
   
  

 

 املطلوبة إجراءات القيد واملستندات 
 لقيد الطالب الوافدين مبرحلة الدراسات العليا

 

 جميع أصول الشهادات الحاصل عليها الطالب موثقة من الخارجية..1
 أصل شهادة تقديرات السنوات األربعة للبكالوريوس أو الليسانس. .2
عليه الطالب من المجلسس األعلسل للجامعسات المصسرية   حصلمعادلة آلخر مؤهل الشهادة .3

 المجلسسسسلم اييصسال الخساا باسستخراجها المحسرر مسن وفي حالة عدم وجسود الشسهادة ي  
م دوعسس  مها بمجسسرد الحصسسول عليهسسايوكتابسسة راسسرار بتسسسلاألعلسسل للجامسسات لحسسين تسسسلمها  

 حضارها. في حالة عدم ر مسئولية الكلية عن استكمال ايجراءات
 ( صور شخصية حديثة. 10عدد )رحضار .4
 صورة جواز السفر علل أن يكون ساري الصالحية لمدة عام..5
 شهادة الميالد موثقة من الخارجية. .6
خطاب من السفارة موجه لعميسد الكليسة مسن المستشسار الثقسافي موضسه بسه جهسة التمويسل  .7

 والعام الجامعي المراد الدراسة به والدرجة العلمية. 
 : استمارات التقدم عبر المواع االلكتروني للشئون الثقافية والبعثاتاستيفاء .8

)casm.edu.eg-www.mohe(  والمتمثلسسسة فسسسي اسسسستمارة المعلومسسسات واسسسستمارة
 بيانات االلتحاق.

هيسسثم لكليسسة ( اسسستمارة بيانسسات للتقسسدم علسسل المواسسع االلكترونسسي البسسن ال3اسسستيفاء عسسدد ).9
 التربية. 

للتقسسدم علسسل المواسسع االلكترونسسي البسسن الهيسسثم لكليسسة  معلومسسات( اسسستمارة 3اسسستيفاء عسسدد ) .10
 التربية. 

 ( جنيهاً مصرياً. 250يسدد الطالب رسوم سحب ملف بمبلغ ) .11
 من ردارة الدراسات العليا بالكلية.  بالدرجة العلمية سحب طلب االلتحاق .12
 الخاصة بالطالب.  األوراقحافظة بالستيك لحفظ .13
 : وهي الرسوم الدراسيةسداد  .14

 (1500 )  دوالر أمريكي رسوم ايد وافدين ألول مرة.  ألف وخمسمائة 

(4500 ) دوالر أمريكي رسوم دراسية تسدد سنوياً. أربعة آالف وخمسمائة 

(60 ) جنيهاً مصرياً رسوم نادي الوافدين. ستون  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 مع أطيب األمنيات بالتوفيق والنجاح

 

 رؤيـــة الكلية  

 

  رســــالة الكلية 

http://www.mohe-casm.edu.eg/


 
 

 برامج الدراسات العليـا بكلية الرتبية

 

2. 

 .اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، التاريخ: تخصصات
 

  

 في التخصصات التالية: 
التخطيييييط  -تعليييييك ال بييييار  -ضييييماج الجيييي دة - الطفيييي تربييييية  - اإلدارة المدرسييييية

 طـييـرت تييدريع -طييرت تييدريع العليي ك باللغيية اإلنجليزييية -  السياسيياا التعليمييية
طـييـرت تييدريع اللغيية  -اللغيية العربيييةطييرت تييدريع  -الرياضييياا باللغيية اإلنجليزييية

  -طـييـرت تييدريع الميي اد ايجتما ييية -الفرنسييية اللغسسةطـييـرت تييدريع  -اإلنجليزييية
طـييـرت تييدريع طبيعيية  -طـييـرت تييدريع الرياضييياا -طـييـرت تييدريع بي ليي ج 

الليياع  -التفي ت العللي   ايبت يار - التربيية البيييية -مناهج  برامج التعلييك -ء  يميا
 -األخ ييياي  النفسييي  المدرسييي   -التربيييية الخا ييية - التلييي يك النفسييي   التربييي  

 التعليك ايل تر ن . -ت ن ل جيا التعليك
 

 

 في التخصصات التالية:

 حيـة  -تربية خا ة - لك نفع ترب   -تربية طف  -إدارة تعليمية -أ    التربية 

المنياهج  طيرت  -المناهج  طرت تدريع اللغية الفرنسيية -ت ن ل جيا التعليك -نفسيــة

المنييياهج  -اإلنجليزييييةالمنييياهج  طيييرت تيييدريع اللغييية  -تييدريع المييي اد ايجتما يييية

المنيياهج  طييرت  -المنيياهج  طييرت تييدريع اللغيية العربييية -  طييرت تييدريع العليي ك

 .بيييةالتربية ال -تدريع الرياضياا
 

5. 

 اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، التاريخ.تخصصات

 

 

6.: 

 في التخصصات التالية: 
أ    التربية، اإلدارة الترب ية، التربية الملارنة.  ) تخ ص: أصول التربية 

تخ ييص ل لييك الينفع التربيي  ، سييياع نفسي   تليي يك تربيي  ،  :علسم السسنفس التربسوي

 لك النفع المعرف ،  لك النفع الفسيي ل ج ،  ليك الينفع اللغي  ، الم هبية  التفي ت، 

 ذ   ايحتياجاا الخا ة(.

تخ ييص ل التربييية الخا يية، ال ييحة النفسييية، اإلر يياد النفسيي   :الصسسحة النفسسسية

  الترب  (. 

ن ل جيا التعليكتخ ص ت  :تكنولوجيا التعليم 

تخ يييص ل اللغييية العربيييية ، اللغييية اإلنجليزيييية، اللغييية  :المنسسساهط وطسسسرق التسسسدريس

 الفرنسية، الرياضياا، العل ك، الم اد ايجتما ية،  لك النفع(.

7. : 

 التاريخ.: اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، تخصصات
 

8. 

في التخصصات التالية:
تخ ص ل أ    التربية، اإلدارة الترب ية، التربية الملارنة(.  :أصول التربية 

تخ يص ل ليك الينفع التربي  ، سيياع نفسي   تلي يك تربي  ،  :علسم السنفس التربسوي

اللغي  ، الم هبية  التفي ت،   لك النفع المعرف ،  لك النفع الفسيي ل ج ،  ليك الينفع

 ذ   ايحتياجاا الخا ة(.

تخ ييص ل التربييية الخا يية، ال ييحة النفسييية، اإلر يياد النفسيي   :الصسسحة النفسسسية

  الترب  (. 

تخ ص ت ن ل جيا التعليك :تكنولوجيا التعليم 

تخ يييص ل اللغييية العربيييية ، اللغييية اإلنجليزيييية، اللغييية  :المنسسساهط وطسسسرق التسسسدريس

 ضياا، العل ك، الم اد ايجتما ية،  لك النفع(.الفرنسية، الريا
 

9. : 

 اللغة العربية، اللغة اإلنجليزية، اللغة الفرنسية، الجغرافيا، التاريخ. تخصصات:
 

 


