
  –اللغويات  –تخصصات )األدب  فيدبلوم الدراسات العليا شروط االلتحاق ب

 الترجمة(
 

 على درجة ليسانس األ -1
ً
بتقدير عام جيد على األقل، أو درجة الليسانس في اآلداب  لسن  أن يكون الطالب حاصال

من إحدى الجامعات املصرية في لغة التخصص وبالتقدير نفسه، أو على درجة معادلة أليهما من معهد علمى  

قد   الطالب  يكون  أن  على  نفسه  وبالتقدير  للجامعات  األعلى  املجلس  به من  األلسن معترف  لكلية  مناظر  آخر 

أجنب  لغتين  ومتابعة  درس  العلمى  البحث  فى  بها  ينتفع  أوربية  لغة  إحداهما  العربية  اللغة  عن  فضال  يتين 

 الدراسات العلمية الحديثة.  

بها   -2 ومعترف  معادلة  ليسانس  درجة  على  الحاصلون  افدون  الو الطالب  للجامعات ُيقبل  األعلى  املجلس    من 

افدين على أن يكون الطالب قد درس  بتقدير عام جيد   افقات الالزمة واخطار إدارة الو وذلك بعد صدور املو

افدين من الدول العربية واألجنبية  لغتين أجنبيتين إحداهما لغة أوربية فضال عن اللغة العربية. )التقديم   للو

 مصر(  في موقع ادرس من خالل 

 والشفوية.أن يجتاز الطالب بنجاح امتحانات القبول التحريرية   -3

 

 -االوراق املطلوبة : 

 

   ( املؤقتةأصل شهادة املؤهل وصورة منها )الشهادة  -1

 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي -2

 خرى الجامعات األ خريجي ربع سنوات لشهادة بيان باأل   -3

 الجامعات الخاصة( لخريجي شهادة املعادلة االسمية من املجلس االعلى للجامعات )   -4

 رسم امتحان(  550فتح ملف  +   500جنيها )  1050سداد مبلغ  -5

 

 

 

 

 

 

 

 ملحوظة هامة:

يختار طالب قسم اللغة العرببة وقسم اللغات السامية وقسم اللغات 

 ثانية( غة كلالشرقية االسالمية لغة اوربية حديثة ) 



 

 

 الترجمة(  –اللغويات  –تخصصات )األدب  في شروط االلتحاق بدكتواره األلسن 
 

درجة   -1 على   
ً
حاصال الطالب  يكون  عام   املاجستير    أن  نقاط    بتقدير  )مجموع  األقل  2.7  جيد  من  ( على   ،

إحدى الجامعات املصرية في لغة التخصص وبالتقدير نفسه، أو على درجة معادلة أليهما من معهد علمى  

 آخر مناظر لكلية األلسن معترف به من املجلس األعلى للجامعات وبالتقدير نفسه  

افدون الحاصلون على درجة ليسانس معادلة ومعترف بها   -2   األعلى للجامعات من املجلس  ُيقبل الطالب الو

الطالب قد  بتقدير عام جيد   يكون  أن  على  افدين  الو إدارة  الالزمة واخطار  افقات  املو بعد صدور  وذلك 

افدين من خالل  درس لغتين أجنبيتين إحداهما لغة أوربية فضال عن اللغة العربية. )التقديم   للطالب الو

 موقع ادرس فى مصر( 

 امتحانات القبول التحريرية والشفوية.أن يجتاز الطالب بنجاح   -3

ال يتجاوز تاريخ     ILETSأو    TOEFL  أن يتقدم الطالب بما يفيد حصوله على شهادة اتقان اللغة األجنبية -4

عامين،   بتاريخاختبارها  الصادر  للجامعات  األعلى  املجلس  لقرار  أدنى  15/10/2009  تطبيقا  بحد  درجة    ، 

 للدكتوراه. درجة  500ملرحلة املاجستير و 450

 

 -: لتأهيلي الدكتوراه االوراق املطلوبة

 

 )الشهادة املؤقته(   أصل شهادة املؤهل الليسانس وشهادة املاجستير وصورة منها   -1

 صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي  -2

 . نسخة من رسالة املاجستير  -3

 املجلس االعلى للجامعات ) الجامعات الخاصة( شهادة املعادلة االسمية من -4

 رسم امتحان(  550فتح ملف  +   500جنيها  )  1050سداد مبلغ  -5

  



 

 دبلوم تأهيلي دكتوراه

 م القسم 

تعليم  

العربية لغير  

 الناطقين 
 أدب  لغة ترجمة 

تعليم  

العربية  

لغير  

 الناطقين 

 أدب  لغة ترجمة 

 1 اللغة العربية √ √ ---- √ √ √ ---- √

 2 اللغة االنجليزية   √ √ --- ---- --- --- --- ----

 3 اللغة الفرنسية √ √ √ ---- --- ---- --- ----

 4 اللغة االيطالية    √ √ √ ---- √ √ √ ----

 5 اللغة االسبانية   √ ---- √ ---- √ --- --- ----

 6 اللغة االملانية   √ √ --- ---- --- --- --- ----

---- 
√ √ √ 

---- 
√ √ √ 

اللغة السالفية   

 "روس ي" 

7 

 اللغة السالفية  √ √ √ ---- --- --- --- ----

 "تشيكي" 

8 

 9 اللغة الصينية   √ √ √ ---- √ √ --- ----

---- 

--- --- --- ---- √ 

لغة  

للمعيدين  

 فقط 

--- 

اللغة الشرقية   

 االسالمية "تركي" 

10 

اللغة الشرقية    √ √ ---- ---- --- --- --- ----

 االسالمية " فارس ي" 

11 

اللغات السامية   √ √ √ ---- √ √ √ ----

 "عبري" 

12 

 االفريقية   --- √ --- --- --- √ --- ---

 "سواحيلي"

13 

 14 اللغة الكورية √ ---- --- ---- --- --- --- ----

 قسم اللغة اإلنجليزية  الترجمة التحريرية )البرنامج املتقدم(  



الترجمة التحريرية والفورية )البرنامج      

 املتقدم( 

 تكنولوجيا الترجمة      

 )البرنامج املتقدم( 

 قسم اللغة الفرنسية  الترجمة التحريرية )البرنامج املتقدم(     

الترجمة التحريرية والفورية )البرنامج      

 املتقدم( 

 تكنولوجيا الترجمة      

 )البرنامج املتقدم( 

 قسم اللغة الصينية  الترجمة التحريرية )البرنامج املتقدم(     

الترجمة التحريرية والفورية )البرنامج      

 املتقدم( 

 تكنولوجيا الترجمة      

 )البرنامج املتقدم( 

 

 رابط التسجل 

https://ums.asu.edu.eg/App#EarlyAdmissionForPostGrads 

 

 

 


