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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        

ئززة ةتميززوة للتعلززي  والء زز   اجلززاةعو وكلززو بتززو   بي 

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   

درمى ةلى ت زومع  العم  وتدرمءه , وإةداد الءاحثني القا

املعع زززززة وتو ي هزززززا   حززززز  امل ززززز    الرتبومزززززة    

واجملتمعيززة وتززو   اتززدةا  وااست ززارا  املت صصززة 

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

 :(*) (63مادة )

 ب لدزجة دنتوزاه الفلطفة يف الرتبية: يػرتط لكيد الطال

التخصووم  وو    يفالرتبيووة  يف أن يهووون صا ووى دلوو  دزجووة ا اجطووت    -1

إصود  ادتا اواا ا صووسية ي وا ياا,سأووا ة أي أيوة غووةادت  اادلوة بتكووديس      

 جيد جدا دل  األقل.

جيوش للطالب اذتا ل دل  تكديس  كبول بالدزجة ادتا اية األيىل الكيد  -2

 لفلطفة يف الرتبية بػسط:بدزجة دنتوزاه ا

  وافكة زتلظ الكطم. - أ

دزاضة  كسزي  تهميليني    الكطم الري ضيكيد به  و  اذتصوول    - ب

 دل  تكديس جيد يف نل  ادت.

أن جيتاش ا تحانًا تأأيليًا غفويًا يحتسيسيًا يفكًا  ا حيدده زتلظ الهلية  -3

يف بدايوووة الاووواا الدزاضووون للهػوووه دووو  إ هاناتوووه للدزاضوووة  سصلوووة   

 توزاه.الدن

بالاطبة للطىب الوافدي  يػورتط اذتصوول دلو  تكوديس جيود للكيود بدزجوة         -4

الوودنتوزاهة ييف صالووة دوودا الوفووال بةوورا الػووسط يػوورتط دزاضووة  كووسزاا    

تهميلية حيددأا زتلظ الهلية للحا لني دلو  تكوديس  كبوول بػوسط أ      

 يكل تكديس الطالب باد دزاضة ا كسزاا التاويضية د  تكديس جيد.

الاوواا ادتووا انة ا طلبوواا الكيوود لدزجووة الوودنتوزاه  ووستني  ووىل  يتكوود

 يذلو  ىل غةسي أنتوبس يفربايس    نل داا.

                                                 
 ( مو مالحق الالئحة.16( ملحق رقم )*)
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 :(63مادة )

ضواتان دلو     الرتبيوه  يف دت الدزاضوة للحصوول دلو  دزجوة دنتووزاه الفلطوفة       

األقل يأزبو  ضواواا دلو  األناوس ادتبوازًا  و  توازية  وافكوة زتلوظ الدزاضواا الاليوا            

بادتا اة دل  تطحيل السضالة إ  إذا زأ  زتلظ الهلية  ود التطوحيل  ودت    يالبحوث 

 دا ني آ سي  باال دل  تكسيس ا ػسف ي وافكة زتلظ الكطم ا ختم.

   :(63مادة )

% 10% لألدموووال الفصوووليةة 20خيصوووم  ووو  الاةايوووة الاقمووو  لهووول  كوووسز  

  .% لى تحان التحسيسي يف نةاية الفصل70  تحان غفوية 
  :(69مادة )

يػووورتط لتػوووهيل دتاوووة ا ااقػوووة ياذتهوووم للسضوووالة ا كد وووة  ووو  الطالوووب  

 ا طحل لدزجة دنتوزاه الفلطفة يف الرتبية حتكيل ا تطلب التالن:

  حيووددأما الكطووم الالموون ا خووتم اجتيوواش الطالووب  كووسزي التخصووم اللووري

أخ يطوسم  قطم ا اا ةقطم دلم الافظ الرتبوي يالصحة الافطية ةقطم أ ول الرتبية)

 ي كسز ختصصن ا تيوازي  و  قطوم تسبووي آ وس      قطم تهاولوجيا التاليم(ة التدزيظ

 :( ثىث ضاداا  اتمدت لهل  اةا دل  الاحو التالن3) بواق 

 التخصم الااا للكطم الالمن.  يف كسز ختصصن  تكدا  *

 (Curr000 , ED000 , Psy000 , Tech000 , MH000) 

 الدقيل  وضوع السضالة.  التخصم يف كسز ختصص   تكدا  *

 (Curr001 , ED001 , Psy001 , Tech001 , MH001) 

 . كسز ختصصن ا تيازي    قطم تسبوي آ س  ستبط  وضوع السضالة *

 (Curr002 , ED002 , Psy002 , Tech002 , MH002) 

 .ياصد أي أناس دزاضنفصل  يفيجيوش للطالب أن جيتاش ا كسزاا احملددت 
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 :(04مادة )

 ااقػووة  يفيكوودا الطالووب زضووالة دلميووة ةيصأووا دتاووة ا ااقػووة ياذتهووم   أن

 (.37) دلاية باد انكضال ا دت ا ػاز إليةا با ادت

 :(04مادة )

تكودا بةوا الطالوب ة يالتكوديس        الو  غةادت الودنتوزاه  وضووع السضوالة     يفيبني 

يالتخصم الودقيل   ممتاش [ الر  يافكت دليه دتاة ا ااقػة ياذتهم ة ةجيد جدا ةجيد

   ا ختم. المن وضوع السضالة نما حتدده دتاة ا ااقػة ياذتهم يزتلظ الكطم ال

 :(*)( مكرر04مادة )

يباوود  –متاغوويًا  وو  ضوووم الاموول تطووسل األقطوواا الرتبويووة ارتمطووة بالهليووة     

 التخصصاا الفسدية التالية: – وافكة زتلظ الهلية 

 :أيً : قطم ا ااأخ يطسم التدزيظ

ا يزتلووظ 20/6/2015فوول زتلووظ قطووم ا اوواأخ يطووسم التوودزيظ بتووازية     يا

ا دلووو  حتديووود التخصصووواا الفسديوووة الدقيكوووة لدزجوووة 17/7/2015الهليوووة بتوووازية 

 دنتوزاه الفلطفة يف الرتبية.

 ا ااأخ يطسم تدزيظ اللغة الاسبية. -1

 ا ااأخ يطسم تدزيظ اللغة اإلجنليصية. -2

 ا ااأخ يطسم تدزيظ اللغة الفسنطية. -3

 ا ااأخ يطسم تدزيظ السياضياا. -4

 ا ااأخ يطسم تدزيظ الالوا. -5

 ا ااأخ يطسم تدزيظ الدزاضاا ا جتمادية. -6

 ا ااأخ يطسم تدزيظ دلم الافظ. -7

 

                                                 
 .الالئحةمو مالحق  (7، 6، 5حق رقم )الامل -م 21/7/2016توصية جلهة القطاع الرتبوي جبلسته بتاريخ (*)
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 :ثانيًا: قطم أ ول الرتبية

بتوازية     يزتلوظ الهليوة   ا 5/11/2016بتوازية  يافل زتلوظ قطوم أ وول الرتبيوة     

يوووة الدقيكوووة لدزجوووة دنتووووزاه الفلطوووفة يف  دلووو  حتديووود التخصصووواا الفسد ا12/2016

 الرتبية:

 أ ول الرتبية. .1

 اإلدازت الرتبوية. .2

 الرتبية ا كازنة. .3

 ثالاًا: قطم دلم الافظ الرتبوي:

وزتلظ الهلية  26/11/2016 بتازيةيافل زتلظ قطم دلم الافظ الرتبوي 

فلطفة دل  حتديد التخصصاا الفسدية الدقيكة لدزجة دنتوزاه ال ا12/2016 بتازية

 يف الرتبية:

 دلم الافظ الرتبوي. .1

 الكياع يالتكويم الرتبوي. .2

 زاباًا: قطم الصحة الافطية:

 ا12/2016بتوازية  يزتلظ الهليوة  ا 26/11/2016بتازية يافل زتلظ قطم الصحة الافطية 

 دل  حتديد التخصصاا الفسدية الدقيكة لدزجة دنتوزاه الفلطفة يف الرتبية:

 الصحة الافطية. .1

 .يالرتبوي الافطن اإلزغاد .2

 الرتبية ارتا ة. .3

  ا طًا: قطم تهاولوجيا التاليم:

وزتلظ الهلية  27/11/2016 بتازيةيافل زتلظ قطم تهاولوجيا التاليم 

دل  حتديد التخصصاا الفسدية الدقيكة لدزجة دنتوزاه الفلطفة  ا12/2016 بتازية

 يف الرتبية:

 تهاولوجيا التاليم. .1

 :ةأحكام انتقالي :(04مادة )

تطبوول أصهوواا أووره الىىحووة دلوو  طووىب الدزاضوواا الاليووا الووري  يلتحكووون      

  الىىحة. بالهلية ادتبازًا    تازية  ديز الكساز الوشازي بادتماد أره


