحلة االبتدائية حتى المرحلة اإلعدادية أو
الثانوية مع تقديم إفادة بذلك مع أوراق التقديم.
ب-خريجات مدارس اللغات أو المدارس التجريبية الالتى درسن اللغة الفرنسية
كلغة أجنبية ثانية منذ المرحلة االبتدائية حتى المرحلة الثانوية مع تقديم إفادة
بذلك ضمن أوراق التقديم .
جــــ -اجتياز اختبار القبول بالقسم .
رغبة الطالبة +أعلى الدرجات في مادة التاريخ بالثانوية العامة .
رغبة الطالبة +أعلى الدرجات في مادة الجغرافيا بالثانوية العامة .
رغبة الطالبة  +أعلى الدرجات في المجموع الكلي بالثانوية العامة .
رغبة الطالبة +أعلى الدرجات في مادة علم النفس واالجتماع بالثانوية العامة .

وافق مجلس الكلية فى .2019/11/13
وافق مجلس الكلية فى .2019/11/13
 -1قسم اللغة اإلنجليزية:
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) وفى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة
للمجموع االعلى من مجموع الدرجات الكلى ودرجة اللغة العربية وذلك وفقا لألعداد التي يقرر القسم قبولها .
-2قسم اللغة الفرنسية :
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (الفرنسية) واللغة األجنبية الثانية لمدارس اللغات

كلية

األلسـن

(الفرنسية) وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها.
-3قسم اللغة اإليطالية :
الطالب الحاصلون علي أعلي الدراجات في اللغة (اإليطالية) واللغة الفرنسية كلغة ثانية وفي حالة تساوي الدرجات
تكون المفاضلة للمجموع األعلي من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية وفقا لألعداد التي يقرر القسم
قبولها .
-4قسم اللغة األسبانية:
الطالب الدارسون للغة األجنبية الثانية (األسبانية) والطالب الدارسون للغة األجنبية الثانية (الفرنسية) والحاصلون
فيها على أعلى الدرجات و فى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة للمجموع االعلى من مجموع الدرجات الكلي
ودرجة اللغة العربية وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها
-5قسم اللغة األلمانية :
الطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة األلمانية كلغة ثانية وأعلي الدرجات في اللغة األلمانية كلغة أولي
ثم تكون المفاضلة للمجموع األعلي من المجموع الكلي ودرجة اللغة اإلنجليزية ودرجة اللغة العربية وفقا لألعداد
التي يقرر القسم قبولها.
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-6قسم اللغة الروسية :
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) وفى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة
للمجموع االعلى من مجموع الدرجات الكلى ودرجة اللغة العربية وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها.
-7قسم اللغة التشيكية:
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات في اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) في حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة
للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها .
-8قسم اللغة الصينية :

كلية

األلسـن

الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) فى حالة تساوى الدرجات تكون المفاضلة
للمجموع االعلى من مجموع الدرجات الكلى ودرجة اللغة العربية وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها.
-9قسم اللغات األفريقية :
(شعبة اللغة السواحيلية ):الطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة األجنبية األولي (اإلنجليزية) وفقا لألعداد
التي يقرر القسم قبولها .
 -10قسم اللغات الشرقية اإلسالمية:
الطالب الحاصلون علي أعلي الدرجات في اللغة األجنبية األولي (اإلنجليزية) في حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة
للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلي ودرجة اللغة العربية وفقا لألعداد التي يقرر القسم قبولها .
- 11قسم اللغات السامية:
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) وفي حالة تساوي الدرجات تكون المفاضلة
وفقا للمجموع الكلي ودرجة اللغة العربية ووفقا لألعداد التي يقرر القسم قبولها
 -12قسم اللغة اليابانية :
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها
وفي حالة تساوى مجموع الدرجات في اللغة اإلنجليزية تكون المفاضلة للمجموع األعلى من مجموع الدرجات الكلي
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ودرجة اللغة العربية .

-13قسم اللغة الكورية :
الطالب الحاصلون على أعلى الدرجات فى اللغة األجنبية األولى (اإلنجليزية) ) وفقاً لألعداد التى يقرر القسم قبولها
وفى حالة تساوى مجموع الدرجات فى اللغة االنجليزية تكون المفاضلة للمجموع االعلى من مجموع الدرجات الكلى
ودرجة اللغة العربية .
-14قسم اللغة البرتغالية:
يقبل الطالب من دارسي اللغة الفرنسية أو األسبانية أو األيطالية كلغة ثانية في مرحلة الثانوية العامة  .يشترط
حصول الطالب علي أعلي درجة في اللغة الثانية والمفاضلة بالمجموع الكلي

كلية

األلسـن

ملحوظة :
• بالنسبة للغة األجنبية الثانية يترك للطالب حرية اإلختيار.
• الطالب الكفيف يؤدي امتحان قبول في مهارات الحاسب اآللي في القسم الذي يرغب االلتحاق به
• الطالب المكفوفين ليس لهم شروط تشعيب داخلية بكلية األلسن ولهم حق االلتحاق بأقسام ( عربي _ ايطالي
_أسباني) بشرط اجتيازه امتحان الكتابة علي الحاسب اآللي بمعرفة هذه األقسام وفقا لقرار مجلس الجامعة بتاريخ
 ، 2014/6/30وفي هذا الصدد وافق مجلس الكلية علي قرار لجنة شئون التعليم و الطالب بضم قسم اللغة اإلنجليزية
لألقسام السابق ذكرها لقبول الطالب المكفوفين بشرط أن يتقن الطالب الحاسب اآللي للمكفوفين حتي يتمكن
من الكتابة بنفسه في االمتحان .
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وافق مجلس الكلية بتاريخ 2019/12/15
أوال  :قسمي التربية الفنية ،والتربية الموسيقية
• يتم االلتحاق بهم عن طريق مكتب التنسيق للطالب الذين اجتازوا اختبارات القدرات المنعقدة بالكلية .
ثانيا  :أقسام تكنولوجيا التعليم ،واإلعالم التربوي  ،واقتصاد منزلي :
• يقبل الحاصلين علي الثانوية العامة بشعبتيها العلمي و األدبي (ذكور/إناث) عن طريق مكتب التنسيق ويتم

كلية

التربية
النوعية

عمل تنسيق داخلي بالكلية لاللتحاق بهاتين الشعبتين علي أساس-:
أ-طلب مقدم من الطالب بالقسم الذي يرغب في االلتحاق به .
ب-يتم التوزيع علي أساس أعلي الدرجات في العلمي واالدبي لقسم تكنولوجيا التعليم ثم قسم اإلعالم
التربوي ثم قسم االقتصاد المنزلي .
• شعبة التربية الخاصة بجميع الشعب يتم االلتحاق بها بناء على الطلب المقدم من الطالب برغبتة بااللتحاق
بالتربية الخاصة ويتم ترشيح االعلى مجموع بنسبة  %20من عدد كل قسم .
• بالنسبة للطالب الحاصلين على الدبلومات الصناعية نظام الخمس سنوات يتم ترشيحهم عن طريق مكتب
التنسيق ويتم توزيعهم على شعبة تكنولوجيا التعليم ألعلى المجاميع ثم يليها شعبة االقتصاد المنزلى وبالنسبة
لقسم التربية الفنية يتم امتحان القدرات الفنية وفى حالة رسوبه يتم دخوله قسم االقتصاد المنزلى.
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