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 جامعة املنصورة

 كلية الرتبية

 جامعة املنصورة

 جامعة املنصورة



 

(1) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 رؤية كلية الرتبية

تسعى كلية الرتبية باملنصورة إىل حتقيق اجلودة 

والتميززو وتءززوا ة ارززة ةعةو ززة ةلززى لعم ززة التعلززي        

اجلززاةعو وكلززو بتززوة  بييززة ةتميززوة للتعلززي  والء زز    

اةعة واتجمتم,  اما مهللاا للمناةسة ولدةة اجلعلمى ال

 ."ةلى املستومني احمللى والععبو
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 

 

رسالة كلية الرتبية
إةززداد ةعلمززو التعلززي   ءزز  اجلززاةعو املززهةنني "

بعسززالتا  والقززادرمى ةلززى اوبززداس واملناةسززة   سززو   

العم  وتدرمءا   وإةداد الءاحثني القادرمى ةلى ت زومع  

كشززززز برو الرتبومزززززة  املععةزززززة وتو ي ازززززا   حززززز  امل 

واتجمتمعيززة وتززوة  اتززدةاو وااستكشززاراو املت صصززة 

."لوحداو كاو ال اب, اتاص بال ليةةى لبرل املعاكو وا
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              6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 لدبلوو العامة يف الرتبيةبرىامج ا            
 الهظام التتابعي

 

 :(9مادة )

ٖ  دعةدا  الرتبٔ٘ة ىل  ا   يفتَدف الدبلْو العام٘  رجيٙة الهلٔةاا امامعٔ٘ة    خل الرتبْة

 .غري الرتبْٓ٘ ّاملعاٍد العلٔا املياظرٗ للعنل معلنني مبراحل التعلٔه قبل امامعٕ

 :(*) (01مادة )
تكبل الهلٔ٘ الطالب احلاصلني دعلةٙ  جةة٘ اللٔنةاىو اّ البهةالْجْٓ  مةً      

  ٘ اّ احلاصةلني دعلةٙ  جةة٘ دعلنٔة٘ معا لة٘ مةً        اّ مةا ٓياظرٍةا   ىلحدٚ امامعةاا املرةرٓ

 ، ّّفكًا لكراج دللو الهلٔ٘ متاشًٔا مع سْم العنل.د دعلنٕ معرتف بُمعَ

 :(**) (00مادة )
الرتبٔة٘ اةتٔةا ِ    يفااللتخةام بالةدبلْو العامة٘     يفٓشرتط لكٔد الطالب الراغةب  

 .ّالهشف الطيب اختباجاا املكابل٘ الشخرٔ٘

 :(01مادة )
دعةاو ةةامعٕ ّاحةد     الرتبٔ٘ يفمدٗ الدجاس٘ للخرْل دعلٙ  جة٘ الدبلْو العام٘ 

)فرالٌ  جاسٔاٌ( للطالب املتفرغني للدجاسة٘ ، ّدعامةاٌ  جاسةٔاٌ للنعلنةني العةاملني      

املكرجاا الدجاسةٔ٘   مبداج  التعلٔه قبل امامعٕ ; حبٔث ٓدج  ٍؤالٛ املعلنٌْ مجٔع

املكرجٗ دعلٙ الدبلْو العام٘ يف الرتبٔ٘ ىعاو العاو الْاحد مْ دع٘ دعلٙ دعامني ةامعٔني ، 

سةةادع٘  (04)الرتبٔةة٘  يفتهةةٌْ متطلبةةاا احلرةةْل دعلةةٙ  جةةة٘ الةةدبلْو العامةة٘   حبٔةةث 

 . معتندٗ مْ دع٘ دعلٙ فرلٔني  جاسٔني

                                                 
 .مو مالحق الالئحة (3ملحق رقم ) –م 21/7/2016توصية جلهة القطاع الرتبوي جبلسته بتاريخ  (*)

جررراب بعررت التعررليالخ اللا ليررة   م والصررادر بنرر)ى: )  9/11/2016( بترراريخ 5558) القرررار الررو اري رقررم ( **)

( مرو  16ملحرق رقرم )    –( جامعرة املهصرور    –بالالئحة اللا لية ملرحلرة اللرااراخ العليرا بةليرة الرتبيرة      

 مالحق الالئحة.
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

  :(*) (02مادة )
 :التدجٓب املٔداىٕ 

 .التدجٓب املٔداىٕ ملدٗ ْٓو ّاحد اسبْدعٔا اثياٛ الفرل الدجاسٕ الثاىٕ -ا 

ٕ   -ب  الفرةةل  املترةةل اّ املنةةتنر ملةةدٗ اسةةبْة يف ىَآةة٘       التةةدجٓب املٔةةداى

 الدجاسٕ الثاىٕ.

ىعةةةاو  –حتتنةةةب  جةةةة٘ التةةةدجٓب للنعلنةةةني اةةةالب الةةةدبلْو العامةةة٘    -ج 

بياٛ دعلٙ التكرٓر النيْٖ الذٖ حرةل دعلٔةُ يف املدجسة٘،     -العامني 

بةاج الشةفْٖ الةذٖ ٓعكةد يف الهلٔة٘، )دعلةٙ       با ضاف٘ ىل   جة٘ االخت

اٌ ٓهةةةٌْ تْ ٓةةةع الطةةةالب دعلةةةٙ املةةةداج  ال مرن ٓةةةًا ّٓعةةةد لةةةذلو    

 اا املياسب٘ للتيفٔذ(.اآللٔ

 :(03مادة )

يف الفرل الدجاسٕ  (املكرجاا الدجاسٔ٘)ٓهٌْ احلد األ ىٙ للعبٛ الدجاسٕ 

( سةادع٘  04ّٓهٌْ احلةد األقرةٙ )   ،( سادعاا معتند9ٗالْاحد ثالث٘ مكرجاا بْاقع )

نةل فرةل    يفٓكةْو بتنةلٔلَا ّ جاسةتَا     اليتمعتندٗ دعلٙ اٌ خيتاج الطالب املكرجاا 

 .الثاىٕبني املكرجاا احملد ٗ بامداّل املرفك٘ للفرلني األّل ّمً   جاسٕ

 :(04مادة )

 الرتبٔ٘. يف دعلٙ الب نلٔ٘ الرتبٔ٘ الدبلْو العام٘ متيح امامع٘ بياٛ

 :(05مادة )

الرتبٔ٘ ىعاو العاو  يفٓبني امدّالٌ املرفكاٌ املْا  الدجاسٔ٘ بالدبلْو العام٘ 

 الْاحد ّىعاو العامني.

 

 

                                                 
 .مو مالحق الالئحة (16ملحق رقم ) (*)



 

(5) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية  يفلدبلوو العامة ل ات الدراسيةاملقرر
 نظام العام الواحل

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
 (الدراسيىهاية الفصل )درجات املادة  عدد الساعات

أعنال  مج ت/ع ن
 مج حتريري /عشفوي فصلية

Curr044  04144 131010 0ارم التدجٓو للعا ٓني

Curr 041 144 04 131010 0جٓو لذّٚ احتٔاةاا اخلاص٘ارم التد 

ED 040 ٘ٔ144 04 31010 1 0اصْل الرتب 

ED 043 144 04 01010- 0املعاصرٗ  اجتاٍااىعه التعلٔه ّاال 

Tech040 144 04 1010 0 - 0تهيْلْةٔا التعلٔه 

Tech 040 ٕ144-0404 00التعلٔه االلهرتّى 

PSY045  144 013101004سٔهْلْةٔ٘ التعله 

MH/PSY040 ٘144 0101004-0سٔهْلْةٔ٘ الفئاا اخلاص 

Curr045144-000404-تدجٓو مرغر

944---00--اجملنْة

 الثاىي الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
 (الدراسيدرجات املادة )ىهاية الفصل  عدد الساعات

أعنال مجت/عن
مجحتريري/عشفويفصلية

MH049   144 04 10 10 0- 0اليفنٕالرخ٘ اليفنٔ٘ ّا جشا 

ED 014 144 04 10 10 0- 0املعله ّمَي٘ التعلٔه 

PSY 011  144 04 10 1310 0الرتبْٖالفرّم الفر ٓ٘ ّالتكْٓه 

Curr 010 144 0101004-0املياٍج 

ED 013  144 013101004العررالرتبُٔ ّقضآا 

04144-034-0*اختٔاجٖ يفمكرج ثكا

MH 019   ْ0101004144- 0دعله ىفو الين

Curr 004  144-00000 يوم كامل مٔداىٕتدجٓب

 544---04--اجملنْة

 :املكرجاا التالًٔ٘ م ًاّاحد ًامكرجهلٔ٘( الخيتاج الطالب )ّفكًا للتينٔل بني األقناو الرتبْٓ٘ ب *

Curr 415 ٘ٔالرتبٔ٘ البٔئ 
PSY 

414 
 علنٕالتفهري ال

ED 615 املدجس٘ ّاجملتنع MH 415 جيابٔ٘الرخ٘ اليفنٔ٘ ا 

Tech 

615 
   لهرتّىٕاخالقٔاا البخث ّالتعلٔه ا 
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالعامة املقررات الدراسية للدبلوو 
 نظام العامني

 األول الدراسيالعاو 

 اسه املقرر ه املقرررق
 (الدراسيدرجات املادة )ىهاية الفصل  عدد الساعات

مجت/عن
أعنال 
فصلية

/شفوي
ع

حترير
ي

مج

Curr044  144 04 10 10 3 1 0ارم التدجٓو للعا ٓني 

Curr 041 ٘144 04 10 10 3 1 0ارم التدجٓو لذّٚ احتٔاةاا اخلاص 

ED 040 ٘ٔ144 04 10 10 3 1 0اصْل الرتب 

ED 043144 04 10 10 0- 0املعاصرٗ  اجتاٍااىعه التعلٔه ّاال 

Tech040 144 04 10 10 0 - 0تهيْلْةٔا التعلٔه 

Tech 040 ٕ04 04 00-التعلٔه االلهرتّى -  144 

PSY045  144 013101004سٔهْلْةٔ٘ التعله 

MH/PSY040 ٘0101004144-0سٔهْلْةٔ٘ الفئاا اخلاص 

Curr045 144-000404-تدجٓو مرغر

944---00--اجملنْة

 الثاىي الدراسيالعاو 

 اسه املقرر رقه املقرر
 (الدراسيدرجات املادة )ىهاية الفصل  عدد الساعات

مجت/عن
أعنال 
فصلية

مجحتريري/عشفوي

MH049   144 04 10 010-0اليفنٕالرخ٘ اليفنٔ٘ ّا جشا 
ED 014 144 04 10 010-0املعله ّمَي٘ التعلٔه 
PSY 011  144 04 10 01310الرتبْٖالفرّم الفر ٓ٘ ّالتكْٓه 
Curr 010 144 0101004-0املياٍج 
ED 013 144 013101004الرتبُٔ ّقضآا العرر 

04144-034-0اختٔاجٖ* يفمكرج ثكا
MH 019  ْ0101004144- 0دعله ىفو الين
Curr 004  144-00000 يوم كامل** مٔداىٕتدجٓب

 544---04--اجملنْة

 مً املكرجاا التالٔ٘: ًاّاحد ًاخيتاج الطالب مكرج *

Curr 415 ٘ٔالرتبٔ٘ البٔئ 
PSY 

414 
 علنٕالتفهري ال

ED 615 املدجس٘ ّاجملتنع MH 415 جيابٔ٘الرخ٘ اليفنٔ٘ ا 

Tech 

615 
   لهرتّىٕاخالقٔاا البخث ّالتعلٔه ا 

 .املٔداىٕاألدعنال الفرلٔ٘ ملا ٗ التدجٓب  (  جة٘ متثل  جة00٘** التكرٓر النيْٚ للطالب )

 


