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  ٠٠٠٠كلمـــــة 

א     عبد السالمفيعبد السالم مصط/ א
   א                                  

א א א
א "    ) ١٠٥: التوبة " ( א   א  א

א   א

@pýîßŒÛaë@õýßŒÛa@NNNNò÷îç@õbšÇc í‰†nÛa  

@åí†ÏaìÛa@lýİÛaë@bîÜÈÛa@pba‰†Ûbi@pbjÛbİÛaë@òjÜİÛa@õaŒÇþa@ïöbäic 

،   الكلية العريقة كلية التربيةفييسعدني أن أرحب بكم في جامعة المنصورة و
 وهى بما تحمله من رسالة التي تعد ثاني أقدم كليات جامعة المنصورة من حيث النشأة

سامية وما تقوم به من أدوار متعددة ومهام متنوعة تعد العمود الفقري في تطوير 
 الكلية جاهدة إلى تحقيق الجودة والتميز وتبوء مكانة وتحقيق أهدافه حيث تسعى المجتمع

 حثمرموقة على خريطة التعليم العالي ، وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والب

 وإني أدعو اهللا أن يوفقنا جميعاً في تحقيق رسالة الكلية . التربوي وخدمة المجتمع

 وإعداد معلمين مؤمنين برسالتهم قادرين على اإلبداع وتشكيل عالم التعليم والتعلم

والمنافسة في سوق العمل، وكذلك إعداد الباحثين المتميزين في مختلف مجاالت البحث 
  .التربوي 

 وتمنياتي أن نحقق رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها وأن تصل خالص دعواتي
  .المستحقة بفضل ما يقدمه الجميع من جهد كليتنا إلى مكانها الالئق ومكانتها

 א

   عبد السالمفيعبد السالم مصط/ د. أ                                           
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  ٠٠٠٠كلمـــــة 
א   بدران عبداحلميد حسن/ א

א א א א א א
א א א

  ) ١١٤: طه(  " " 
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pýîßŒÛaë@õýßŒÛa  NNNN@@í‰†nÛa@ò÷îç@õbšÇc  

õaŒÇþa@ñì⁄a@@NNNN@@bîÜÈÛa@pba‰†Ûa@lý@@

 –أرحب بكم جميعا عبر صفحات دليل الدراسات العليا لطالب كليـة التربية 
جامعة المنصورة، وال شك أن تقدم األمم يقاس بعوامل متعددة يأتي في مقدمتها مستوى 

ويعتبر التعليم أساس النهضة و أساس األمن . القوى البشرية، تعليما وصحة وحياة
وتعتبر كليات التربية بأدوارها المتنوعة : القومي ، كما أنه قاطرة تقدم هذه األمم

ية في تطوير التعليم بكافة مراحله، إذ يأتي إعداد المعلم ومهامها العديدة حجر الزاو
  .وتنميته المهنية على رأس أولوياتها

انطالقا من هذا المبدأ، يهدف قطاع الدراسات العليا والبحوث بالكلية إلى االرتقاء 
بالمستوى الفكري والعلمي لطالب الدراسات العليا المصريين والوافدين من خالل تقديم 

لعلمية المختلفة بداية من درجة الدبلوم العامة والدبلوم المهنية والدبلوم الدرجات ا
  .الخاصة، ومرورا بدرجة الماجستير ثم الدكتوراه

 وأخيرا أدعو اهللا أن يوفقنا في االرتقاء بمستوى البحث التربوي في كليتنا الحبيبة
  بفضل ما يقدمه الجميع من جهد 

  وأتمنى لكم دوام التوفيق والسداد
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  رؤية آلية التربية 

تسعى كلية التربية بالمنصورة إلى تحقيق الجودة والتميز وتبوء مكانة مرموقة على خريطة التعليم 

الجامعي، وذلك بتوفير بيئة متميزة للتعليم والتعلم والبحث التربوي وخدمة الجامعة والمجتمع بما يؤهلها 

 . للحصول على االعتماد

  رسالة آلية التربية 

إعداد معلمي التعليم قبل الجامعي المؤمنين برسالتهم والقادرين على اإلبداع والمنافسة في 

سوق العمل وتدريبهم، إعداد الباحثين القادرين على تطوير المعرفة وتوظيفها في حل المشكالت 

دات التربوية والمجتمعية، وتوفير الخدمات واالستشارات الفنية المتخصصة من خالل المراكز والوح

 .ذات الطابع الخاص بالكلية
  أهداف آلية التربية

تخصصات  االرتقاء بعملية إعداد المعلم من خالل برامج ذات جودة عالية في مختلف 

 التعليم العام من الروضة حتى التعليم الثانوي

المعلم وذلك بالتوسع  مواكبة التطورات التكنولوجية وتوظيفها في مختلف مجاالت تكوين 

 .وتوفير بنوك األسئلة، االفتراضية  اإللكتروني والشبكات التعليمية والمعاملفي التعليم

وتشجيعهم علي اكتساب  تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات األكاديمية واإلدارية 

الوصول إلي مستويات أداء  المهارات التكنولوجية والفنية وإجادة اللغات األجنبية بغرض

 .ضرورة علي مستوي الخريجمتميزة سوف تنعكس بال

معرفة تربوية متطورة  تطوير الدراسات العليا والقيام بالبحوث التربوية التي تنتج 

التعليم خاصة والنظام  وتوظيفها في معالجة القضايا والمشكالت الحقيقية التي يواجهها

  .التربوي عامة

تعاون بين الكلية ال تدعيم مفهوم المشاركة المجتمعية وعقد االتفاقات وبروتوكوالت 

التمويل ومساعدة  ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك بهدف تنويع مصادر

  .خريجي الكلية في إيجاد فرص عمل مناسبة

  .ومعايير الجودة السعي إليجاد جهاز إداري كفء وفعال يواكب عصر المعلوماتية 



 ٨ 

وتحديد ، الذاتي المستمر العمل على إيجاد آلية متكاملة للمراجعة الداخلية والتقييم 

 –تعليم (مختلف المجاالت  االحتياجات الالزمة لضمان وتوكيد جودة مستوى األداء في

  .تمهيداً للحصول علي االعتماد)  خدمة المجتمع –بحث 

א
א א א אא א
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  بدران عبداحلميد حسن/ د .أ  
وآيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والعالقات الثقافية 

  

  إدارة الدراسات العليا 
 والبحوث

  

   العالقات الثقافية إدارة
 والمجلة العلمية
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  :ية التالالدرجات طالب الدراسات العليا -  جامعة المنصورة – كلية التربية منحت )١

 )نظام العام الواحد( التربية في العامة الدبلوم •

 )نظام العامين  ( بية الترفي العامة الدبلوم •

  ية التربفي المهنية الدبلوم •

  التربية في الخاصة الدبلوم •

  التربيةفي درجة الماجستير  •

 .  التربية في درجة دكتوراه الفلسفة  •

 العليا الدبلوم العامة والدبلوم سات عن فتح باب قبول القيد لدبلومات الدرااإلعالن يتم )٢

 من منتصف شهر أغسطس من كل بداية شهر لمدة التربية فيالمهنية والدبلوم الخاصة 

 .عام 

 توبره في أول شهري أك القبول لدرجتي الماجستير والدكتوراباب اإلعالن عن فتح يتم )٣

 .وفبراير من كل عام

 يرغب التي العليا لسحب طلب االلتحاق بالدرجة سات أن يتقدم إلى إدارة الدراب الطالعلى )٤

 .جنيها مصريا) ٢٠(مقابل رسم )  دكتوراه– ماجستير –دبلوم (التقدم إليها 

 دراسته منذ التقدم لاللتحاق بالدراسات في الذى يرغب التخصص والدرجة الطالب يحدد )٥

 .العليا

 . حالة عدم استكماله جميع المستندات المطلوبة من الدراسات العليا في لطالب يقيد اال )٦

 بسداد الرسوم المقررة ويقيد بالدراسات العليا وم الطالب لالختبارات المطلوبة يقاجتياز بعد )٧

 . ويحصل على كارنيه

 المقررات االختيارية لكل دبلوم على حدة وتتلقى عناسات العليا  الدرومات لطالب دبليعلن )٨

 دراستها وتسجيلها على في يرغبون التي الطالب للمقررات ختياراتإدارة الدراسات العليا ا

 .قاعدة البيانات

 حالة عدم سداده مصروفات الدراسة حيث تسدد الرسوم دفعة واحدة بعد في يقيد الطالب ال )٩

 .لمطلوبة وقبل بدء الدراسة  األوراق استيفاءا

 في أكثر من دبلوم أو درجة جامعية عليا في يقيد اسمه أن يجوز لطالب الدراسات العليا ال )١٠

 .آن واحد 

 قواعد عامة



 ١١ 

 .لقيد تسترد الرسوم الدراسية بعد موافقة مجلس الكلية على اال )١١

 الساعات نظام وفقا لالتربية في نظام الدراسة بكل من الدبلوم المهنية والخاصة يسير )١٢

 .لمعتمدةا

 والخاصة والماجستير هنية لطالب الدبلوم المصيفي دراسي فصل د لمجلس الكلية عقيجوز )١٣

 وكذلك الستكمال ، لم يتم اجتيازها التي اسية الدرات المقررلدراسة التربية فيوالدكتوراه 

  . لم يتم تسجيلهاالتيالمقررات الدراسية 

 الثاني الدراسي األول خالل شهر يناير من كل عام والفصل الدراسي الفصل ت امتحاناتعقد )١٤

  . من كل عام يونيهخالل شهر 

  . من كل عامسبتمبر خالل شهر الثاني والدور الصيفي الدراسي امتحانات الفصل تعقد )١٥

  

    
  
א - ١ א א מ א א מ :מ

  

لالختبار %) ١٥( الفصلية ولألعمال%) ١٥( مقرر ل من النهاية العظمى لكيخصص )١

   .دراسي نهاية كل فصل في قرر لكل مالتحريريلالمتحان %) ٧٠( والشفوي

 التي العروض والبحوث والمقاالت في الطالب إنجازات الفصلية على األعمال درجات تحتسب )٢

 وغيرها بما يتناسب مع الدراسي منتصف الفصل في تعقد له التييكلف بها واالختبارات 

 .طبيعة المقرر 

 في والدبلوم العامة احد التربية نظام العام الوفي الدبلوم العامة في حالة رسوب الطالب في )٣

 التي تحتسب درجة األعمال الفصلية يالثانالتربية نظام العامين ودخوله امتحان الدور 

 . امتحان الدور األولفي المادة فيحصل عليها الطالب 

 من النهاية األقلعلى %) ٦٠( حصل على إذا إال مقرر أي في يعتبر الطالب ناجحا ال )٤

 .العظمى لدرجة هذا المقرر

א - ٢ א א א א מ  :מ
 تحـان لالم %) ١٠( الفـصلية،  عمـال لأل % ) ٢٠( من النهاية العظمى لكل مقـرر        يخصص 

 .الدراسي نهاية الفصل في التحريريلالمتحان  %) ٧٠ (الشفوي،

  

نظـــام تقييـــم
 الطالب



 ١٢ 

  

  
 

 فـصل   أي فـي  االمتحانات   أداء تغيب عن    أو انقطع عن الدراسة     إذا قبول عذر الطالب     يجوز 

 المقبولة ، ويكون قبول العذر بقرار من مجلـس          األسباب من   لغيره أو لسبب مرضى    دراسي

  . هذه الحالة يسجل بعذر مقبول في الجامعة وفقةالكلية وبموا

א א א מ א א א :מ
 االمتحان أو أثنائه أو خالل يومين علـى         ء عن عدم أداء االمتحان قبل بد      االعتذار طلب   يقدم  

وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بعد هذا التاريخ ويقدم الطلـب باسـم              . األكثر من تاريخ انتهائه     

 المسجل المـصحوب    د باليد بأرشيف الكلية أو يرسل إلى الكلية بالبري        اعميد الكلية ويودع إم   

  .بعلم الوصول وال يلتفت إلى أي طلب يقدم بغير هاتين  الطريقتين 

 من الحضور إلى اإلدارة الطبية فعليه أن يلجـأ إلـى اقـرب              ه مرض الطالب ال يمكن    كان إذا   

 وان  في حكومي عام أو مركزي أو مؤسسة صحية عامة بجهـة إقامتـه بالمستـش              فيمستش

 موقعا عليها من الطبيب المعالج مع بيـان         فيهادة باسم المستش  يخطر الكلية فورا بذلك مع ش     

 .اسمه وتخصصه وتقوم الكلية بتحويل األوراق إلى اللجنة الطبية للنظر في الحالة المرضية 

  .حد ال يجوز تكرار االعتذار عن دخول االمتحان في الدور الوا 

 . لجان امتحان خاصة بالمرضى اال بمقر الكلية تشكيل ال يجوز  

 عن مرتين خـالل سـنوات       ن ال يجوز أن يزيد عدد األعذار المرضية عن عدم دخول االمتحا           

 الدراسات العليا والبحوث بـالتفويض عـن        جلسالدراسة تضاف إليها مرة ثالثة بقرار من م       

  .مجلس الجامعة 

 

  
 

 أن يرفق بطلب اإلذن بعدم دخول االمتحان شرحا         اجتماعي على الطالب الذى يتقدم بعذر       يجب 

لهذا العذر مصحوبا بكافة األوراق الرسمية الدالة على حقيقة العذر المقدم منه وال يعتد بذلك                

 . ألى أوراق أو مستندات صادرة من جهات غير رسمية 

 .ة األعذار المرضية السابقفي على األعذار االجتماعية األحكام الواردة تسرى 

  

 األعذار المرضية

 األعذار االجتماعية



 ١٣ 

  

  
  

وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث  بتشكيل مقترح مـن بـين أعـضاء هيئـة                / د. أ يتقدم 

 من مجلس الكلية ويحدد مكان      عتمد وي عليا بالدراسات ال  خاصة ال للكنتروالت بالكليـةالتدريس  

  .بالكليةالكنترول ضمن األماكن المخصصة للكنترول 

 على لجان االمتحان التحـريري حيث تعقد االمتحانات وفــق الجـداول            الب توزيع الط  يتم  

  . مالحظين ومراقبين للجان وفق التعليمات المحددة ويعين المعلنة 

  

 تحديد مواعيد االمتحان من خالل جدول معتمد من مجالس األقسام ولجنة الدراسات العليا              يتم 

  . للطالب ورقيا والكترونيا ويعلن الكلية ومجلس
  

  

 بـه علـى     الـدخول  إعالن النتائج الكترونيا ويخصص لكل طالب رقم الكتروني سرى يتم            يتم 

  . عليها تيجة النإدخال يتم التيالشبكة اإللكترونية للجامعة  

  

 بعد اعتماد النتائج وإعالنها على الـشبكة        ، االمتحانات والبت فيها   ئج شكاوى الطالب من نتا    تلقى يتم 

 .االلكترونية

وكيـل الكليـة    /  د. طلب التماس إعادة رصـد الـدرجات للـسيد أ          ديم فتح باب التظلم بتق    يتم 

 للماجستير جنيه) ١٥٠( للدبلومات ، و     جنيه) ١٠٠(للدراسات العليــا والبحوث مقابل رسم      

 ويقوم سيادته بتحويلها إلـى الكنتـرول        جامعة،والدكتوراه حسب النشرة الواردة من إدارة ال      

  .المختص وفق نموذج تظلم محدد يتم البت فيه
  

  

 ولجان الشفوي ويعتمد من مجلس      التصحيح مجلس القسم بمقترح تشكيل لكل من لجان         يتقدم 

 .  على حده مجالكلية لكل برنا

نظــام الكنتـــرول 
 واالمتحانـــات

نظام إعالن نتائج الطالب

 متحاناتتحديد مواعيد اال

شكاوى الطالب

قرارات تشكيل لجان التصحيح



 ١٤ 

   القيد بدرجاتآليات
   العلياالدراسات

   :ية قطاع الدراسات العليا بكلية التربية الدرجات التاليشمل* 

  )نظام العام الواحد (  التربية في العامة الدبلوم 

 )نظام العامين (  التربية في العامة الدبلوم 

  التربية في المهنية الدبلوم 

  التربية في الخاصة الدبلوم 

  التربية في الماجستير 

  التربيةفي الفلسفة دكتوراه 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٥ 

  

  
   

 الطالب حاصل على درجة الليسانس كون التربية أن يفي العامة دبلوم لقيد الطالب باليشترط )١

 علمية ةأو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يناظرها أو الحاصلين على درج

 " .مقبول" بتقدير .  معترف به علمي من معهد عادلةم

  .بوية التربية جميع المؤهالت العليا غير الترفي بالدبلوم العامة يلتحق )٢

 .لمقابلة الشخصية  يجتاز الطالب اختبارات اأن )٣

 الليسانس أو في للطالب التخصص الذى يلتحق به بحيث يتفق مع تخصصه يحدد )٤

 .البكالوريوس

 وعلي الثاني الدراسي األول والفصل الدراسي المقررات االختيارية للفصل ن اإلعالن عيتم )٥

 . سوف يدرسهاالتيالطالب التوجه إلى إدارة الدراسات العليا الختيار المواد 

فصالن  (د واحجامعي الدراسة للحصول على الدبلوم العامة نظام العام الواحد عام مدة )٦

 ).دراسيان

 أسبوعيا احد بواقع يوم والثاني الدراسي الفصل في الميداني الطالب بحضور التدريب يلتزم )٧

 .الثاني الدراسي نهاية الفصل في ع المتصل لمدة أسبوالميدانيوالتدريب 

 لكل شعبة على حدة  وعلى الطالب التوجه الميدانيمدارس التدريب  اإلعالن عن أسماء يتم )٨

 . المدارس المناسبة لهمفي أسمائهم تسجيلإلى إدارة الدراسات العليا ل

 الداخلي لمشرفينا( يحصل عليها من التي بناء على الدرجة الميداني تحتسب درجة التدريب  )٩

 . الكليةفي الذى يعقد الشفويختبار ،  باإلضافة إلى درجة اال)  ومدير المدرسةوالخارجي

 دة ميين إلى فصلين دراسالجامعي ، وينقسم العام الدراسي الفصل الدراسة وفقا لنظام تسير )١٠

  .  للدراسة  وأسبوعان لالمتحاناتعاأسبو) ١٥(أسبوعا على األكثر منها  ) ١٧( كل منهما 

  .  فقط الميداني مادة التدريب في السنة الدراسية الميداني التدريب في الطالب الراسب يعيد )١١

  للطالب الراسبين فيما ال يزيد عن مقررين دراسيين فقط ، وإذا رسبثاني امتحان دور يعقد )١٢

  . رسب فيها فقط التي المواد في يسمح له بإعادة السنة الدراسية الطالب

  . إعادة القيد مرة واحدة فقطيكون )١٣

 في التربية، وال يذكر التخصص في الجامعة بناء على طلب كلية التربية الدبلوم العامة تمنح )١٤

 .الشهادة

  الدبلوم العامة في التربية 
)نظام العام الواحد(



 ١٦ 

 

  

  

  
 لقيد الطالب للدبلوم العامة نظام العامين أن يكون حاصال على درجة الليسانس أو يشترط )١

 على درجة علمية نالبكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يناظرها أو الحاصلي

 " .مقبول" بتقدير .  معترف به علميمعادلة من معهد 

 التربية نظام العامين ، جميع المؤهالت العليا غير التربوية الذين في بالدبلوم العامة يلتحق )٢

 . مهنة التدريسفييعملون 

 الليسانس أو في للطالب التخصص الذى يلتحق به بحيث يتفق مع تخصصه يحدد )٣

 .البكالوريوس الحاصل عليه 

 وعلي يالثان الدراسي األول والعام الدراسي اإلعالن عن المقررات االختيارية للعام يتم )٤

 . سوف يدرسهاالتيالطالب التوجه إلى إدارة الدراسات العليا الختيار المواد 

 . يعمل بها التي الطالب إفادة من المدرسة يحضر )٥

 التربية نظام العامين عامان دراسيان في ة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم العاممدة )٦

 فيدرس هؤالء جميع المقررات  بحيث يالجامعي قبل ليمللمعلمين العاملين بمدارس التع

 . جامعيينينعام

 . يعمل بهاالتي المدرسة في الميداني الطالب المعلم التدريب يؤدى )٧

 ، وينقسم العام الدراسي الفصل ظام الدراسة بالدبلوم العامة نظام العامين وفقا لنتسير )٨

أسبوعا ) ١٥(أسبوعا على األكثر منها  ) ١٧(  مدة كل منهما ين إلى فصلين دراسيالجامعي

 .للدراسة وأسبوعان لالمتحانات 

 طالب الدبلوم العامة نظام العامين بناء على ين للمعلمالميداني درجة التدريب تحتسب )٩

 الذى الشفوي المدرسة ، باإلضافة الى درجة االختبار في الذى يحصل عليه السنويالتقرير 

  . الكلية فييعقد 

  . فقط الميداني مادة التدريب في السنة الدراسية الميداني التدريب في الطالب الراسب يعيد )١٠

 رسب للطالب الراسبين فيما ال يزيد عن مقررين دراسيين فقط ، وإذا ثاني امتحان دور يعقد )١١

  . رسب فيها فقط التي المواد في يسمح له بإعادة السنة الدراسية الطالب

  .القيد مرة واحدة فقط  إعادة يكون )١٢

 الدبلوم العامة في التربية
 )ين نظام العام( 



 ١٧ 

   نظام العامين، والربية التفي الجامعة بناء على طلب كلية التربية الدبلوم العامة تمنح )١٣

  . الشهادةفي التخصص يذكر )١٤

  

  
    

 اآلداب ي التربية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس في الكلية بالدبلوم المهنية فتقبل )١

 العلوم والتربية ، كما تقبل الطالب الحاصلين على الدبلوم العامة يوالتربية أو البكالوريوس ف

 . أو الحاصلين على أية شهادة معادلة يناظرها التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما يف

 . الساعات المعتمدة ام التربية وفقا لنظي الدبلوم المهنية في الدراسة فتسير )٢

 : الطالب التخصص الذى يلتحق به من األقسام والتخصصات التالية يختار )٣
  

א מ א   אמ
  التخصص  القسم  م
 ط التخطي– تعليم الكبار – ضمان الجودة – المدرسية اإلدارة   أصول التربية قسم  ١

   تربية الطفل – التعليمية والسياسات

  يوالتربو  ي القياس والتقويم النفس– واالبتكار ي العقلالتفوق   ي علم النفس التربوقسم  ٢

   .ي المدرسي النفسي االخصائ– الخاصة التربية   الصحة النفسية قسم  ٣

 التربية – مناهج وبرامج التعليم – تدريس التخصص طرق المناهج وطرق التدريس قسم  ٤

 – اإلنجليزية مناهج وطالق تدريس العلوم باللغة –البيئية 

   اإلنجليزيةمناهج وطرق تدريس الرياضيات باللغة 

  ي التعلم االلكترون– التعليم تكنولوجيا   تكنولوجيا التعليم قسم  ٥

 وعلي ني الثاي والفصل الدراسول األي اإلعالن عن المقررات االختيارية للفصل الدراسيتم )٤

 . سوف يدرسها  ي العليا الختيار المواد التسات إلى إدارة الدراوجهالطالب الت

 ، يين واحد موزعة على فصلين دراسي الدراسة للحصول على الدبلوم المهنية عام جامعمدة )٥

ة وتسير الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة بحيث تكون متطلبات الحصول على درج

ساعة معتمدة موزعة على فصليين دراسيين أو أكثر ،  ) ٣٠(  التربية يالدبلوم المهنية ف

 .وبحد أقصى أربعة فصول

 في لمدة يوم واحد أسبوعيا ي التربية حضور التدريب الميداني طالب الدبلوم المهنية فيلتزم )٦

 المتصل أو المستمر لمدة ي ، وحضور التدريب الميدانيالفصلين الدراسيين األول والثان

  . ي الثاني نهاية الفصل الدراسفيأسبوع 

  

 الدبلوم المهنية في التربية 



 ١٨ 

  وعلى الطالب التوجه حدة شعبة على لكل ي اإلعالن عن أسماء مدارس التدريب الميدانيتم )٧

 .  لهم ناسبة المدارس الميإلى إدارة الدراسات العليا لتسجيل أسماؤهم ف

 يالمشرفين الداخل( يحصل عليها من ي بناء على الدرجة التي درجة التدريب الميدانتحتسب )٨

 . الكليةي الذى يعقد في،  باإلضافة إلى درجة االختبار الشفو)  ومدير المدرسةيوالخارج

 ي التربية على أن يبين في التربية الدبلوم المهنية فية الجامعة بناء على طلب كلتمنح )٩

طرق (  درسها الطالب وتقديره ، كما يوضح فيها ايضا يالشهادة تخصص الدبلوم المهنية الت

 ). التخصص ستدري
  

  

  

  

 الدبلوم المهنية يف//   التربية الحصول على تقدير جيدي لقيد الطالب للدبلوم الخاصة فيشترط )١

 المقابلة اختبارات اللغة اإلنجليزية وي تحددها الكلية في التمتحانات االجتيازوا.  التربيةيف

 يتم تحديد مواعيدها بناء ي وال يقبل ملف الطالب اال بعد اجتياز هذه االمتحانات الت،الشخصية

 .على قرار مجلس الكلية

القيد بالدبلوم ) جميع التخصصات (  التربية ي للطالب الحاصلين على الدبلوم المهنية فيجوز )٢

 مجلس القسم أىبناء على رغبة الطالب وبعد اخذ ر) جميع التخصصات  ( بية التريفالخاصة 

 .الذى يرغب الطالب القيد به

  . لنظام الساعات المعتمدةقا التربية وفي الدبلوم الخاصة في الدراسة فتسير )٣

 : الطالب التخصص الذى يلتحق به من األقسام والتخصصات التالية يختار )٤
 

א מ א   אמ
  التخصص  القسم  م
   الطفلربية ت– تعليمية إدارة – التربية أصول   أصول التربية قسم  ١
   نفس التربوىعلم   علم النفس التربوى قسم  ٢
   صحة نفسية– الخاصة التربية   النفسية الصحة قسم  ٣
   التربية البيئية– وطرق تدريس التخصص المناهج   المناهج وطرق التدريس قسم  ٤
   التعليمتكنولوجيا   تكنولوجيا التعليم قسم  ٥

 

 وعلي ي الثاني األول والفصل الدراسي اإلعالن عن المقررات االختيارية للفصل الدراسيتم )٥

 . سوف يدرسها  ي إلى إدارة الدراسات العليا الختيار المواد التجهالطالب التو

  التربية يالدبلوم الخاصة ف



 ١٩ 

 واحد موزعة على فصلين ي التربية عام جامعي الدراسة للحصول على الدبلوم الخاصة فمدة )٦

 الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة بحيث تكون متطلبات الحصول على وتسيردراسيين ، 

ساعة معتمدة موزعة على فصليين دراسيين أو  ) ٣٠(  التربية يدرجة الدبلوم الخاصة ف

 . فصولعةأكثر ، وبحد أقصى أرب

 ي التربية على أن يبين في الجامعة بناء على طلب كلية التربية الدبلوم الخاصة فتمنح )٧

 دة الشهاي درسها الطالب وتقديره ، كما يوضح فيالشهادة تخصص الدبلوم الخاصة الت

 لرياض  ، وكذلك بالنسبة لتخصص المناهج وطرق التدريسيسالتخصص الدقيق لطرق التدر

 .األطفال

  

  

א :אא
 ما يناظرها، أو المصرية عات الجامإحدى التربية من ي يكون حاصال على الدبلوم الخاصة فأن )١

 . معادل لهاآخر ي مؤهل تربويأ أو

 الدرجة الجامعية األولى بمقررين تكميليين يف" مقبول" يحمل الطالب الحاصل على تقدير أن )٢

 .يتم تحديدهما من قبل القسم الذى يلتحق به 

 : به من بين األقسام التالية اق الطالب القسم الذى يرغب االلتحيختار )٣

אאמ
ي علم النفس التربوقسم  ٢ أصول التربيةقسم  ١

س المناهج وطرق التدريقسم  ٤ النفسيةصحة القسم  ٣

 تكنولوجيا التعليمقسم  ٥

 من تاريخ تبدأ األقل لى التربية سنة عفي مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير تكون )٤

 لسموافقة الجامعة على تسجيل موضوع الرسالة وبحد أقصى ثالث سنوات، ويجوز لمج

 .الكلية مد التسجيل لمدة عامين بناء على تقرير المشرف وموافقة مجلس القسم

 لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة للرسالة المقدمة من الطالب المسجل لدرجة الماجستير يشترط )٥

 :  التربية عليه تحقيق المتطلبات التاليةفي

 فـي  مقـرر    – القـسم العلمـى      فـي  التخصص العام    فيمقرر  (  الطالب ثالث مقررات      يجتاز أن -

ـ         –التخصص الدقيق لموضوع الرسالة       بموضـوع   رتبط مقرر اختيارى من قسم تربوى آخـر م

 . فصل دراسى واحد أو أكثرفي ويجوز للطالب أن يجتاز المقررات المحددة .الرسالة

 درجة الماجستير في التربية



 ٢٠ 

، أو شـهادة    ) IELTS(أو األيلتس    ) ٤٠٠( بدرجة   ) TOEFL( أن يحصل على شهادة      -

 . اللغة الفرنسية في للمتخصصينDELF (  A2(الدلف 

 . مجلة علميةفي ي أن ينشر بحث علم -

 . مناقشة علنية في يقدم رسالة علمية تجيزها لجنة الحكم والمناقشة أن -

 - جيد ( والتقدير الب، تقدم بها الطي شهادة درجة الماجستير موضوع الرسالة التفي يبين )٦

، والتخصص الدقيق لموضوع الرسالة كما تحدده لجنة الحكم والمناقشة ) ممتاز–جيد جدا 

 . المختصيومجلس القسم العلم
  

  

  

  

א א :אא
 الجامعات المصرية إحدى من التخصص في التربية في الماجستير درجة يكون حاصل على أن )١

 . بتقدير جيد جدا على األقلمعادلة شهادة أية أو ما يناظرها ، أو

 .األقل على د الدرجة الجامعية األولى على تقدير جيفي يكون حاصل أن )٢

اسى  بداية العام الدرفي لكلية لما يحدده مجلس اوفقا امتحانا تأهيليا شفويا وتحريريا يجتاز أن )٣

 - العام الالمج: ( مجاالت ثالثة هى فيللكشف عن إمكاناته للدراسة بمرحلة الدكتوراه 

 ). المجال التخصصى -المجال المرتبط 

 القسم الذى حصل منه على درجة الماجستير، وذلك من بنفس الفلسفة طالب دكتوراه يلتحق )٤

  :     بين األقسام التالية

אמ      אא
 علم النفس التربوىقسم  ٢ أصول التربيةقسم  ١

 المناهج وطرق التدريسقسم  ٤ الصحة النفسيةقسم  ٣

 تكنولوجيا التعليمقسم  ٥

 واربع سنوات األقل التربية سنتان على في مدة الدراسة للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة تكون )٥

إال إذا رأى مجلس . على األكثر اعتبارا من تاريخ موافقة الجامعة على تسجيل موضوع الرسالة 

 . القسم المختص جلسالكلية مد التسجيل لمدة عامين آخرين بناء على تقرير المشرف وموافقة م
 

 فلسفة من الطالب المسجل لدرجة دكتوراه الة لجنة الحكم والمناقشة للرسالة المقدملتشكيل )٦

 : عليه تحقيق المتطلبات التالية

 درجة دآتوراه الفلسفة
   في التربية



 ٢١ 

 فـي  مقرر   – القسم العلمى    في التخصص العام    فيمقرر  (  ثالث مقررات    ب يجتاز الطال  أن -

 مقرر اختيارى من قـسم تربـوى آخـر مـرتبط            – الرسالة   وعالتخصص الدقيق لموض  

 واحـد أو    ي فصل دراس  في المحددة   اتقررويجوز للطالب أن يجتاز الم    . بموضوع الرسالة 

 .أكثر

،أو شـهادة   ) IELTS(أو األيلـتس     ) ٤٥٠( بدرجة  ) TOEFL( يحصل على شهادة     أن -

  .الفرنسية اللغة في للمتخصصين DELF( A1(الدلف 

 . مجلة علميةفي ي ينشر بحث علمأن -

 . مناقشة علنيةفي والحكم يقدم رسالة علمية تجيزها لجنة المناقشة أن -

 جيد جدا، ، جيد ( لتقدير تقدم بها الطالب ، واي شهادة الدكتوراه موضوع الرسالة التفي يبين )٧

 والتخصص الدقيق لموضوع الرسالة كما تحدده لجنة الحكم والمناقشة ومجلس ، )ممتاز 

 . المختصيالقسم العلم

  آليات القيد والتسجيل لطالب 
   التربيةفي الماجستير ودآتوراه الفلسفة يدرجت

************************************  
 التربية ودكتوراه الفلسفة في اإلعالن عن فتح باب قبول قيد الطالب لدرجتى الماجستير يتم )١

  . أول شهرى أكتوبر وفبراير من كل عام في العام الجامعى وذلك في التربية مرتين في

 . الطالب بالملفات مستوفية الشروط والشهادات المطلوبةيتقدم )٢

 األقسام التربوية المختلفة االمتحانات التحريرية والشفوية والمقابالت الشخصية حسب تعقد )٣

 .الالئحة

 . على موافقات المجالس على قيد الطالب ثم موافقة مجلس الكليةالحصول )٤

 . الرسوم الدراسية من الطالبتحصيل )٥

א* א א א מ  :א
رئيس القسم المختص لمعرفة المقررات الثالثة التمهيدية المحددة        / د. الطالب للسيد أ   يتوجه -

  . والمطلوب دراستها واالنتهاء منها خالل فترة قيده وتسجيلهحةبالالئ

 الطالب فكرته البحثية على احد السادة أعضاء هيئة التـدريس بالقـسم لمراجعتهـا               يعرض -

  . للقسمحثية ضوء الخطة البفي حسينهاوت

رئـيس مجلـس القـسم      / د. الموافقة على الفكرة البحثية، يعرض الطالب خطته على أ         عند -

 . سيمنار القسم فيلتحديد موعد لمناقشتها 



 ٢٢ 

 عرض الطالب لخطته على السيمنار ، يتشاور مع أستاذه المشرف على الخطـة لعمـل                بعد -

لى السيمنار ، إذا     دارت ويعيد عرض الخطة ع     ي المناقشات الت  ضوءالتعديالت الالزمة على    

 .تطلب األمر ذلك

 . حالة موافقة السيمنار على الخطة ، يقترح مجلس القسم لجنة اإلشراف على الباحثفي -

رئـيس  / د. لجنة اإلشراف المشكلة من قبل بالتوقيع على الخطة البحثية وترفع إلـى أ             تقوم -

 .القسم إلتمام إجراءات التسجيل

 بالكلية ثم رفعها لمجلس الكلية      يال الدراسات الع  رة إجراءات تسجيل الطالب من قبل إدا      إتمام -

  .وإلدارة الجامعة للحصول على الموافقة النهائية للتسجيل 

  :مد فترة التسجيل* 
  

 التربية لمدة   في الماجستير ودكتوراه الفلسفة     ي لمجلس الكلية مد فترة التسجيل لدرجت      يجوز -

  . القسم المختص مجلسقرير المشرف وموافقة عامين بناء على ت

) ٤٠٠( للمد األول، ثم تـزداد إلـى           يجنيه مصر ) ٢٠٠( الطالب رسوم المد وقدرها      يسدد -

 .جنيه للمد الثالث وهكذا  ) ٦٠٠(  و ، يثانجنيه  للمد ال

  :إلغاء القيد أو التسجيل بالدراسات العليا* 
  

   .سبوعين يكون بين كل إنذار أأنإنذارات على  ) ٣(  عدد تحديد -

 إرسال اإلنذارات لطالب الدراسات العليا المنقطعين عن الدراسـة لالتـصال بالـسادة              ويتم -

 إلغاء القيد والتـسجيل علـى مجلـس القـسم           ضالمشرفين وعلى أن يتم إرسالها قبل عر      

 .فيالمختص بوقت كا

 لرئيس القسم المختص مرفقا      حالة إلغاء قيد الطالب الذى لم يسجل يتقدم الطالب بطلب          فيو -

 . قيده للعرض على لجنة الدراسات ثم مجلس الكلية للموافقةغاءبه أسباب إل
  

  

  :وقف القيد * 
  

 لمجلس الكلية ان يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خالل              يجوز -

 . الدراسة في تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام إذاسنى الدراسة 

 تزيـد المـدة عـن       أن كامل كما ال يجوز      ي تقل مدة وقف القيد عن عام دراس       أن يجوز   وال -

  . متفرقتين ، ويجوز مدها بقرار مجلس الدراسات العليا والبحوثأو تاليتينسنتين مت

 بـه   قـا  الطلب مرف  إليه يستند للسبب الذى    في يكون وقف القيد مصحوبا بشرح وا      أن يجب -

 مستندات صادرة عن جهات غير      أو أوراق تثبت جديته وال يعتد بأية       ي الرسمية الت  األوراق

 .رسمية

 .سنوات طوال سنوات الدراسة  ) ٤(  لوقف القيد للدراسات العليا األقصى الحد يكون -



 ٢٣ 

 .يجنيه مصر ) ١٠٠(  رسم إيقاف قيد وقدره  تسديد -

  

  

 
  :اإلشراف على رسائل الماجستير والدآتوراه* 

  

  

 الرسالة إذا مر على التسجيل أكثر من عام وأوصى كل من            ى عل في اسم المشرف المتو   يبقى -

 قد بـذل    في والكلية على رأى باقى أعضاء لجنة اإلشراف أن المشرف المتو          القسم يمجلس

  .مجهودا مع الطالب

 إذا لم يكن مر على التسجيل فترة أكثر مـن عـام أو موافقـة                في اسم المشرف المتو   يرفع -

  . على رأى باقى أعضاء لجنة اإلشراف بعدم اإلبقاء على اسمه يةم والكلمجلس القس

  :التقارير الدورية* 
  

 الى ادارة الدراسات العليـا      اه والدكتور اجستير ترد التقارير الدورية الخاصة برسائل الم      أن -

  .بإدارة الجامعة خالل الفترة من أول أكتوبر حتى نهاية ديسمبر من كل عام

 حالة إعارة المشرف على الرسالة إلى جهة خارج الجامعة يقدم إلى مجلس الكلية تقرير               في -

 ضوء ذلك يعين المجلس من يحل       في إعداد الرسالة و   فيعن المدى الذى وصل إليه الطالب       

 .محله أو ينضم إليه من اإلشراف

العام على األقل    في عدد لقاءات طالب الدراسات العليا للسادة المشرفين أربعة لقاءات           يكون -

 . مع إخطار طالب الدراسات العليا بهذا القرار

   ):التشكيل ( لجنة الحكم على الرسالة * 
 

 على أن يكـون مـن بيـنهم المـشرف           – على الرسالة أو أغلبية المشرفين       مشرف ال يقدم -

 للحكم والمناقـشة    الرسالة مجلس القسم المختص عن مدى صالحية        لى تقريرا إ  - يالرئيس

 . مشفوعا باقتراح تشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على مجلس الكلية

 الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء احدهم المشرف على الرسالة             جلس م يشكل -

 واألساتذة المساعدين بالجامعات ويكون رئيس اللجنـة        األساتذةوالعضوان اآلخران من بين     

 على أن يكـون لهـم       جنة الل في حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا        فيأقدم األساتذة و  

 . صوت واحد

 مـستواهم العلمـى     في أن يكون العضوان أو احدهما من األساتذة المتفرغين أو ممن            يجوز -

 . يكون احدهم على األقل من خارج الكليةأنمن األخصائيين وذلك بشرط 



 ٢٤ 

 .  الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوثسئي لجنة الحكم من نائب ركيل اعتماد تشيتم -

 أن تربط فيما بين أعضاء اللجنـة او فيمـا بـين احـدهم               ز ال يجو  م تشكيل لجان الحك   عند -

والطالب قرابة او نسب حتى الدرجة الرابعة ويمكن االكتفاء بتوقيع إقرار من المشرف على              

 . الطالب وموقعا من كل من رئيس القسم وعميد الكلية

 لجـان ومناقـشة     فـي  يكون اشتراك السادة أعضاء هيئة التدريس من خارج الجامعـة            أن -

 .  العامفيالرسالة العلمية بما ال يزيد عن مرتين 

 حو للرسالة إال بعد االنتهاء من إعداد الرسالة على الن         مناقشة يجوز تشكيل لجنة الحكم وال     ال -

 وبعـد أن يقـدم      الجامعـة لماجستير ب المبين بالئحة نظام إعداد وتقديم رسائل الدكتوراه وا       

 للمناقشة مع   تها باالنتهاء منها وصالحي   يراألستاذ المشرف أو المشرفون على الرسالة التقر      

 . نسخة من الرسالة

 التربية وأربعة اشـهر     في أن تناقش الرسالة خالل شهرين بالنسبة لدرجة الماجستير          يجب -

 اعتماد تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عليهـا        ن التربية م  فيبالنسبة لدرجة دكتوراه الفلسفة     

 حالة عدم مناقشة الرسالة خالل هذه المدة تتخذ اإلجراءات الالزمة الستـصدار قـرار               فيو

 طالب الدراسات العليا    لتزمي.  مناقشة الرسالة  فيجديد بتشكيلها مع توضيح مبررات التأخير       

دد من نسخ الرسائل علـى النحـو        عند تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة بتقديم ع        

 تجليدا مبدئيا معتمدة من رئيس القسم ووكيل        جلدةنسخة للدراسات العليا بالجامعة م    : التالى  

.  الكلية مرفقة بمذكرة تشكيل لجنة الحكم والمناقشة         ميدالكلية للدراسات العليا والبحوث وع    

  .ةوكذلك عدد من النسخ بعدد السادة أعضاء لجنة الحكم والمناقش

  :إجراءات منح الدرجة * 
--------------------  

 المطلوب الـذى أقرتـه لجنـة الحكـم          ويب التص جراء تتخذ إجراءات منح الدرجة إال بعد إ       ال -

 .م حالة تفويضه من لجنة الحكفيوبتوقيع من اللجنة أو المشرف 

 تقـديم    إال بعـد   ية يتم عرض موضوع منح درجة الماجستير أو الدكتوراه على مجلس الكل           ال -

من الرسالة إلى المكتبة المركزيـة      ) CD(الطالب إليصال تسليم نسخة ورقية ونسخة ضوئية        

 .بالجامعة 

 : الطالب النسخ المنقحة مجلدة طبقا لقرار مجلس الجامعة على النحو التالى يقدم -

 . الرسائل العلمية بالكليةبمكتبةنسخة لإليداع  ) ٢ ( عدد -

  . وصورة للمناقشة صوت) CD( ضوئية نسخة -

 .للمكتبة المركزية بالجامعة) CD( ورقية ونسخة ضوئية نسخة -



 ٢٥ 

 . لمكتبة اإلسكندريةنسخة -

  . باللغة العربية وآخر باللغة األجنبيةا الباحث أن يرفق بكل من هذه النسخ مستخلصوعلى -

 الباحث أن يقدم للكلية ملخصا للرسالة باللغة العربية للعـرض علـى أعـضاء مجلـس                 على -

 . العلميةة عند نظر موضوع منح الدرجعةالجام
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  مواصفات كتابة الرسائل العلمية
 )الرتبية  دكتوراه الفلسفة يف–ماجستري (
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  مواصفات كتابة الرسائل العلمية 
  " دكتوراه الفلسفة –ماجستري " 

- -- - -- -- - -- -- - -- -- - -- --  
א א אא מ אא אא ، א א א

:
  

  :طباعة الرسالة
---- ----- ------  

 على طابعة ليزر بحروف كبيرة على الـوجهين بـالخط           يلاآل أن تكتب الرسالة بالحاسب      يجب -١

 ويترك هامش   TIMESخط   ) ١٤(أما بالنسبة للغة اإلنجليزية فتكتب ببنط        ) ١٤بنط  ( النسخ  

مـن   وسط الـصفحة     في الصفحات   م سم من أعلى ومن أسفل وترق      ٥ سم من كل جانب ،       ٢.٥

 باليـد   ابـة  بيان من البيانات الواردة بها سواء بالكشط أو الكت         ي وال يجوز أن يتم تعديل أ      سفلأ

  . الرسالة المقدمة في كاملة عن أية أخطاء مطبعية أو لغوية ةويعتبر الباحث مسئوال مسؤولي

 ).سم٢٢/٢٨( جم بحجم الكوارتر مقاس ٨٠ أن تطبع الرسالة على ورق ابيض ناصع يجب -٢
 

  : شكل الرسالة
------------  

 أن يكون تجليد الرسالة تجليد بكعب بنى غامق وجسم الغالف مشمع بنى غامق لرسـائل                يجب -١

 .الدكتوراه وبكعب جلد اخضر غامق وجسم الغالف مشمع اخضر غامق لرسائل الماجستير

 :  على كعب الرسالة الجلد البيانات التاليةي باللون الذهبيكتب -٢

   المنصورة جامعة -

 ........ كلية  -

 ........ قسم  -

 )دكتوراه / ماجستير ( رسالة  -

 ........ اسم الباحث -

 ........الميالدية السنة  -

   :ي من أعلى إلى أسفل بالترتيب التالالية على صفحة عنوان الرسالة البيانات التيكتب -٣

   الجامعة شعار -

 ........ الكلية اسم -

 ........ الرسالة عنوان -



 ٢٨ 

א: א א
א–" "א

-----------------  

 ........ مقدم من الطالب بحث -

 ). ثم أعضاء اللجنة مرتبة طبقا باألقدميةيلجنة اإلشراف المشرف الرئيس(  إشراف تحت -

 ........ على درجة للحصول -

 ........ الجامعى العام -

 . باللغة العربية أو أخرى بلغة أجنبية ذلك -

   ) ١( صفحة للمشرفين ومساعديهم وفقا لنموذج رقم تخصص -٤

 ).٢( الحكم والمناقشة وفقا لنموذج رقم جنة صفحة ألعضاء لتخصص -٥

 قائمة للمحتويات ويبين فيها فصول الرسالة وموضوعاتها وأرقام الصفحات المقابلة لهـا ،              تعد -٦

 فحة األولى رقـم الـشكل والـص       فيقائمة للجداول عند االقتضاء يبين      كما تعد قائمة لألشكال و    

 .المقابلة له ، والثانية رقم للجدول والصفحة المقابلة 

 ) ١( صفحة للتمهيد والشكر تلى صفحة لنموذج تعد -٧

 قائمة ترتيبا أبجديا بحسب عنوان الكتاب أو اسم المؤلـف           في المصادر والمراجع العلمية     ترتب -٨

وث المرجعية فيمكن أن ترتب ترتيبا أبجديا أو ترقم ترتيبا مسلسال من بـدايتها               حالة البح  فيو

 . عنوان البحثلمرجعية البحوث افيحتى نهايتها ويكتب 

 أهم النتائج التى توصل إليها الباحث والتوصيات التى         ن أن تتضمن الرسالة ملخصا يتضم     يجب -٩

لغات األجنبية طبقـا للـوائح الداخليـة         على أن يكون ذلك باللغة العربية أو بإحدى ال         ايقترحه

 .للكليات
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  املستندات والرسوم الدراسية املطلوبة 
  لاللتحاق بالدراسات العليا

  ) دكتوراه – ماجستري –دبلوم ( 



 ٣٠ 

 الرسوم الدراسية

  لدرجات الدراسات العليا
---------------  

א −١ א א א א   :א

  رسوم إضافية  المصروفات السنوية  الدرجـــــة
   ٦٦٧.٢٥  الدبلوم
   ٨٦٧.٢٥  الماجستير
   ١١٦٧.٢٥  الدآتوراه

جنيهـا  ) ٢٠( باإلضافة إلـى    

ــاق    ــب االلتح ــوم طل رس

  بالدراسات العليا
  

א −٢ א א א א א :א

رسوم قيد   الدرجـــــة
  ألول مرة

الرسوم 
  رسوم إضافية  الدراسية

   ١٢٠٠  الدبلوم

   استرلينىجنيه

١٠٠٠   

   استرلينىجنيه
  ١٢٠٠  الماجستير

  جنيه استرلينى

١٢٠٠   

   استرلينىجنيه
   ١٢٠٠  الدآتوراه

   استرلينىجنيه

٢٠٠٠   

   استرلينىجنيه

 رسـوم طلـب     يجنيه مـصر  ) ٢٠( -

  . التحاق

 ى لنـاد  م رسـو  يجنيه مصر ) ٦٠ ( -

ـ        يالوافدين تسدد عن كل عام دراس

  .لكل درجة علمية

جنيه مصرى رسوم الرعاية    ) ١٠٠( -

  .الطبية والخدمات العالجية

  

  

  
  
  
  



 ٣١ 

  
  املستندات املطلوبة لاللتحاق

  )نظام العام الواحد( بالدبلوم العامة يف الرتبية 
 . االلتحاق بالدبلوم العامة يسحب من إدارة الدراسات العليا بالكليةطلب -١

  ) .صورة منها+ األصل  ( الكمبيوتر الميـالد شهـادة -٢

 ) .صورة منها + األصل  ( ليسانس البكالوريوس أو الشهادة -٣

 . بالنسبة للطالب الحاصلين على معاهد عليا المعادلة شهادة أصل -٤

 ).أصل او صورة منه( تقديرات ودرجات لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بيان -٥

 . صور شخصيـة حديثـة ٦ عـدد -٦

 . بطاقة الرقم القومي صورة -٧

 .للذكـور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  الخدمة العسكرية دية شهادة تأصورة -٨

 .ا أخضــر  بالستيـك لونهـحافظة -٩

  .جنيها تدفع فور تقديم الملف  )  ٢٠ + ٦٦٧.٢٥(   الدراسية وقيمتهاالرسوم -١٠
  

  املستندات املطلوبة لاللتحاق
  )نظام العامني( بالدبلوم العامة يف الرتبية 

 .  االلتحاق بالدبلوم العامة نظام العامين ويسحب من إدارة الدراسات العلياطلب - ١

  ) .صورة منها+ األصــل (  الميـالد الكمبيوتر شهـادة - ٢

 ) .صورة منها + األصل (  البكالوريوس أو الليسانس شهادة - ٣

 . بالنسبة للطالب الحاصلين على معاهد عليا المعادلة شهادة أصل - ٤

 . تقديرات ودرجات لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بيان - ٥

 . صـور شخصيـة حديثــة ٦ عـدد - ٦

 .قم القومي  بطاقة الرصورة  - ٧

 .للذكور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  شهادة تأدية الخدمة العسكرية صورة - ٨

 . جهة العملموافقة - ٩

  .أحمـــر بالستيـك لونها حافظة -١٠

  . جنيها تدفع فور تقديم الملف)  ٢٠ + ٦٦٧.٢٥ (  الدراسية وقيمتهاالرسوم -١١



 ٣٢ 

  
  

  ةاملستندات املطلوبة لاللتحاق بالدبلوم املهنية يف الرتبي
 . يسحب من إدارة الدراسات العليا بالكليةة االلتحاق بالدبلوم المهنيطلب - ١

  ) .صورة منها+ األصــــل  ( الكمبيوتر الميـالد شهـادة - ٢

 ) .صورة منها + األصل (  البكالوريوس أو الليسانس شهادة - ٣

 ).أصل أو صورة منها (  التربية للطالب الحاصلين عليها في الدبلوم العامة شهادة - ٤

 . بالنسبة للطالب الحاصلين على معاهد عليا المعادلة شهادة أصل - ٥

 ). أو صورة منهصلأ(  تقديرات ودرجات لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بيان - ٦

 . صور شخصيـة حديثـة ٦ عـدد - ٧

 . بطاقة الرقم القومي صورة - ٨

 .للذكور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  شهادة تأدية الخدمة العسكرية صورة - ٩

 .اصفر بالستيـك لونهـا فظـةحا -١٠

  .جنيها تدفع فور تقديم الملف  )  ٢٠ + ٦٦٧.٢٥(  الدراسية وقيمتهاالرسوم -١١

  املستندات املطلوبة لاللتحاق بالدبلوم اخلاصة يف الرتبية 
 . يسحب من إدارة الدراسات العليا بالكليةصة بالدبلوم الخاق االلتحاطلب - ١

  ) . منهارةصو+ األصـل  ( وتر الميـالد الكمبيشهـادة - ٢

 ) .صورة منها + األصل (  البكالوريوس أو الليسانس شهادة - ٣

 . على معاهد عليا ين بالنسبة للطالب الحاصلالمعادلة شهادة أصل - ٤

 ).األصل أو صورة منها( التربية للطالب الحاصلين عليها في الدبلوم العامة شهادة - ٥

 ) .صورة منها + األصل (  التربية في الدبلوم المهنية شهادة - ٦

 ) .األصل أو صورة منه (  تقديرات ودرجات لمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بيان - ٧

 . صور شخصيـة حديثـة ٦ عـدد - ٨

  .لقومي بطاقة الرقم اصورة - ٩

 .للذكور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  شهادة تأدية الخدمة العسكرية صورة -١٠

  .رقأز بالستيـك لونهـا حافظـة -١١

  .جنيها تدفع فور تقديم الملف ) ٢٠ + ٦٦٧.٢٥(  الدراسية وقيمتهاالرسوم -١٢
  



 ٣٣ 

  املستندات املطلوبة لاللتحاق لدرجة املاجستري يف الرتبية
 . التربية يسحب من إدارة الدراسات العليا بالكلية في االلتحاق لدرجة الماجستير طلب - ١
  . الكمبيوتر الميـالد شهـادة أصل - ٢
 . البكالوريوس أو الليسانس شهادة أصل - ٣
 . بالنسبة للطالب الحاصلين على معاهد عليا المعادلة شهادة الأصل - ٤
 . التربية للطالب الحاصلين عليها في شهادة الدبلوم العامة أصل - ٥
 . التربيةفي شهادة الدبلوم المهنية أصل - ٦
 .صورتين منهما +  التربية فيأصل شهادتين للدبلوم الخاصة ) ٢ (عدد - ٧
 . صور شخصية حديثة ٦ عدد - ٨
 . بطاقة الرقم القومي صورة - ٩
 .للذكور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  شهادة تأدية الخدمة العسكرية صورة -١٠
 . على إقرار بعدم العمل لتوقيع جهة العمل او اموافقة -١١
 . بالستيـكحافظة -١٢
  .جنيها تدفع فور تقديم الملف ) ٢٠+ ٨٦٧.٢٥(   وقيمتهااسية الدرالرسوم -١٣

 

  تندات املطلوبة لاللتحاق لدرجة دكتوراه الفلسفة يف الرتبيةاملس
 . التربية يسحب من إدارة الدراسات العليا بالكليةفي االلتحاق لدرجة دكتوراه الفلسفة طلب - ١
 .  الميـالد الكمبيوتر  شهادة أصل - ٢
 . البكالوريوس أو الليسانس شهادة أصل - ٣
 . من جامعات خاصة درجات بالنسبة للطالب الحاصلين على المعادلة شهادة الأصل - ٤
 . عليها ين التربية للطالب الحاصلفي شهادة الدبلوم العامة أصل - ٥
 . التربيةفي شهادة الدبلوم المهنية أصل - ٦
 . التربية في شهادة الدبلوم الخاصة أصل - ٧
 .صورتين منهما +  التربية فياصل  شهادتين للماجستير ) ٢ (عدد - ٨
 .ر شخصيـة حديثـة  صو٦ عـدد - ٩
 . بطاقة الرقم القومي صورة -١٠
 .للذكور ) اإلعفاء منها أو التأجيل (  شهادة تأدية الخدمة العسكرية صورة -١١
 . جهة العمل أو التوقيع على إقرار بعدم العملموافقة -١٢
 . بالستيـكحافظة -١٣
 امتحـان القبـول     اجتيـاز جنيها تدفع فور    ) ٢٠+ ١١٦٧.٢٥(  الدراسية وقيمتها  الرسوم -١٤

  .لدرجة الدكتوراه
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الطالب الوافدون



 ٣٥ 

 

  شروط القيد واملستندات املطلوبة 
  من الطالب الوافدين لاللتحاق بالدراسات العليا 

  : شروط القيد 
 مجلس القسم المختص وموافقة     أى اخذ ر  بعد الطالب الوافدين    قيد مجلس الكلية شروط     يحدد

   .الجامعة مجلس

  :المستندات المطلوبة 
 البكالوريوس وتكون الـشهادة موثقـة مـن         أو الحصول على درجة الليسانس      شهادة أصل - ١

وزارة خارجية الدولة الحاصل منها على الدرجة وسفارة جمهورية مـصر العربيـة بتلـك               

 .الدولة 

الحاصل عليه مـن المجلـس      ) الليسانس أو البكالوريوس    (  الشهادة المعادلة للمؤهل     أصل - ٢

  . للجامعاتعلىاأل

) جميع سنوات الدراسة  ( المواد التى درسها خالل مرحلة البكالوريوس        رات بتقدي شهادة أصل - ٣

 .موثقة 

  .ة الميالد موثقشهادة - ٤

عميـد  / د. موجهة للـسيد أ    وتكون سفارة بلد الطالب على التحاقه بالدراسات العليا         موافقة - ٥

 ) . المرحلة المراد االلتحاق بها – العام الجامعى –جهة التمويل  (ا بهويحددالكلية 

 .صور شخصية للطالب) ٦ (عدد - ٦

أصول مع ضرورة ذكر عنوان الطالب داخل جمهوريـة          ) ٣(  استمارة البيانات من     استيفاء - ٧

 . بلدهفيمصر العربية وعنوانه 

 ويسجل بياناتـه     )www.mohe_casm.edu.eg ( لكترونى الموقع اال   الطالب على  يدخل - ٨

 .  البيانات ةاستمار+ عليه ويطبع استمارة التقديم 

 . من جواز سفر الطالب موثقة صورة - ٩

 . طلب االلتحاق ، النموذج الخاص للمرحلة المتقدم اليها والتوقيع عليهاستيفاء -١٠

 .  استمارة المعلوماتاستيفاء -١١

 . استمارة استطالع الرأى استيفاء -١٢



 ٣٦ 

وكيـل الكليـة للدراسـات العليـا        / د. حصول الطالب على الموافقة المبدئية من السيد أ        بعد -١٣

والبحوث يتم استيفاء األوراق المطلوبة لتتخذ إجراءات الحصول علـى موافقـة الجهـات              

 .اسية  الطالب للمصروفات الدرداألمنية بعد تسدي

 موافقة الجهات المختصة على قبول الطالب يتم إجراء قيده بالجامعة بعد موافقة مجلس              بعد -١٤

 . على القيدئيةالكلية بصفة نها

  : الوافدينلطالب امن الدراسية المستحقة الرسوم -١٥

رسوم قيد   الدرجـــــة
  ألول مرة

الرسوم 
  الدراسية

  رسوم إضافية

   ١٢٠٠  الدبلوم

   استرلينىجنيه

١٠٠٠   

   استرلينىجنيه
  ١٢٠٠  الماجستير

  استرلينى نيه ج

١٢٠٠   

   استرلينىجنيه
   ١٢٠٠  الدآتوراه

   استرلينىجنيه

٢٠٠٠   

   استرلينىجنيه

  .  رسوم طلب التحاقيجنيه مصر) ٢٠( -

 رسوم لنـادى الوافـدين      يجنيه مصر  ) ٦٠( -

  . لكل درجة علمية يتسدد عن كل عام دراس

 رسوم الرعاية الطبيـة     يجنيه مصر ) ١٠٠( -

  .والخدمات العالجية

  

  
  
  

                    
  

  

  

  

  

 

 


