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 6102ديسمرب  –الدراسات العليا املعدلة الئحة 

 رؤية كلية الرتبية

تسعى كلية الرتبية باملنصورة إىل حتقيق اجلودة 

والتميززو وتءززوا ة ارززة ةعةو ززة ةلززى لعم ززة التعلززي        

يززوة للتعلززي  والء زز   اجلززاةعو وكلززو بتززوة  بي ززة ةتم 

ولدةة اجلاةعة واجملتمع, مبا مؤهلها للمناةسة علمى ال

 ."ةلى املستومني احمللى والععبو
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رسالة كلية الرتبية
إةززداد ةعلمززو التعلززي   ءزز  اجلززاةعو املززؤةنني "

بعسززالته  والقززادرمى ةلززى اوبززداس واملناةسززة   سززو   

لى ت زومع  العم  وتدرمءه , وإةداد الءاحثني القادرمى ة

املععةزززززة وتو ي هزززززا   حززززز  امل ززززز    الرتبومزززززة    

واجملتمعيززة وتززوة  اتززدةا  وااست ززارا  املت صصززة 

."لوحدا  كا  ال ابع اتاص بال ليةةى ل ل املعاكو وا
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 برامج                                   
 املاجستري يف الرتبية

 :(*) (03مادة )

  :الرتبّٕ يفاجطتري الطالب لدزجٕ امل ِػرتط لكّد

الرتبّةٕ نةو دحةدٗ ادتان ةا       يفأى ِهُى حاصال علٖ الدبلُم ارتاصٕ  -1

  .أَ أٓ نؤيل تسبُٓ آخس ن ادل هلا ،املصسِٕ أَ نا ِهاظسيا

اجتّاش انتحانًا تأيّلًّا غفًُِا َحتسِسِةًا َقكةًا ملةا هةددٍ زتلةظ الهلّةٕ        -2

 يف بدإِ ال ام الدزاضْ.

دِس نكبةةُل بالدزجةةٕ ادتان ّةةٕ ا َ  أَ جيةةُش للطالةةب اذتاصةةل علةةٖ تكةة -3

 الدبلُم ارتاصٕ يف الرتبّٕ الكّد بدزجٕ املاجطتري يف الرتبّٕ بػسط:

 .نُاقكٕ زتلظ الكطم املختص 

    ٌدزاضةةةٕ نكةةةسزِو تهمّلةةةّم نةةةو الكطةةةم الةةةرٓ ضةةةّكّد بةةة

 جيتاشيما بتكدِس جّد علٖ ا قل.

 ( مكرر:03مادة )

اصةٕ يف الرتبّةٕ يعّةل التخصصةا       جيُش للطالب اذتاصةلم علةٖ الةدبلُم ارت   

 الكّد بدزجٕ املاجطتري يف الرتبّٕ يعّل التخصصا   بػسط:

 .نُاقكٕ زتلظ الكطم 

 .ٌدزاضٕ نكسزِو تهمّلّم للكطم املكّد ب 

         اد جيُش أى ِتكدم الطالب بطلب جمللةظ الكطةم املكّةد بةٌ ل مةل نكاصٕة للمُة

 اليت مت دزاضتًا بالدبلُم ارتاصٕ بالرتبّٕ.

                                                 
، 30الت بالالئحة على  اوىواد قرقىام )   م بشأن إجراء بعض التعدي9/11/2016( بتاريخ 5558لقرار الوزاري رقم )ا(*)

 ( من مالحق الالئحة.16مكرر(. ملحق رقم ) 30
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 :(03) مادة

الرتبّٕ ضهٕ علٖ ا قةل   يفتهُى ندٔ الدزاضٕ للحصُل علٖ دزجٕ املاجطتري 

تبدأ نو تازِخ نُاقكٕ زتلظ الدزاضا  ال لّا َالبحُث بادتان ٕ علٖ تطحّل نُضُع 

 .السضالٕ َحبد أقصٖ ثالث ضهُا 

َجيةةُش جمللةةظ الهلّةةٕ نةةد التطةةحّل ملةةدٔ عةةانم آخةةسِو بهةةا٘ علةةٖ تكسِةةس         

 زتلظ الكطم املختص. املػسف َنُاقكٕ

 :(03مادة )

 ِػةةةرتط لتػةةةهّل دتهةةةٕ املهاقػةةةٕ َاذتهةةةم للسضةةةالٕ املكدنةةةٕ نةةةو الطالةةةب 

 :املطحل لدزجٕ املاجطتري حتكّل املتطلبا  اآلتّٕ

  :املتطلب األول

 ِو هةةدديما الكطةةم ال لمةةْ املخةةتصالتخصةةص اللةةر ملكةةسزٓاجتّةةاش الطالةةب 

قطم املهايخ َطةسم   ،ٓ َالصحٕ الهفطّٕقطم علم الهفظ الرتبُ ،قطم أصُل الرتبّٕي

َنكسز ختصص اختّازٓ نو قطةم تسبةُٓ آخةس      التدزِظ ، َقطم تههُلُجّا الت لّم

 :ثالث ضاعا  ن تمدٔ لهل نهًا علٖ الهحُ التالْ  3بُاقل ي

  .ال لمْ * نكسز ختصصْ نتكدم يف التخصص ال ام للكطم

  Curr800 , ED800 , Psy800 , Tech800 , MH800ي 

 .* نكسز ختصصْ نتكدم يف التخصص الدقّل ملُضُع السضالٕ

  Curr801 , ED801 , Psy801 , Tech801 , MH801ي 

 * نكسز ختصص اختّازٓ نو قطم تسبُٓ آخس نستبط مبُضُع السضالٕ.

  Curr802 , ED802 , Psy802 , Tech802 , MH802ي 

 .احد أَ أنثسَجيُش للطالب أى جيتاش املكسزا  احملددٔ يف قصل دزاضْ َ
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 :املتطلب الثاني
  DELFي أَ الةةةةدل  ، TOEFLيلحصةةةةُل الطالةةةةب علةةةةٖ غةةةةًادٔ التُِفةةةة  

  ICDLَالسخصةةٕ الدَلّةةٕ لكّةةادٔ الهمبّةةُتس ي   ،]للمتخصصةةم يف الل ةةٕ الفسنطةةّٕ   

َِساعةٖ قةٖ    ( َهدد زتلظ الهلّٕ املطتُٗ املطلُب ب د أخةر زأٗ زتةالظ ا قطةام   

 .ذلو قُّد زتلظ ادتان ٕ  

 :(00) مادة
%  10ي ،%  لألعمةال الفصةلّٕ  20خيصص نةو الهًاِةٕ ال عمةٖ لهةل نكةسز ي     

 .%  لالنتحاى التحسِسٓ يف نًإِ الفصل الدزاض70ْي ،لالنتحاى الػفُٓ

 :(03مادة )
نهاقػةٕ علهّةٕ    يفدتهٕ املهاقػٕ َاذتهةم   ُِكدم الطالب زضالٕ علمّٕ جتّصيا

 . 31ب د انكضا٘ املدٔ املػاز دلًّا باملادٔ ي

 :(*) (03مادة )
تكةةدم بًةةا  الةةيتالرتبّةةٕ نُضةةُع السضةةالٕ   يفِةةبم يف غةةًادٔ دزجةةٕ املاجطةةتري  

جّةةد/ جّةةد جةةدا/  يَالتكةةدِس الةةرٓ َاقكةة  علّةةٌ دتهةةٕ املهاقػةةٕ َاذتهةةم     ،الطالةةب

 ممتةةاش  َالتخصةةص الةةدقّل ملُضةةُع السضةةالٕ نمةةا حتةةددٍ دتهةةٕ املهاقػةةٕ َاذتهةةم    

 .َزتلظ الكطم ال لمْ املختص

 ( مكرر:03مادة )
َب ةةد  –متاغةةًّا نةةل ضةةُم ال مةةل تطةةسل ا قطةةام الرتبُِةةٕ ارتمطةةٕ بالهلّةةٕ     

 التخصصا  الفسعّٕ التالّٕ: –نُاقكٕ زتلظ الهلّٕ 

 أَاًل: قطم املهايخ َطسم التدزِظ:

م َزتلةةظ 20/6/2015َاقةةل زتلةةظ قطةةم املهةةايخ َطةةسم التةةدزِظ بتةةازِخ     

الفسعّةةةٕ الدقّكةةةٕ لدزجةةةٕ م علةةةٖ حتدِةةةد التخصصةةةا  17/7/2015الهلّةةةٕ بتةةةازِخ 

 املاجطتري يف الرتبّٕ.

 املهايخ َطسم تدزِظ الل ٕ ال سبّٕ. -1

 املهايخ َطسم تدزِظ الل ٕ اإلجنلّصِٕ. -2

                                                 
 م واعتمىىاد وزيىىر التعلىى م العىىالح  ىىا، مالحىىق   21/7/2016توصىى ة ة ىىة القاىىاو اللبىىوي السىىت  بتىىاريخ    (*)

 .من مالحق الالئحة 7، 6، 5رقم 
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 املهايخ َطسم تدزِظ الل ٕ الفسنطّٕ. -3

 املهايخ َطسم تدزِظ السِاضّا . -4

 املهايخ َطسم تدزِظ ال لُم. -5

 املهايخ َطسم تدزِظ الدزاضا  االجتماعّٕ. -6

 طسم تدزِظ علم الهفظ.املهايخ َ -7

 ثانًّا: قطم أصُل الرتبّٕ:

 بتةةازِخ َزتلةةظ الهلّةةٕ    م5/11/2016 بتةةازِخ َاقةةل زتلةةظ قطةةم أصةةُل الرتبّةةٕ     

 :علٖ حتدِد التخصصا  الفسعّٕ الدقّكٕ لدزجٕ املاجطتري يف الرتبّٕ م12/2016

 أصُل الرتبّٕ. -1

 اإلدازٔ الرتبُِٕ. -2

 الرتبّٕ املكازنٕ. -3

 الرتبُٓ: ثالثًا: قطم علم الهفظ

ٓ بتةازِخ    َزتلةظ الهلّةٕ     م26/11/2016 َاقل زتلظ قطم علم الةهفظ الرتبُة

 علٖ حتدِد التخصصا  الفسعّٕ الدقّكٕ لدزجٕ املاجطتري يف الرتبّٕ: م12/2016 بتازِخ

 علم الهفظ الرتبُٓ. -1

 تسبُٓ.نفطْ َتكُِم قّاع  -2

 علم الهفظ امل سقٖ. -3

 علم الهفظ الفطُّلُجٖ. -4

 علم الهفظ الل ُٗ. -5

 املُيبٕ َالتفُم -6

 ذَٗ االحتّاجا  ارتاصٕ. -7

 زاب ًا: قطم الصحٕ الهفطّٕ:

َزتلةظ الهلّةٕ    م26/11/2016 َاقل زتلةظ قطةم الصةحٕ الهفطةّٕ بتةازِخ     

علةةٖ حتدِةةد التخصصةةا  الفسعّةةٕ الدقّكةةٕ لدزجةةٕ املاجطةةتري يف      م12/2016بتةةازِخ

 الرتبّٕ:

 الصحٕ الهفطّٕ. -1

 اإلزغاد الهفطْ. -2

 الرتبّٕ ارتاصٕ. -3
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 : قطم تههُلُجّا الت لّم:خانطًا

م      َزتلةظ الهلّةٕ   م 27/11/2016بتةازِخ  َاقل زتلةظ قطةم تههُلُجّةا الت لّة

 علٖ حتدِد التخصصا  الفسعّٕ الدقّكٕ لدزجٕ املاجطتري يف الرتبّٕ: م12/2016بتازِخ 

 تههُلُجّا الت لّم. -1


