
 

 

 MSAجامعة  –برامج الدراسات العليا بكلية اللغات 

 

  

Duration of the MA Program  الماجستير برنامجمدة : 

 The units are completed over three semesters.  

 A student may start working on the dissertation upon the successful 

completion of the core units in semesters one and two. 

 The student should complete the dissertation in a minimum of one year 

and a maximum of two years after the approval of the proposal. 

  اكاديميةرسالة باالضافة الى  + ةي( فصول دراس3ثالث )التمهيدية  مدة الدراسة 

 (فى كل فصل دراسى3يتم دراسة ثالث مواد ) 

  ل المواد االساسية للفصواجتيازيسمح للباحث بتسجيل موضوع الرسالة بعد استكمال

 الدراسى األول والثانى

  يسمح للباحث بمناقشة الرسالة فى مدة زمنية ال تقل عن عام والتزيد عن عامين 

 ساعة 54عدد الساعات المعتمدة :  إجمالى 

 من كل أسبوع فقط تعقد المحاضرات يوم السبت 

 

Eligibility and Terms of Acceptance in the MA Program  الماجستير برنامجشروط االلتحاق  

 Graduates who are awarded a BA certificate in Arts, Languages, Alsun or 

any equivalent certificate accredited by the Supreme Council for Higher 

Education in Egypt with a GPA= 2.33 or general grade “Good” or above 

are eligible. 

 Applicants are interviewed by a panel of faculty staff before their final 

acceptance. 

 Male applicants should bring a document that clarifies their military 

service status. 

 Applicants should bring an approval from employers before they are 

accepted, if applicable.  

 Applicants should preferably apply for the programme before the 

beginning of fall semesters.   

  يقبل البرنامج خريجى أقسام اللغة االنجليزية من كليات اللغات و اآلداب واأللسن أو

 الكليات المناظرة المعتمدة من المجلس األعلى للجامعات المصرية

 معدل "جيد" على األقل أو  عام يجب أن يكون المتقدم حاصل على تقدير

 (GPA)2.33تراكمى

 متقدمين للبرنامجيتم اجراء مقابلة شخصية لل 

 يتم التقدم قبل فصل الخريف من كل عام 

 يجب تحديد الموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدمين من الذكور 

 اذا لزم األمر يجب الحصول على موافقة جهة العمل 


