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 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        

تززو ب بي ززة ةتميززوة للتعلززي  والء زز   اجلززاةعو وكلزز  ب

ولدةة اجلاةعة واجملتمع, مبا مؤهلها للمنا سة علمى ال

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

بعسززالته  والقززادرمى ةلززى اوبززداس واملنا سززة   سززو   

ثني القادرمى ةلى ت زومع  العم  وتدرمءه , وإةداد الءاح

املعع زززززة وتو ي هزززززا   حززززز  امل ززززز    الرتبومزززززة    

واجملتمعيززة وتززو ب اتززدةا  وااست ززارا  املت صصززة 

."لوحدا  كا  ال ابع اتاص بال ليةةى ل ل املعاكو وا

 



 

(3) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 برامج                                    

 (*)املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل

 

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 87ما ة )
املعلام   دعادا  املعلم يف اآل اب أً إل دعدا ٍػرتط يف قَد الطالب لدزجْ املاجطتري إل

ن صاًاالى دعلاآ الاادصلٌ  ارتاًااْ إل   نيف العلاٌا أ أ  دعاادا املعلاام يف اآل اب أً إل دعاادا ٍكاٌا

زجْ معا لْ من معواد  املعلم يف العلٌ  من إصدٔ جامعات مجوٌزٍْ مصس العسصَْأ أً دعلٓ  

أ ًيف مجَاا اذتاا ت  اب أ  ٍكاي التكادٍس العاا  دعان            دعلمُ آخس معرتف صاى مان ادتامعْا

ن   التطاا َي يف )جَاادو ًدااد  زتلااظ الكلَااْ عياام ًمٌادعَااد الكَااد ًالتطاا َي ًأن ٍكاٌا

ن الطالاب صاًالى       ؛عفظ ختصص الادصلٌ  ارتاًاْ اذتاًاي دعلَواا     كماا  اب أن ٍكٌا

ً تااش امتااعااى    وICDL)سخصاْ الدًلَاْ لكَاا ّ اذتاضاب اآللُا      دعلٓ غاوا ّ التٌٍفايأ ًال  

        ُ ) ماا مسادعااّ قٌَا      غفٌٍاى ًحتسٍسٍااى للكػاع دعان قدزعاى دعلآ الاتفكري ًالعااي العلما

 .زتلظ جامعْ املنصٌزّ فٓ هرا الػأن و

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 87ما ة )
ظ دد ها زتلاظ الكلَاْ ضانٌٍاى    ٍكلع الطالب صدزاضات يف الرتصَْ ًدعلم النف

صنإ دعلٓ اقرتاح األقطا  املتدصصْ ًذلا  صٌاقاا أزصاا ضاادعات أضاعٌدعَاىأ ًكارل  مكاسز        

الكفإّ اللغٌٍْ يف كتاصْ العاي العلمُ ملدّ ضادعتني أضاعٌدعَاىأ ًٍاي ِ الطالاب امتااعااى     

ضاإ  يف هري املكسزات خال  جلطاتني امتاااعَتني مادّ كاي منوماا عال  ضاادعات صعاد اعك         

ًدد  زتلظ الكلَاْ مٌدعادٍن للمتااان خال       أعطعْ أغوس دعلٓ األقي من عازٍذ الكَد

املعلام يف العلٌا     إدعادا  غوسِ ٌٍعٌَ ًضعتمرب من كي دعا أ كما ٍكلع طالب ماجطتري 

ش لاى التكاد         صدزاضْ أزصعْ مكسزات يف التدصص الرِ ضٌف ٍكٌا  صالتطا َي فَاى ً   ٌا

اصاى يف هاري ا متااعااتأ ًٍػارتط دعاد  التدلاع دعان امتااان         ملناقػْ السضالْ إ  صعد جن

املعلاام يف اآل اب  إدعاادا أِ مكاسز أكرااس مان عاال  ماسات. كمااا ٍكلاع طالااب ماجطاتري      

ل السضاالْ )ضاادعتان       Elective Courceصدزاضاْ مكاسز خااخ اختَاازِ      لاى دعلقاْ ضٌعٌا

ْ أً األملاعَااْ أً اإلجنلَ    صٍااْوأ دعلاآ أن ٍكلااع  أضااعٌدعَاىو ًكاارل  لغااْ أجنعَااْس )الفسعطاَا

                                                 
م والصادر بشأن تعديل مواد الالئحة الداخلية لكليةة الرتبيةة   20/7/2016( بتاريخ 2677( القرار الوزاري رقم )*)

 .( من مالحق الالئحة4رقم )ملحق  –مرحلة الدراشات العليا  –
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الطالااب صكااسإّ كتاااب أً أكرااس لااى دعلقاْا صالتدصااص صتصاادٔ هااري اللغااات )ضااادعتان         

أضعٌدعَاىو ًٍتٌىل الطا ّ املػاسفٌن حتدٍاد ماا ّ التدصاص )املكاسز ا ختَاازِوأ ًدعلآ أن        

ز دعاد     ٍكٌ  املػسف األضاضُ أً من ٍساي الكطم صتدزٍظ املا ّ. كما ٍلتص  الطالب حبضٌا

 ي للسضالْ ًقعي املناقػْ.إدعدا زات أعنإ أزصعْ ضَمنا

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 78ما ة )
ٍكٌ  الطالب صتجسإ حبي يف مٌعٌل ٍكسي زتلظ ادتامعْ حتت إغساف أصد 
األضااااعرّ أً األضااااعرّ املطاااادعدٍن صالكلَاااْأ ً اااٌش أن ٍػااارت  يف اإلغاااساف أصاااد    

كرس من غري أدعضإ هَْٗ التدزٍظ صالكلَاْ  املدزضني كما  ٌش إعافْ مػسف أً أ
ًٍكد  الطالب صعد مضُ دعا  دعلآ األقاي    أممن ٍسٔ زتلظ الكلَْ ًلصَتوم لرل 

من عازٍذ عط َي املٌعٌل يف زتلظ الكلَْ زضاالْ صنتااٖه هاري العااٌ  عكعلاوا دتناْ       
 اذتكم ًعكٌن مناقػْ السضالْ أً فاصوا صٌاضطْ هري الل نْ.

 :جامعة عني مشض –كلية الرتبية من الئحة ( 78ما ة )
ٍػرتط قعي قعٌ  السضالْ للمناقػْ أن ٍكاٌن الطالاب قاد أقاا  يف مجوٌزٍاْ      

مصاس العسصَااْ خاال  فارتّ العاااي ماادّ   عكااي دعان ضاانْ دعلاآ األقاي ماان عااازٍذ مٌافكااْ     

 زتلظ الكلَْ دعلٓ التط َي.

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 78ما ة )
ٍركس يف الػوا ّ اليت متنح للطالب صَان ما ختصص فَاى ًمٌعاٌل السضاالْ    

 ممتاشو. –جَد جداى  –جَد  –اليت عكد  صوا ما التكدٍس املطتال يف املاجطتري )مكعٌ  

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 78ما ة )
ف ٍػكي زتلظ الكلَْ صنإ دعلٓ اقرتاح زتلظ الكطام املعاجل دتناْ اإلغاسا    

دعلٓ السضالْ حبَي عضم دعلٓ األقي اعانني مان أدعضاإ هَٗاْ التادزٍظ )أضاتاذ ًأضاتاذ        

 مطادعدأ أً أضتاذ ًمدزعأ أً أضتاذ مطادعد ًمدزعو.

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 78ما ة )
ٍػاارتط أن ٍنػااس الطالااب ًزقااْ حبرَااْ مػااتكْ ماان زضااالتى دعلاآ أن عتضاامن أهاام   

 ا ّ منوا قعي املٌافكْ دعلٓ عػكَي دتنْ اذتكم دعلٓ السضالْ.عتاٖ وا ًكَفَْ ا ضتف

 :جامعة عني مشض –من الئحة كلية الرتبية ( 78ما ة )
ٍػكي زتلظ الكلَْ صنإ دعلٓ اقرتاح زتلظ الكطم املعجل دتنْ اذتكام دعلآ   

ن أصادهما )يف صالْا علعْا ستكمانيو أً          السضالْ من علعْ أً أزصعْا أدعضاإ حبَاي ٍكٌا

)يف صالااْ أزصعااْ ستكماانيو ماان املػااسفني دعلاآ السضااالْ دعلاآ أن ٍااتم مناقػااْ   اعاانني ماانوم

الطالب دعلنَاى ًللم لاظ أن ٍاسخص للطالاب الارِ ر عكاسز أهلَتاى للاصٌا  دعلآ الدزجْا          

إدعااا ّ عكاادٍم السضااالْ صعااد اضااتكما  أًجااى الاانكص فَواااأ أً التكااد  صسضااالْ أخااسٔ عااتم    
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التكسٍاااس ماااا السضاااالْ صعاااد إ خاااا   مناقػاااتوا صٌاضاااطْ دتناااْ اذتكااام الطااااصكْ ًٍعاااس  

 التعدٍلت اليت أقسعوا الل نْ دعلٓ زتلظ الكلَْ للتًٌَْ ضنح الدزجْ.

 .ما مسادعاّ مٌا   ٖاْ عنيَم ادتامعات يف هرا الػأن
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 املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل
 )ختصص اللغة اإلجنليسية(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 
 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 188 - 08 08 و1ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و0ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و1مكسز عسصٌِ )

 3 1 188 - 08 08 و0مكسز عسصٌِ )

 
 

 املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل
 اللغة الفرنصية()ختصص 

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 
 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 188 - 08 08 و1ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و0ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و1مكسز عسصٌِ )

 3 1 188 - 08 08 و0صٌِ )مكسز عس

 
 

 املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل
 )ختصص اللغة العربية(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 

 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 188 - 08 08 و1ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و0ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و1مكسز عسصٌِ )

 3 1 188 - 08 08 و0مكسز عسصٌِ )
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 املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل
 )ختصص التاريخ(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 
 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 188 - 08 08 و1ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و0ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و1مكسز عسصٌِ )

 3 1 188 - 08 08 و0مكسز عسصٌِ )

 
 

 املعلم يف اآل اب دعاا املاجستري إل
 )ختصص اجلغرافيا(

Subject 
Marks of 

Final Exam 
(Written) 

Marks of 

Quizzes 
 

Marks of 

Exam 
(Practical) 

Marks of 

Exam 
(SUM) 

No. of 

Exam 

Papers 

No. of 

Hours of 

Final Exam 

 3 1 188 - 08 08 و1ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و0ختصص )

 3 1 188 - 08 08 و1مكسز عسصٌِ )

 3 1 188 - 08 08 و0مكسز عسصٌِ )

 

 

 

 

 

 

 


