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 كلية اآلداب          

 

 2022/2023لعام الجامعى فى اباألقسام العلمية  قبول الطالب شروط 

 
 أوال : األقسام المشروطة : 

 

 :  و آدابها أوالً: قسم اللغة العربية  

، ويتم ترتيب  % من مجموع اللغة العربية فى الثانوية العامة 65أال يقل عن  أن يكون الطالب حاصالً على  

الطالب المتقدمين ترتيباً تنازلياً حسب مجموع اللغة العربية فى إطار الحد األقصى لعدد الطالب الذى تحدده  

 إدارة الكلية. 

 

 ً  - :  وآدابها  : قسم اللغة االنجليزيةثانيا

 على الحد األدنى فى اللغة االنجليزية المبين على النحو التالى:   ونالطالب الحاصليتقدم الختبار القبول  -1

 على األقل فى مادة اللغة االنجليزية   46طالب شهادة الثانوية العامة الحاصلين على  •

 % من النهاية العظمى للدرجة ( .92درجة فى مادة اللغة االنجليزية فى شهادات الطالب الوافدين )  46ما يعادل    •

 % من النهاية العظمى للدرجة (. 92درجة فى مادة اللغة االنجليزية فى شهادة الثانوية االلمانية )   46ما يعادل   •

 . IGCSEفى الشهادة الدولية   Bتقدير   •

 لشهادة الدبلومة االمريكية   ESTوال   SATجات اللغة االنجليزية فى ال  فى درعلى االقل  670درجة   •

 لشهادة الدبلومة األمريكية     ACTعلى االقل فى درجات اللغة االنجليزية فى ال 60درجة   •

 امتحان تحريرى يعقده القسم. يتقدم الطالب الذين يستوفون شروط التقدم ألداء  -2

 % كحد أدنى فى االمتحان التحريرى. 60يقبل القسم الطالب الذين يحصلون على   -3

 

 - : و آدابها : قسم اللغة الفرنسيةثالثا  

 أن تكون اللغة الفرنسية هى اللغة األجنبية األولى للطالب.  -1

 %  60بنسبة اجتياز امتحان القبول الذى يعقده القسم  -2

 

 قسم التاريخ واآلثار المصرية واالسالمية : رابعاً : 

يرتب الطالب تنازلياً حسب درجة مادة التاريخ فى الثانوية العامة بالنسبة لطالب شعبة األدبى ، ويرتب   ➢

المقبولين من   يزيد عدد  العلمى بحيث ال  ببالنسبة لطالب شعبة  الكلى  المجموع  تنازلياً حسب  الطالب 

 اجمالى عدد الطالب المتقدمين بالقسم. % من 50طالب شعبة العلمى عن 
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 - : قسم الجغرافيا :خامساً 

) الجغرافيا(    ادةم  ةلمجموع الكلى للثانوية العامة مضافاً اليه درجا  حسبلقسم  ل  ونالمتقدم   رتب الطالبي .1

القسم  ( لطالب  2رياضه  البالنسبة لطالب )القسم األدبى ( ، والمجموع الكلى مضافاً اليه درجة مادة )

القسم    العلمى )  البيئية لطالب  اليه درجة الجيولوجيا والدراسات  الكلى مضافاً  رياضيات ( والمجموع 

 العلمى )علوم(  

 . كحد أقصى   بطال 700 أال يزيد عدد الطالب المقبولين بالقسم عن   .2

 

 قسم علم النفس :سادساً : 

مجموع  لل  ويرتب الطالب المتقدمين تنازلياً وفقاً طالب وطالبة ،    600أال يزيد عدد الطالب المستجدين عن   ➢

   . الكلى فى الثانوية العامة

 

 ً  قسم اآلثار والدراسات اليونانية والرومانية :  سابعا

يقبل القسم أعلى المتقدمين طبقاً لمجموع الثانوية العامة مضافاً اليه مجموع اللغتين االجنبيتين على أال يقل  

 وذلك وفقاً للحد األقصى الذى تحدده إدارة الكلية.  . %  75مجموع اللغتين االجنبيتين عن 

 

 قسم الصوتيات :  ثامنا  :

االلكترونى   -1 القبول  امتحان  الطالب  يجتاز  الذهنية  ان  والمهارات  والعربية  االنجليزية  اللغة   ( فى 

 ( والتكنولوجية 

يقبل القسم أعلى المتقدمين طبقاً للمجموع االعتبارى اخذا فى االعتبار المجموع الكلى ثانوية عامة   -2

 المقابلة الشخصية .   درجة - درجة االمتحان االلكترونى -مجموع اللغات الثالث  –

 

 ً  : ية المسرحالدراسات : قسم  تاسعا

 فنون المسرح. أن يجتاز اختبار مقابلة شخصية للمتقدمين لقياس مواهبهم فى   

 

 : قسم المكتبات والمعلومات : عاشراً 

 لاللتحاق بالقسم للتحقق من المهارات الالزمة للدراسة بالقسم.   عقد اختبار قبول للطالب الجدد المتقدمين ➢

عن   ➢ المقبولين  الطالب  عدد  يزيد  لمجموع    150ال  وفقاً  اختيارهم  وسيتم  أقصى  كحد  وطالبة  طال 

 %.   50الثانوية العامة بعد نجاحهم فى اختبار القبول على أال تقل درجة اختبار القبول عن 

 

 ة : : قسم اللغات الشرقيحادى عشر

   % . 75عن ( الثانية األولى و اللغة العربية + اللغة األجنبية ) اللغات أال يقل مجموع  ➢
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 : قسم االعالم :ثانى عشر

 % .  60  ال تقل عن مجموع درجات الطالب فى الثانوية العامة واللغات -1

 % . 20واالختبارات االلكترونية  %    20المقابلة الشخصية  -2

 الشروط التالية:ويستوفى المتقدم 

 أن يكون الطالب مقيداً بكلية اآلداب.  -1

 مجموع الطالب فى الثانوية العامة.  -2

أو   -3 األلمانية  أو  والفرنسية  العربية واالنجليزية  العامة)  الثانوية  فى  الطالب  الحاصل عليه  اللغات  مجموع 

 االيطالية ( 

 اجتياز الطالب المقابلة الشخصية التى يعقدها القسم .  -4

 قبول الطالب وفقا العلى الدرجات بالتدرج. يتم   -5

  يسمح للطالب المحولين من كليات وأقسام أخرى التقدم الختبارات االلتحاق بالقسم شريطة أن تنطبق عليهم -6

 الشروط السابقة. 

 . تدريب العملى  متطلبات الإقرار بالموافقة على  استيفاء -7

 

 :   و آدابها : قسم اللغة الصينيةثالث عشر

 .   IQال و+ العربية اللغة اختبار الكترونى فى  -1

 األجنبية األولى اللغة ادرجة  -2

لدرجة اللغة األجنبية األولى  مجموع  أعلى  مجموع الثانوية العامة +  أعلى  )    لـ :يقبل الطالب فى القسم وفقا   -3

 (  اجتياز امتحان القبول + 

 

 األقسام غير المشروطه -ثانياً : 

 

   الفلسفة قسم   - األنثروبولوجيا قسم  -  قسم االجتماع

 وفقاً للحد األقصى الذى تحدده إدارة الكلية لكل قسم.   يحدد القبول باألقسام غير المشروطة            

 

 ثالثاً : ) البرامج الخاصة (      

 برنامج اللغات التطبيقية : 

 القبول فى كلية اآلداب حسب توزيع مكتب التنسيق.  -1

امتحان   -2 فى  بالنجاح  عن  الفرنسية  تين  اللغالخاصة  عبارة  واالمتحانات  و  واالنجليزية  شفهية  امتحانات 

 تحريرية تقيس جميع مهارات اللغة. 

للغة الثانية علماً بأن االلتحاق بشعبة اللغة الفرنسية يجب    B1للغة األولى و     B2يعقد امتحان بمستوى   -3

أن تكون اللغة األولى الفرنسية واللغة الثانية االنجليزية ، ولاللتحاق بشعبة اللغة االنجليزية يجب أن تكون  

 اللغة األولى االنجليزية واللغة الثانية الفرنسية. 
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م بالحسابات الخاصة بالكلية ) احضار صورة من  على من يرغب دخول االمتحانين التسجيل ودفع الرسو -4

 شهادة الثانوية العامة وقت دفع رسوم االمتحانات(. 

 

 برنامج الصوتيات واللغويات القضائية :  

مجموع  + المتقدمين طبقاً للمجموع االعتبارى للمجموع الكلى الثانوية العامة  الطالب    يقبل البرنامج أعلى -1

 . باالضافة الى درجة االمتحان االلكترونى اللغات الثالثة 

 من اجمالى الدرجة. % 75 بحد ادنى اجتياز االمتحان االلكترونى   -2

 الطالب المقابلة الشخصية.  يجتازأن   -3

 

 والدراسات المساحية :   برنامج الجيوماتكس 

 

 درجة  50عقد اختبار تحريرى للمتقدم  -1

 درجة  50عقد مقابلة شخصية للمتقدم من -2

درجات -3 مجموع  اجتازوا  الذين  الطالب  أسماء  ويوضع  الشخصية  والمقابلة  التحريرى  االختبار  درجتى          تجمع 

يتم ترتيبهم تنازلياً حسب المجموع الكلى الحاصل عليه الطالب فى مادتى اللغة العربية     درجة فى قائمة ، ثم   50

 . واللغة االنجليزية فى الثانوية العامة 

 


