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 مقدمة: 

تقدم كمية التربية جامعة حموان كمؤسسة تربوية أكاديمية   
تسيم مجموعة من البرامج األكاديمية بمرحمة الدراسات العميا، 

ىذه البرامج فى تحقيق الرؤية والرسالة الخاصة بالكمية، كما 
تشارك مع جميع المؤسسات العممية التربوية األخرى فى تدعيم  

 البحث العممى.  

،  التابعة لكمية التربيةتتنوع ىذه البرامج وفقا لألقسام العممية    
قسم التربية المقارنة  –قسم أصول التربية  -وىى كالتالى :
قسم المناىج وطرق  –قسم الصحة النفسية  –واإلدراة التربوية 

قسم عمم النفس التربوى.   –قسم تكنولوجيا التعميم  –التدريس 
  - ةويتبع كل قسم من األقسام السابق ذكرىا برامج لمدبموم العام

 . لمدكتوراه  –والماجستير   ةلمدبموم الخاص – ةلمدبموم المينى

فددددى التربيددددة إلددددى إعددددداد الطدددد   مددددن خريجددددى تيدددددد الدددددبموم العامددددة 
 .معمل بمراحل التعميم قبل الجامعىالكميات الجامعية غير التربوية ل

تيدد الدبموم المينيدة إلدى إعدداد خريجدى الكميدات التربويدة ابالنظدامين  
التكاممى والتتابعى( عمميًا ومينيدًا فدى تخصدص مدن تخصصدات الددبمومات 
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 . واالرتقاء بمستوى أدائيم المينى ، المينية التى تقدميا الكمية

تيددددد الدبمومدددة الخاصدددة فدددى التربيدددة إلدددى التخصدددص فدددى مجدددال مدددن 
المجددداالت التربويدددة التدددى تمددددن  الكميدددة درجدددة الدبمومددددة الخاصدددة بيدددا وىددددى 
التابعددة لألقسددام العمميددة السددابق ذكرىددا. وقددد يددؤدى ذلددك بالدددراس السددتكمال 

 التخصص بإعداد رسالة الماجستير 

د بددددرامج دكتددددوراه الفمسددددفة فددددى التربيددددة إلددددى إعددددداد متخصصددددين تيددددد
تربددويين فددى مجددال مددن المجدداالت التربويددة التابعددة لألقسددام العمميددة بالكميددة، 

 ويؤدى ذلك استكمال الباحث لمدراسة وا عداد رسالة الدكتوراه . 

 :  برامج الدبموم العام أوال

 المعمم : إعدادبرنامج دبموم عام مسار  -7

ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد معممين لدييم القدرة عمى تصميم    

خطة الدرس ، تطبيق استراتيجيات التدريس، توظيف تكنولوجيا 

التعميم ، تنفيذ األنشطة التربوية ، توضي  المعرفة والع قات 

التكاممية بين مجاالت العموم ومراعيًا خصائص المتعممين وأنماط 

 رنامج في تعريف المعمم بقيم المجتمعكما يسيم ىذا الب تعمميم.
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بفاعمية في أنشطة خدمة ، ويشارك وبأخ قيات مينة التعميم وآدابو

 المجتمع .

 برنامج دبموم عام مسار اختصاصى اجتماعى : -0
االختصاص تيدد الدبموم العامة في التربية مسار      

قسام االجتماعي التربوي الى إعداد الط   من خريجين أ

االجتماعية من  الخدمةاالجتماع بكميات االدا  وكميات ومعاىد 

و الحا صمون عمى درجة عممية معادلة ليا الجامعات المصرية أ

عداد اخصائي ، والذي ييدد الى إ من المجمس االعمى لمجامعات

اجتماعي مدرسي ممم بالمعمومات والمفاىيم والنظريات التي تسيم 

والذي يكون قادرآ عمى  واالجتماعي، تكوينو العمم والنفسيفي 

ىم المستجدات ذات الع قة بتخصصو والتي تجعمو مى أ التعرد ع

الوطني والديمقراطي قادرآ عمى تفعيل دوره في تنمية قيم االنتماء 

نشطة خدمة وقبول االخر، كما يمكنو المشاركة بفاعمية في أ

جميع المجتمع وتطوير البيئة التعميمية لمساعده الط   في 



  
quality@edu.helwan.edu.eg 

  _________________________________________________________ 
 

6 
 

النواحي ليستطيعوا التكيف والتأقمم مع البيئة المدرسية والبيئة 

 المجتمعية المحيطو بيم .

 برنامج دبموم عام مسار اختصاصى نفسي : -3

عداد أخصائي نفسي مدرسي ممم إ ييدد ىذا البرنامج إلى      

بالمعمومات والمفاىيم والنظريات التي تسيم في تكوينو العممي 

، وتساعده عمى تنمية المعارد المينية  والنفسي والتربوي 

 المتخصصة في مجال عمم النفس .

 برنامج دبموم عام مسار أخصائى مكتبات : -4

ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد أخصائي فني في مجال    

المكتبات والمعمومات ممم بالمعمومات والمفاىيم والنظريات التي 

ية المعارد المينية تسيم في تكوينو العممي والتربوي ، وكذلك تنم

المتخصصة في مجال المكتبات والمعمومات، واإلسيام في خدمة 

والتوعية بأىمية  المجتمع عن طريق التدري  والتعميم المستمر

 والمعمومات ودراستو . مجال المكتبات 
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 برنامج دبموم عام مسار صحافة مدرسية ومسرح مدرسي : -5
مدرسية ومسرح  فةأخصائي صحا ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد  

تنمية ، قادر عمى د النظريات ذات الع قة بتخصصومدرسي يعر 

المعارد المينية المتخصصة في مجال الصحافة المدرسية 

 . والمسرح المدرسي

  ةيالدبموم المينثانيا : برامج 
 دبموم مينية تخصص مناىج و طرق تدريس -

 لمناطقين بغيرىا(ية )إعداد معمم المغة العربية . برنامج دبموم مين7

تخصص  –ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد خريجى الكميات التربوية       
المغة العربية  ا بالنظامين التكاممى والتتابعى ( عمميا ومينيا لتدريس المغة 
العربية لمناطقين بغيرىا، ويتميز ىذا اإلعداد بتخريج معمم قادر عمى 

متقنا فى ذلك كل من الميارات التواصل فى المواقف المغوية المختمفة 
المغوية  والكفايات التربوية ال زمة لمتخصص. وأن يكون مدركا 
لممستجدات المرتبطة بمجال التخصص وكذا مشاركا فى أنشطة خدمة 
المجتمع ، وواعيا لمع قة التكاممية بين تخصصو والتكنولوجيا والمجتمع 

 .لمعمم المغة العربية ة األساسيةوالبيئة ، وممتزما بالمعايير القومي
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برامج التدريب والتنمية ية )إختصاصي ن. برنامج دبموم مي0
   البشرية(

ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد أخصائى برامج تدري  وتنمية بشرية      
ستراتيجيات تدريسية فى مجال تخصصو تركز عمى نشاط  ممما بطرق وا 

لتصميم المواقف التدريبية المتعمم و مكتسبا لمميارات المينية ال زمة 
وقادرا عمى تطبيق التطورات العممية والتكنولوجية في مجال التخصص 

داراتو.  باالضافة الى تنمية قدرتو عمى التعامل بمينية مع التدري  وا 

 ية )إختصاصي مناىج وبرامج تعميم(. برنامج دبموم مين3

عميم لديو مناىج وبرامج ت ييدد ىذا البرنامج إلى إعداد أخصائى    
القدرة عمى تطبيق المعارد المتخصصة وميارات االتصال والقيادة 
ستراتيجيات تدريسية  فى مجال تخصصو، و عمى استخدام طرق وا 
تركز عمى نشاط المتعمم. كما ييدد البرنامج الى التوعية بالتطورات 
العممية والتكنولوجية في مجال المناىج و برامج التعميم و كذلك 

ضايا  و مشك ت المجتمع و المشاركة اإليجابية في حميا التوعية بق
. باالضافة الى تنمية الوعى بطبيعة الع قة التكاممية بين تخصصو 

 والتخصصات األخرى والتكنولوجيا والمجتمع.
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دارتو(. برنامج دبموم مين4  ية )إختصاصي تخطيط التدريس وا 

رة عمى اكتسا  ييدد ىذا البرنامج الى اعداد معمم لديو القد      
ستراتيجيات التدريس  المعمومات و الميارات المينية ال زمة وطرق وا 
التى تركز عمى نشاط المتعمم و تطبيقيا فى مجال تخصصو. كما 
يسيم البرنامج فى تمكين المعمم من متابعة و تطبيق التطورات 
العممية والتكنولوجية في مجال تخصصو وطرق تعميمو مع مراعاة 

 الثقافية.الخصوصية 

 دبموم مينية تخصص عمم النفس التربوى  

 (صعوبات تعممية )برنامج دبموم مين. 5

ييدد ىذا البرنامج الى اعداد اخصائى صعوبات تعمم لديو القدرة       
عمى تطبيق المعارد و المعمومات األساسية عن صعوبات التعمم 
وتوظيف مناىج البحث في ىذا مجال، تحديد المشك ت الخاصة لذوى 
صعوبات التعمم و اقترح الحمول المناسبة ليا . باالضافة الى استخدام 

يا لتطوير العممية التعميمية و تطبيق ميارات االتصال و الوسائل التكنولوج
القيادة و القدرة عمى اتخاذ القرار.كما يسيم البرنامج فى توعية اخصائى 

 صعوبات التعمم بأخ قيات مينة التدريس وتقبل المساءلة  و المحاسبة.
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 ية )القياس النفسي(مج دبموم مين. برنا6

 معمم لديو القدرة عمى تطبيق المعارد عدادإ ييدد ىذا البرنامج الى      
ميارات االتصال والقيادة والقدرة عمى المتخصصة والمعمومات األساسية و 

اتخاذ القرار فى مجال التخصص باالضافة المى االلتزام بأخ قيات المينة 
وتقبل المساءلة والمحاسبة. كما يسيم البرنامج فى اعداد معمم ممما 

ضمان جودة تعميم تخصصو  ونظم مداخلوواعيا ب بمقومات اليوية الثقافية
 . واعتماده

 . دبموم مينية تخصص صحة نفسية  -

 (اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي ية )ن. برنامج دبموم مي7

تنمية الميارات الذىنية والتطبيقية لمخريج في ييدد ىذا البرنامج الى      
مجال اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوى و تزويده بالمفاىيم األساسية التي 

المجال و كذلك تزويده بالميارات  ىذاتمكنو من فيم طبيعة عممو في 
العممية التي تمكنو من تصميم برامج إرشادية متنوعة لحل مشك ت 

بوية، باالضافة الى زيادة إعداد البحوث العممية الط   النفسية والتر 
ىذا البرنامج الى تنمية قدرة الخريج  ومعرفة خطواتيا ومنيجيتيا. كما يسيم

مواصمة تطوير معموماتو و استخدام تكنولوجيا االتصال والمعمومات  عمى
 في تطوير ممارستو المينية.
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 ية )التربية الخاصة(ج دبموم مين. برنام8

ييدد ىذا البرنامج الى اعداد معمم الفئات الخاصة و اكسابو      
المعارد و الميارات األساسية فى مجال التربية الخاصة و سيكولوجية 

االحتياجات الخاصة الفئات الخاصة و تدريبو عمى كيفية التعامل مع ذوى 
-اإلعاقة العقمية  ا   في المراحل الدراسية المختمفة وذلك في مجال

االضطرابات السموكية و التوحد   -  اإلعاقة السمعية –التعمم  صعوبات  
كما يسيم  ( بأن يكون عمى أعمى درجات من الكفاءة العممية و العممية.

تييئة الخريجين وا عدادىم لمبحث العممي األكاديمي لخدمة  البرنامج فى
 الفئات الخاصة.

 دبموم مينية تخصص تكنولوجيا التعمم  -

 ية )تكنولوجيا التعميم و المعمومات(مين. برنامج دبموم 9

تطبيق ييدد ىذا البرنامج الى اكسا  الخريج القدرة عمى       
النظريات والمعارد المتعمقة بتكنولوجيا التعميم باالضافة الى تطبيق 
نماذج التصميم التعميمي التي درسيا في تحميل وتصميم بيئات التعمم. 
كما ينمى قدرتو عمى تحديد المشك ت الخاصة بصيانة البرمجيات 

رات واألجيزة التعميمية والتغم  عمييا فض  عن اتقانو العديد من الميا
كميارات العرض التعميمى، ميارات التواصل و ميارات اتخاذ القرارات. 
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يسيم البرنامج كذلك فى تنمية وعى الخريج بدوره فى تنمية البيئة 
 التعميمية لممدرسة و كيفية توظيفو لمموارد المتاحة لتصميم التعميم.

 التربية المقارنة و االدارة التربويةدبموم مينية تخصص  -

نظم ضمان الجودة واالعتماد في ية )ج دبموم مين. برنام72
 (التعميم

تنمية ميارات الخريج الذىنية والتطبيقية ييدد ىذا البرنامج الى        
وميارات حل المشك ت التى تمكنو من المساىمة الفعالة في عمميات 
التخطيط التعميمي، والتخطيط االستراتيجي، والجودة الشاممة لمنظم 

كما يسعى البرنامج الى زيادة قدرتو عمى التواصل وبث روح التعميمية. 
الفريق في مجال التعميم باالضافة الى تمكينو من استخدام تكنولوجيا 
االتصال والمعمومات في تطوير ممارستو المينية و حثو عمى  مواصمة 
تطوير معموماتو واالط ع عمى كل ما ىو جديد في مجال ضمان الجودة 

 عن حثو الى اجراء الدراسات المستقبمية في التربية. واالعتماد فض 

 ية )اإلشراف التربوى(ن. برنامج دبموم مي77

ييدد ىذا البرنامج الى اعداد خريج لديو القدرة عمى تطبيق       
المعارد و النظريات التربوية فى مجال االشراد التربوى ، تحديد 

حمول ليا ، توظيف الموارد  اقتراح ت فى مجال التعميم و التعمم  و المشك
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المتاحة بكفاءة باالضافة الى اكسابو ميارات التواصل و قيادة فرق العمل 
و ميارات اتخاذ القرار فى ضؤ المعمومات المتاحة. كما يسيم البرنامج فى 

 الحفاظ عمى البيئة.نمية المجتمع و تنمية وعى الخريج بدوره فى ت

 دبموم مينية أصول التربية -

 برنامج دبموم مينىية )التنمية المينية و التعميم المستمر(.. 70

ييدد ىذا البرنامج الى تنمية اتجاىات الخريج نحو المينة والتدري        
المستمر لو، رفع كفايتو وما يتفق ومتطمبات المينة، تزويده بما يجد فى 
المجال التقنى و العممى والنظريات التربوية و مواكبة ما يستجد من 
معارد فى ىذا المجال باالضافة الى  تمكينو من توظيف قدراتو فى 

 المواقف التعميمية المختمفة.

 دبموم مينى تخصص رياض أطفال  -

 )رياض االطفال(.برنامج دبموم مينىية . 73

و اكسابو  رياض األطفال ييدد ىذا البرنامج الى اعداد معمم       
و سيكولوجية  رياض األطفال المعارد و الميارات األساسية فى مجال 

بأن  مرحمة رياض األطفالفي  الطفلو تدريبو عمى كيفية التعامل  الطفل 
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كما يسيم البرنامج  يكون عمى أعمى درجات من الكفاءة العممية و العممية.
 .األطفال لخدمة تييئة الخريجين وا عدادىم لمبحث العممي األكاديمي  فى

 ثالثا :  برامج الدبموم الخاص 

 . دبموم خاص أصول التربية 7

ييدد برنامج الدبموم الخاص فى التربية تخصص أصول التربية إلى      
إعداد اختصاصى فى األصول االجتماعية والفمسفية واالقتصادية 
والسياسية والتربوية، ممم بالمفاىيم والنظريات التى تسيم فى تكوينو العممى 
والتربوى، وتزويد الخريج بالميارات الذىنية والعممية ال زمة لحل 

 ت المينية والمجتمعية المتعمقة بالفكر التربوي وقضايا المجتمع، المشك
وتمكين الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى 
جراء البحوث االستط عية والبحوث الميدانية  مجال أصول التربية، وا 

 لتطوير مجال المشك ت المجتمعية والتربوية.

 واإلدارة التربويةبية المقارنة . دبموم خاص التر 0

ييدد برنامج الدبموم الخاص فى التربية تخصص التربية المقارنة        
 الدولية إلى إعداد اختصاصى فى التربية المقارنة والدراسات المقارنة
دراسات الحالة والدراسات المنطقية وعبر الثقافية ، والتربية الدولية ، ونظم 
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بالمفاىيم والنظريات التى تسيم فى تكوينو العممى ، ممم التعميم المستمر
والتربوى، وتزويد الخريج بالميارات الذىنية والعممية ال زمة لحل 
المشك ت المينية والمجتمعية المتعمقة بالدراسات الدولية المقارنة، وتمكين 
الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى مجال 

جراء البحوث االستط عية والبحوث الترب ية المقارنة والتعميم المستمر، وا 
 الميدانية لتطوير مجال نظم التعميم والتقويم المؤسسى.

 . برنامج دبموم خاص الصحة النفسية 3

ج الدبموم الخاص فى التربية تخصص الصحة النفسية ييدد برنام      
إلى إعداد اختصاصى فى الصحة النفسية ممم بالمفاىيم والنظريات التى 
تسيم فى تكوينو العممى والنفسى والتربوى، وتزويد الخريج بالميارات 
الذىنية والعممية ال زمة لحل المشك ت المينية والمجتمعية المتعمقة 

اإلرشاد النفسى، وتمكين الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا بالصحة النفسية و 
ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى مجال الصحة النفسية واإلرشاد 
جراء البحوث التدخمية والبحوث الميدانية لتطوير مجال الصحة  النفسى، وا 

 النفسية واإلرشاد النفسى.
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 . دبموم خاص المناىج وطرق التدريس 4

نامج الدبموم الخاص فى التربية تخصص المناىج وطرق ييدد بر        
التدريس إلى إعداد اختصاصى فى المناىج وطرق التدريس ممم بالمفاىيم 
والنظريات التى تسيم فى تكوينو العممى والتربوى، وتزويد الخريج 
بالميارات الذىنية والعممية ال زمة لحل المشك ت المينية والمجتمعية 

ج التعميمية تخطيطيا وتصميميا وتقويميا وتطويرىا، المتعمقة بالمناى
وتمكين الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى 
جراء البحوث التجريبية والبحوث  مجال طرق واستراتيجيات التدريس، وا 

 الميدانية لتطوير مجال المناىج وطرق االستراتيجيات.

 لوجيا التعميم . برنامج دبموم خاص تكنو 5

ييدد برنامج الدبموم الخاص فى التربية تخصص تكنولوجيا التعميم       
إلى إعداد اختصاصى فى تكنولوجيا التعميم ممم بالمفاىيم والنظريات التى 
تسيم فى تكوينو العممى والتكنولوجى، وتزويد الخريج بالميارات الذىنية 

نظريات لمجتمعية المتعمقة بوالعممية ال زمة لحل المشك ت المينية وا
االتصال والمعمومات فى مجاالت التعميم، ووسائل وأدوات التعميم، وتصميم 

، وتمكين تكنولوجيا التعميم وتوظيفيا، وتشغيل األجيزة التعميمية وصيانتيا
الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى مجال 
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جراء البحوث فى مجال تكنولوجيا المستحدثات التكنولوجية  فى التعميم، وا 
 التعميم وتقويميا. 

  مج دبموم خاص عمم النفسى التربوي . برنا6

ييدد برنامج الدبموم الخاص فى التربية تخصص عمم النفس        
التربوى إلى إعداد اختصاصى فى عمم النفس  ممم بالمفاىيم والنظريات 
التى تسيم فى تكوينو العممى والنفسى والتربوى، وتزويد الخريج بالميارات 
الذىنية والعممية ال زمة لحل المشك ت المينية والمجتمعية المتعمقة بعمم 
النفس التربوى والفروق الفردية القياس النفسى واالختبارات النفسية، وتمكين 
الخريج من تنمية ذاتو أكاديميًا ومينيًا ومواكبة كل ما ىو جديد فى مجال 

جراء البحوث  الميدانية لتطوير مجال الوصفية و عمم النفس التربوي، وا 
 .عمم النفس التربوى وعمم النفس المعرفى

 ج الدكتوراهرابعا برام

)أصول التربية تخصص فمسفة  التربية فمسفة ىبرنامج الدكتوراه ف. 7
 التربية(

التربية  ييدد برنامج دراسة دكتوراه الفمسفة في التربية ، أصول       
التربويين في مجال فمسفة التربية " الي إعداد الخبراء  " فمسفة تخصص
مجال التخصص، وتحسين المعرفة المينية في  ، وتطوير التربية
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، والتعرد حثين في مجاالت التربية والتعميملمعاممين والبا الممارسات المينية
المتعددة والتطورات فكرية ال ارد والنظريات والقضايا والمدارسعمى المع

، الرؤى  الحديثة في مجال  التخصص ، والمجاالت األخرى ذات الع قةو 
والمناىج الميارات  من والتمكنالبحثية  وأيضا التعرد عمى المشك ت

وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك لبحثية والنقدية في مجال التخصص ا
أساسا معرفيا ومنيجيا وفكريا من المصادر والنظريات وأسالي  التمييز 

انية واالجتماعية والتربوية والتحميل والنقد والتطوير في مجاالت العموم اإلنس
فمسفة التربية والتطبيقات في مجاالت السياسات والتخطيط ، وأصول و عامة

يجاد حمول  لممشك ت والممارسات  والقيادة التربوية والمدرسية  التعميمي ، وا 
  التربوية والتعميمية.

 اجتماع)أصول التربية تخصص  التربية فمسفة ىبرنامج الدكتوراه ف. 0
 التربية(

التربية  ، أصولالفمسفة في التربيةراسة دكتوراه ييدد برنامج د     
 اجتماعالتربويين في مجال لي إعداد الخبراء إالتربية "  اجتماع"  تخصص 

المعرفة المينية في  مجال التخصص، وتحسين ، وتطوير التربية
، والتعرد حثين في مجاالت التربية والتعميملمعاممين والبا الممارسات المينية

المتعددة والتطورات فكرية ال والقضايا والمدارسارد والنظريات عمى المع
، الرؤى  الحديثة في مجال  التخصص ، والمجاالت األخرى ذات الع قةو 
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والمناىج الميارات  من والتمكنالبحثية  وأيضا التعرد عمى المشك ت
وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك لبحثية والنقدية في مجال التخصص ا

يا وفكريا من المصادر والنظريات وأسالي  التمييز أساسا معرفيا ومنيج
انية واالجتماعية والتربوية والتحميل والنقد والتطوير في مجاالت العموم اإلنس

ومجاالت اجتماع التربية ليصف ويفسر أثر األنظمة والعمميات ، عامة
والع قات االجتماعية عمى شخصية الفرد كعمم تطبيقي في اإلطار التربوي 

مي والتعممي، وما يدور في ىذا اإلطار من تفاعل إنساني بين األفراد التعمي
والجامعات في المؤسسات التي أنشأىا المجتمع لتربية أجيالو المتعاقبة 

 وتنمية قدراتيم واكسابيم الخبرة ال زمة الستمرار حياتيم ومجتمعيم.

  ( التربوية واإلدارةفمسفة التربية )التربية المقارنة . برنامج الدكتوراه فى 3

ييدد برنامج دكتوراه الفمسفة فى التربية، التربية المقارنة واإلدارة       
التربوية إلى إعداد الخبراء التربويين فى مجال التربية المقارنة واإلدارة 

، وتحسين الممارسات التربوية وتطوير المعرفة المينية فى مجال التخصص
، والتعرد عمى في مجاالت التربية والتعميمحثين لمعاممين والبا المينية
الرؤى  المتعددة والتطورات و فكرية ال ارد والنظريات والقضايا والمدارسالمع

، وأيضا الحديثة في مجال  التخصص ، والمجاالت األخرى ذات الع قة
لبحثية والمناىج االميارات  من والتمكنالبحثية  التعرد عمى المشك ت

وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك أساسا لتخصص والنقدية في مجال ا
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معرفيا ومنيجيا وفكريا من المصادر والنظريات وأسالي  التمييز والتحميل 
 ،انية واالجتماعية والتربوية عامةوالنقد والتطوير في مجاالت العموم اإلنس

داراتو، والدراسات المنطقية وعبر الثقاف ية والتربية المقارنة ونظم التعميم وا 
 والتربية الدولية، واإلدارة بأنواعيا ونظم االعتماد والجودة. 

 )الصحة النفسية( . برنامج الدكتوراه فى الفمسفة 4

إلى إعداد  لصحة النفسيةييدد برنامج دكتوراه الفمسفة فى التربية، ا     
الخبراء التربويين فى مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسى وتطوير 

لمعاممين  ، وتحسين الممارسات المينيةالمعرفة المينية فى مجال التخصص
ارد والنظريات ، والتعرد عمى المعحثين في مجاالت التربية والتعميموالبا

رؤى  الحديثة في مجال  الالمتعددة والتطورات و فكرية ال والقضايا والمدارس
، وأيضا التعرد عمى التخصص، والمجاالت األخرى ذات الع قة

لبحثية والنقدية في والمناىج االميارات  من والتمكنالبحثية  المشك ت
وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك أساسا معرفيا ومنيجيا مجال التخصص 

والتحميل والنقد والتطوير وفكريا من المصادر والنظريات وأسالي  التمييز 
ومجاالت الصحة  ،انية واالجتماعية والتربوية عامةفي مجاالت العموم اإلنس

النفسية واإلرشاد النفسى، والموىبة والدتفوق، واإلعاقات المختمفة، والنمو 
 وسيكولوجية الطفولة والموىبة والتفوق، وعمم النفس االجتماعى. 

 



  
quality@edu.helwan.edu.eg 

  _________________________________________________________ 
 

21 
 

 )المناىج وطرق التدريس( . برنامج الدكتوراه فى الفمسفة 5

ييدد برنامج دكتوراه الفمسفة فى التربية، المناىج وطرق التدريس إلى      
إعداد الخبراء التربويين فى مجال المناىج وطرق التدريس وتطوير المعرفة 

لمعاممين  ، وتحسين الممارسات المينيةالمينية فى مجال التخصص
ارد والنظريات ، والتعرد عمى المعحثين في مجاالت التربية والتعميموالبا

الرؤى  الحديثة في مجال  المتعددة والتطورات و فكرية ال والقضايا والمدارس
، وأيضا التعرد عمى التخصص، والمجاالت األخرى ذات الع قة

لبحثية والنقدية في والمناىج االميارات  من والتمكنالبحثية  المشك ت
قيا، وامت ك أساسا معرفيا ومنيجيا وأدواتيا وأسالي  تطبيمجال التخصص 

وفكريا من المصادر والنظريات وأسالي  التمييز والتحميل والنقد والتطوير 
.ويقدم قسم المناىج انية واالجتماعية والتربوية عامةفي مجاالت العموم اإلنس

وطرق التدريس تنوع مختمف حيث تتبع لو مجموعة من التخصصات 
ييا وتسمى التخصصات النوعية ويتم من  النوعية التى يمكن التخصص ف

درجة دكتوراه الفمسفة مناىج وطرق تدريس اتخصص نوعى( ومن 
تخصصات العموم  –تخصصات المغات  -التخصصات النوعية ما يمى : 

 تخصصات الشع  األدبية ....  –

 . برنامج دكتوراه فمسفة التربية )تكنولوجيا التعميم( 6

الفمسدددفة فدددى التربيدددة، تكنولوجيدددا التعمددديم إلدددى  ييددددد برندددامج دكتدددوراه       
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إعداد الخبراء التربويين فى مجال تكنولوجيا التعميم وتطوير المعرفة المينية 
حثين فدي لمعداممين والبدا ، وتحسدين الممارسدات المينيدةفى مجال التخصدص

ارد والنظريددددات والقضددددايا ، والتعددددرد عمددددى المعددددمجدددداالت التربيددددة والتعمدددديم
الدددددددرؤى  الحديثدددددددة فدددددددي مجدددددددال  المتعدددددددددة والتطدددددددورات و ريدددددددة فكال والمدددددددارس

، وأيضددددددا التعددددددرد عمددددددى التخصددددددص، والمجدددددداالت األخددددددرى ذات الع قددددددة
لبحثيدددة والنقديدددة فدددي والمنددداىج االميدددارات  مدددن والدددتمكنالبحثيدددة  المشدددك ت

وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك أساسا معرفيا ومنيجيا مجال التخصص 
لنظريدات وأسدالي  التمييددز والتحميدل والنقدد والتطددوير وفكريدا مدن المصددادر وا
مجاالت التعميم و  ،انية واالجتماعية والتربوية عامةفي مجاالت العموم اإلنس

، ووسائل وأدوات التعمديم ، وتصدميم تكنولوجيدا التعمديم وتوظيفيدا ، وتشدغيل 
عميم األجيزة التعميمية وصيانتيا ، واستخدام المستحدثات التكنولوجية في الت

، ونظم تددفق المعمومدات وتكنولوجيدا تعمديم الفئدات الخاصدة ، وتقدويم بدرامج 
 تكنولوجيا التعميم. 

 . برنامج دكتوراه فمسفة التربية )عمم النفس التربوى( 7

ييدد برنامج دكتوراه الفمسفة فدى التربيدة، عمدم الدنفس التربدويس إلدى        
وتطدددوير المعرفدددة  الدددنفس التربدددوى عمدددم إعدددداد الخبدددراء التربدددويين فدددى مجدددال 

لمعددددداممين  ، وتحسدددددين الممارسدددددات المينيدددددةالمينيدددددة فدددددى مجدددددال التخصدددددص
ارد والنظريدات ، والتعدرد عمدى المعدحثين فدي مجداالت التربيدة والتعمديموالبا
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الدرؤى  الحديثدة فدي مجدال  المتعدددة والتطدورات و فكريدة ال والقضايا والمدارس
، وأيضددددددا التعددددددرد عمددددددى ع قددددددةالتخصددددددص، والمجدددددداالت األخددددددرى ذات ال

لبحثيدددة والنقديدددة فدددي والمنددداىج االميدددارات  مدددن والدددتمكنالبحثيدددة  المشدددك ت
وأدواتيا وأسالي  تطبيقيا، وامت ك أساسا معرفيا ومنيجيا مجال التخصص 

وفكريدا مدن المصددادر والنظريدات وأسدالي  التمييددز والتحميدل والنقدد والتطددوير 
م النمددو والددتعمو  ،جتماعيددة والتربويددة عامددةانية واالفددي مجدداالت العمددوم اإلنسدد

، والفدروق الفرديدة والقيداس النفسدي والتربدوي ونظرياتو فى المجاالت التربوية
واالختبارات النفسية والتقويم ، واإلحصاء النفسدي والتربدوي والقددرات العقميدة 

 وعمم النفس المعرفي والتجريبي وعمم نفس الكبار.

يمى عدد من المواد القانونية التى تننظم االلتحناق بالدراسنات العمينا وفيما 
 :التى وردت فى الئحة الكمية لمدراسات العميا  وشروط القيد والتسجيل

 :(النظام التتابعى فى إعداد المعمم: الدبموم العامة فى التربية) أوالا 

 ( :33مادة )

تيدددددد الدددددبموم العامددددة فددددى التربيددددة إلددددى إعددددداد الطدددد   مددددن خريجددددى 
 ية لمعمل بمراحل التعميم قبل الجامعى .الكميات الجامعية غير التربو 

 : (34مادة )
 إلى اخمسة (  مسارات :في التربية  ةينقسم الدبموم العام

،  عددددددادياإلالتعمددددديم معمدددددم   ،  التعمددددديم االبتددددددائىمعمدددددم   امسدددددار المعمدددددم 
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الثانوي لمتخصصات الفنية ، معمدم التعميم معمم   ، العام  الثانوي التعميم معمم   
 .عية (التخصصات النو 

 تربوى .الجتماعى االختصاصى االمسار 
 .  اختصاصي المكتبات والمعموماتمسار  
 . مدرسيال نفسىالختصاصى االمسار 
 .حافة المدرسية والمسرح المدرسى  الصاختصاصى مسار  

 : (35مادة )

 شروط القيد :

 ما يمى :  في التربية يشترط لقيد الدارس بمرحمة الدبموم العامة
خريجددى غيدر عمدى درجددة الميسدانس أو البكدالوريوس مددن  الحصدول -1

التربويدددة والتدددى تمنحيدددا الجامعدددات المصدددرية، أو عمدددى    الكميدددات والمعاىدددد
عمددى  درجددة عمميددة مددن الخددارج معادلددة ليددا مددن المجمددس األعمددى لمجامعددات

 : النحو التالي
الكميات والمعاىد غير التربوية  يقبل في مسار المعمم خريجو جميع -أ

تدددى تمنحيدددا الجامعدددات المصدددرية، أو عمدددى درجدددة عمميدددة معادلدددة ليدددا مدددن ال
 المجمس األعمى لمجامعات .

يقبددل فددى مسددار معمددم التعمدديم الثددانوى لمتخصصددات الفنيددة خريجددو  - 
جميدددددع كميدددددات اليندسدددددة والزراعدددددة والتجدددددارة، والسدددددياحة والفندددددادق والمعاىدددددد 

رجددددة عمميدددددة رية، أو عمددددى دمتخصصددددة التددددى تمنحيددددا الجامعددددات المصددددال
 معادلة ليا من المجمس األعمى لمجامعات .

يقبددل فددى مسددار معمددم التخصصددات النوعيددة خريجددو جميددع كميددات  -ج
الفنددددددون التطبيقيددددددة واالقتصدددددداد المنزلددددددى غيددددددر الشددددددع  التربويددددددة والمعاىددددددد 
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المتخصصددددة التددددى تمنحيددددا الجامعددددات المصددددرية، أو عمددددى درجددددة عمميدددددة 
 معات .معادلة ليا من المجمس األعمى لمجا

خريجددو أقسددام  التربددوي  يقبددل فددى مسددار االختصاصددى االجتمدداعى -د
، وكميددددددات ومعاىددددددد الخدمددددددة االجتماعيددددددة مددددددن اآلدا  االجتمدددددداع بكميددددددات 

معادلددددة ليددددا مددددن عمميددددة  درجددددةالجامعددددات المصددددرية أو الحاصددددمون عمددددى 
 المجمس األعمى لمجامعات  .

قسدام عمدم خريجدو أ المدرسدي يقبل فى مسار االختصاصى النفسى -ىد
معادلدة ليدا عمميدة  درجةالنفس من الجامعات المصرية أو الحاصمون عمى 

 من المجمس األعمى لمجامعات  .
خريجدو أقسددام   اختصاصددي المكتبدات والمعمومدداتيقبدل فددى مسدار  -و

معادلدة عمميدة  درجدةالمكتبات من الجامعدات المصدرية أو الحاصدمون عمدى 
 ليا من المجمس األعمى لمجامعات  .

يقبل فى مسار اختصاصى الصحافة المدرسدية والمسدرح المدرسدى   -ز
من الجامعدات المصدرية أو والمسدرح والدديكور خريجو كميات وأقسدام اإلعد م 

 معادلة ليا من المجمس األعمى لمجامعات  .عممية  درجةالحاصمون عمى 
االختبددارات والمقدداب ت التددي يقررىددا مجمددس الكميددة لموقددود  جتيدازا -2
 تعداداتو ولياقتو لمينة التدريس .ساعمى 
 ( 36مادة) : 

 متطلبات نيل الدرجة : 

( ساعة 34ا دراسةتكون متطمبات نيل درجة الدبموم العامة فى التربية 
موزعدة عمدى   -عمدي األقدل (+Dا تراكمدي مقددارهبمعدل  جتيازىااو ، معتمدة 

اعات معتمددددددة لكدددددل مقدددددرر فيمدددددا عددددددا عشدددددر مقدددددررا بواقدددددع ثددددد ث سدددد ثنددددىا
 :ساعات معتمدة (4(" بمجموعا2(، تدري  ا1اري تد"

جباريدددددة متطم فددددددى ( 1اتددددددري  ومقدددددرر ، مقددددددررات ( 8ابدددددات عامدددددة وا 
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مقددددرر اختيددددارى فددددى ، و  فددددى التخصددددص (2ا تدددددري مقددددرر ، و التخصددددص 
 مقرر اختيارى ثقافى .، و تخصص المسار 

المسدددار الدددذى التحدددق بدددو فدددي التربيدددة يدددذكر فدددى شددديادة الددددبموم العامدددة 
  . الدارس

 ( :37مادة )
 التدريب الميداني :
أساسدددي مدددن مكوندددات برندددامج المعمدددم ، وىدددو  ن مكدددو  التددددري  الميدددداني 

 البوتقة التى تنصير فييا المكونات األخرى التخصصية والتربوية .
ييدد التدري  الميدانى إلى أن يكتس  الط   الكفايدات التخصصدية 

ن معددارد واتجاىدات وميددارات والتربويدة والمينيدة والثقافيددة ، بمدا تتضددمنو مد
التخطدددديط والتنفيدددددذ والتقددددويم،  ليتمكندددددوا مدددددن أداء ميدددداميم كمعممدددددين أكفددددداء 

 ومرشدين وموجيين . 
يددددنظم مكتدددد  التربيددددة العمميددددة بقسددددم المندددداىج وطددددرق التدددددريس بالكميددددة 
برندددامج التددددري  فدددى جميدددع المسدددارات والتخصصدددات وذلدددك بالتنسددديق مدددع 

عمدددى تددددري   شدددراداإليم ... ويمثدددل فدددى ىيئدددة نظيدددره بدددوزارة التربيدددة والتعمددد
الطدد   امشددرد أكدداديمى وأحددد معدداونى أعضدداء ىيئددة التدددريس ، ومشددرد 
تربوى يمثل وزارة التربيدة والتعمديم ، ومددير المدرسدة ( وتدوزع درجدة التددري  

% لإلشراد التخصصى والتربوى عمى مدار الفصل 66الميدانى كاآلتى : 
% لمدددددددير 26ي  الميدددددددانى المتصددددددل( ،  و% اختبددددددار افتددددددرة التدددددددر 26، 

% مددددن الراتدددد  5المدرسددددة والمعمددددم المتعدددداون ، وتصددددرد مكافددددأة مقدددددارىا 
األساسددى لمقددائمين عمددى اإلشددراد لمتدددري  الميدددانى وتنظيمددو مددن الكميددة أو 
الجامعددة أو خارجيدددا بواقدددع أربدددع سددداعات فدددى اليدددوم التددددريبى الواحدددد خددد ل 

 فقة مجمس الكمية . الفصل الدراسى وذلك فى ضوء موا
 وتتضمن خبرات التدري  الميدانى ما يمى:
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وفيدددو يدددتم التددددري  عمدددى ميدددارات التددددريس مدددن خددد ل  -( 1التددددري  ا
( 2، ويخصدددص لدددو ا ، أو الميدددارات الخاصدددة بالمسدددارالتددددريس المصدددغر 

أسدبوعيًا( طدوال الفصدل  لمتطبيقاتساعة  2اساعة نظرية +  ساعة معتمدة
 الدراسى األول .

سدداعات  4ا ( سدداعة معتمدددة 2ويخصددص لددو ا( 2تدددري  الميدددانى اال
 (  لمدة يوم واحد أسبوعيًا فى أثناء الفصل الدراسى الثانى . تطبيقية

التدددري  الميدددانى المتصددل لمدددة أسددبوعين فددى نيايددة الفصددل الدراسددى 
 الثانى الغير العاممين بالتدريس(.

 ( 38مادة: ) 

( سدداعات 9فصددل الدراسددي الواحددد االحدد األدنددى لمعدد ء الدراسددي فددي ال
 ( ساعة معتمدة .18معتمدة ، والحد االقصى ا

 ( 39مادة: ) 
 ينفصددددم فددددي التربيددددة العامددددةلنيددددل درجددددة الدددددبموم دنددددى الحددددد األيكددددون 

فدددي  العامدددةالحدددد األقصدددى لنيدددل درجدددة الددددبموم ين، ويكدددون أساسدددي يندراسدددي
د لمددددة فصدددل ، ويجدددوز مدددد فتدددرة القيدددأربعدددة فصدددول دراسدددية أساسدددية التربيدددة

 . دراسى أساسى لنيل الدرجة
 ( 40مادة: ) 

% لألعمددال الفصددمية ،  46يخصددص مددن النيايددة العظمددى لكددل مقددرر 
 % ل متحان التحريرى فى نياية الفصل الدراسى . 66

تحسدددد  درجددددات األعمددددال الفصددددمية عمددددى إنجددددازات الدددددارس فددددى ورش 
لتددى تعقددد لددو أثندداء العمدل والبحددوث والمقدداالت التددى يكمددف بيددا واالختبددارات ا

 الفصل الدراسى .
الدراسددية وعدددد سدداعاتيا المعتمدددة  المقددرراتجددداول  (1ممحددق ا بددينيو 
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 وأكوادىا بالدبموم العامة فى التربية فى المسارات المختمفة .
 : الدبموم المينية فى التربية : ثانيا

 ( 41مادة: ) 

ابالنظددامين   تيددد الدددبموم المينيددة إلدى إعددداد خريجددى الكميدات التربويددة
التكاممى والتتابعى( عمميًا ومينيدًا فدى تخصدص مدن تخصصدات الددبمومات 

 المينية التى تقدميا الكمية ، واالرتقاء بمستوى أدائيم المينى . 
 ( 42مادة: ) 

 : شروط القيد 

 ما يمى :  يةقيد الدارس بمرحمة الدبموم المينيشترط ل
  والتربيددددددة أو أن يكددددددون حاصددددددً  عمددددددى درجددددددة الميسددددددانس فددددددى اآلدا

أى مؤىدل أو البكالوريوس فى العموم والتربيدة أو بكدالوريوس الفندون والتربيدة 
 .من إحدى الجامعات المصرية تربوى جامعى آخر 

الددددبموم العامدددة فدددى التربيدددة ، أو عمدددى درجدددة  ن يكدددون حاصدددً  عمددديأ
 عممية معادلة ألي منيم من المجمس األعمى لمجامعات .

 ( 43مادة) : 

 نيل الدرجة : متطلبات 

ساعة معتمدة (36درجة الدبموم المينية في التربيةاتكون متطمبات نيل 
 ةث ثد: ( مقددررات  بواقع ث ث ساعات لكدل مقدرر تشدمل 16موزعة عمى ا

فددددي التخصددددص،  (1امقددددرر دراسددددة تجديديددددة،  عامددددةالمتطمبددددات لممقددددررات 
فددددى ريددددة مقددددررات إجبا ةأربعدددد، فددددى التخصددددص  (2امقددددرر دراسددددة تجديديددددة

 .تيارى فى التخصص التربوى المينىمقرر اخالتخصص التربوى المينى،
 ( 44مادة: ) 

( سدداعات 9الحدد األدنددى لمعدد ء الدراسددي فددي الفصددل الدراسددي الواحددد ا



  
quality@edu.helwan.edu.eg 

  _________________________________________________________ 
 

29 
 

 ( ساعة معتمدة .18معتمدة،  و الحد األقصى ا
 ( 45مادة: ) 

 ينفصددددم فددددي التربيددددةلنيددددل درجددددة الدددددبموم المينيددددة دنددددى الحددددد األيكددددون 
الحددد األقصددى لنيددل درجددة الدددبموم المينيددة أربعددة ين، ويكددون أساسددي يندراسددي

، ويجددوز مددد فتددرة القيددد لمدددة فصددل دراسددى أساسددى فصددول دراسددية أساسددية
 لنيل الدرجة .

 ( 46مادة: ) 

% لألعمددال الفصددمية ، 26يخصددص مددن النيايددة العظمددى لكددل مقددرر 
الفصدددل % ل متحدددان التحريدددرى فدددى نيايدددة 66،  شدددفوى ال متحدددان ل% 26

 الدراسى . 
تحسدددد  درجددددات األعمددددال الفصددددمية عمددددى إنجددددازات الدددددارس فددددى ورش 
العمدل والبحددوث والمقدداالت التددى يكمددف بيددا واالختبددارات التددى تعقددد لددو أثتدداء 

 الفصل الدراسى .
 ( 47مادة: ) 

( سداعات معتمددة طدوال 9يسم  لمدارس بإعدادة دراسدة مدا ال يتجداوز ا
 وذلك من أجل رفع معدلو التراكمي رنامج ، مدة دراستو المسموح بيا في الب

 ( 48مادة: ) 

تمدن  الجامعددة درجددة الدددبموم المينيددة فددى التربيددة فددى أحددد التخصصددات 
  :اآلتيةباألقسام التربوية 

  أصول التربية .
    عمم النفس التربوى .

  المناىج وطرق التدريس .
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 تكنولوجيا التعميم .
 وية .اإلدارة الترب التربية المقارنة و
                            الصحة النفسية .
الددبموم المينيدة التدى درسديا  تخصدصالقسم التربوي و يبين فى الشيادة 

 الدارس .
 بالمغة الفرنسية : لتدريسا اتدبموم:  ثالثاا 

 ( 49مادة: ) 

والمركدددز الثقدددافى كميدددة التربيدددة جامعدددة حمدددوان بنددداء عمدددى اقتدددراح تمدددن  
 الدبموم العالى لمتدريس بالمغة الفرنسية .الفرنسى 
 األىداد : -أ 

إعدددددداد الدارسدددددين عمميدددددًا و مينيدددددًا فدددددى التددددددريس بالمغدددددة الفرنسدددددية فدددددى 
 التخصصات المختمفة .

 الدارسين فى المغة الفرنسية ومادة التخصص . تطوير قدرات وميارات
 انفتاح الدارسين عمى تجار  تربوية متعددة لمتدريس بالمغة الفرنسية . 

 تعميق التعاون الثقافى بين جامعة حموان والمعيد الفرنسى .
 : (نظام العام الواحداالدبموم العالى لمتدريس بالمغة الفرنسية  -1

عدددة بدددين جامعدددة حمدددوان والمركدددز الفرنسدددى أنشدددأ بموجددد  االتفاقيدددة الموق
لمثقافة والتعاون والمعيد الجدامعى إلعدداد المعممدين التدابع ألكاديميدة بداريس 
ووزارة التربية والتعميم المصرية ، والذى تمت الموافقة عمييا بدالقرار الدوزارى 

 .24/12/2665( بتاريخ 3461رقم ا
 شروط القيد : -أ 

جدددة الميسدددانس أو البكدددالوريوس مدددن أن يكدددون الددددارس حاصدددً  عمدددى در 
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إحدددى الجامعددات المصددرية أو عمددى درجددة عمميددة معادلددة ليددا مددن المجمددس 
 األعمى لمجامعات .

 اجتياز االختبارات التى يجرييا المعيد ؛ وتشمل :
 المقابمة الشخصية واختبار االستعداد لمعمل بمينة التعميم . –أ 
 سية.اختبار تحديد مستوى إجادة المغة الفرن - 

 ( 50مادة: ) 

مدة الدراسدة لنيدل الددبموم العدالى لمتددريس بالمغدة الفرنسدية سدنة جامعيدة 
 . ة تبدأ فى شير سبتمبر من كل عام واحد
 ( 51مادة: ) 

لمتددريس بالمغدة الفرنسدية عمدى العدالى تشتمل خطط الدراسة فى الدبموم 
مددددددواد إجباريددددددة عامددددددة لكددددددل الشددددددع  الدراسددددددية ، ومددددددواد إجباريددددددة بحسدددددد  
التخصص فى كدل شدعبة ، ومدواد اختياريدة ؛ وفقدًا لمدا ىدو مبدين فدى ممحدق 

والمغددددددة  –لشددددددع  االعمددددددوم والرياضدددددديات  ( جدددددددول المقددددددررات الدراسددددددية3ا
الفرنسية( ويجوز فدت  شدع  أخدرى بنداًء عمدى اقتدراح مجمدس الكميدة وموافقدة 

 . مجمس الجامعة
 ( :52)مادة 

 الى لمتدددددريس بالمغددددة الحددددد األدنددددى لسدددداعات الدراسددددة فددددى الدددددبموم العدددد
 . ساعة أسبوعياً  36ساعة أسبوعيًا والحد األقصى  24الفرنسية 

 ( 53مادة : ) 

 : التربية العممية 
  يخصص يومان من كل أسبوع لمتربيدة العمميدة  ومزاولدة أوجدو النشداط

 المينى المختمفة بالمدارس .
 ( 54مادة: ) 

  ث ث ساعات  انفى نياية العام الدراسى، ومدة االمتحمتحان االيعقد
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سدداعة فددى  56فددى المقددررات التددى تزيددد عدددد سدداعاتيا التدريسددية عددن 
 56عدن عددد سداعاتيا التدريسدية العام، وساعتان لممقدررات التدى تقدل 

 ساعة فى العام.
  عمى األقل من النياية العظمى 66ويشترط لمنجاح الحصول عمى %

 لكل مقرر والمجموع الكمى .
 رج عمى النحو التالى :تحس  تقديرات المواد والتخ 
 166-85 زادممدددددت . % 
 84  -75 داً ددجيد ج . % 
 74  -65 دددجددددددي . % 
 64  -66 ولدددمقددب . % 
  إذا رسدد  الدددارس فددى مقددرر أو مقددررين عمددى األكثددر يسددم  لددو بتأديددة

االمتحان فيما رس  فيو فقط ؛ وذلك فى شير أكتدوبر مدن ذات العدام 
س فدددى أكثدددر مدددن مقدددررين يحدددق لدددو إعدددادة ، وفدددى حالدددة رسدددو  الددددار 

 االمتحان فى المقررات التي رس  فييا فى العام التالى . 
  إيقدداد قيددده لمدددة عددام واحددد  -إذا تقدددم بعددذر مقبددول  -يجددوز لمدددارس

 فقط . 
 2-  نظام العاميناالدبموم العالى لمتدريس بالمغة الفرنسية) : 
  بتدددددداريخ 1645اوقددددددد تمددددددت الموافقددددددة عميددددددو بددددددالقرار الددددددوزارى رقددددددم )

18/5/2611 . 
 شروط القيد : -ب 

  يشترط لقيد الدارس بمرحمة الدبموم العالى لمتددريس بالمغدة الفرنسدية مدا
 يمى : 

  الحصول عمدى درجدة الميسدانس أو البكدالوريوس مدن إحددى الجامعدات
المصددددرية أو عمددددى درجددددة عمميددددة معادلددددة ليددددا مددددن المجمددددس األعمددددى 

 لمجامعات .
 ريس بالمغددة الفرنسددية لمدددة خمددس سددنوات عمددى العمددل فددى مجددال التددد

 األقل .
 : اجتياز االختبارات التى يجرييا المعيد ؛ وتشمل 
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  المقابمة الشخصية واختبار االستعداد لمعمل بمينة التعميم . –أ 
  - .اختبار تحديد مستوى إجادة المغة الفرنسية 
 متطمبات نيل الدرجة : -جد 
 ان .مدة الدراسة بالدبموم عامان دراسي 
 . لغة التدريس : المغة الفرنسية 
  عمدى األقدل مدن النيايدة العظمدى 66يشترط لمنجاح الحصول عمى %

 ن المقررات الدراسية  والمجموع الكمى .لمجموع درجات كل م
 : تحس  تقديرات المواد والتخرج عمى النحو التالى 
 166-85 زادممدددددت . % 
 84  -75 داً ددجيد ج . % 
 74  -65 دددجددددددي . % 
 64  -66 ولدددمقددب . % 
  إذا رسدد  الدددارس فددى مقددرر أو مقددررين عمددى األكثددر يسددم  لددو بتأديددة

يو فقط ؛ وذلك فى شير أكتدوبر مدن ذات العدام االمتحان فيما رس  ف
، وفدددى حالدددة رسدددو  الددددارس فدددى أكثدددر مدددن مقدددررين يحدددق لدددو إعدددادة 

 االمتحان فى المقررات التي رس  فييا فى العام التالى . 
  إيقدداد قيددده لمدددة عددام واحددد  -إذا تقدددم بعددذر مقبددول  -يجددوز لمدددارس

 فقط . 
 : رابعاً : الدبلوم الخاصة فى التربية 

 ( :55)دة ما 

  تمن  الجامعة بناء عمى اقتراح كمية التربية درجة الدبموم الخاصدة فدى
 التالية : التربوية باألقسام التربية فى أحد التخصصات

 . أصول التربية 
 . عمم النفس التربوى    
 . المناىج وطرق التدريس  
 وجيا التعميم .تكنول      
 اإلدارة التربوية . لتربية المقارنة وا     
 . الصحة النفسية 
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 ( 56مادة: ) 

 : شروط القيد 

 نيل الدبموم الخاصة فى التربيدة أن يكدون حاصدً  يشترط فى الطال  ل
عمددى الدددبموم العامددة فددى التربيددة أو عمددى درجددة الميسددانس فددى اآلدا  
والتربية أو عمى درجة البكدالوريوس فدى العمدوم والتربيدة أو عمدى درجدة 
البكالوريوس فى الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصدرية بتقددير 

جدة معادلدة مدن معيدد عممدى آخدر معتدرد جيد عمى األقل أو عمدى در 
بددو مددن الجامعددة وأن يتددابع الدراسددة لمدددة سددنة إذا كددان حاصددً  عمددى 
الدبموم العامة فى التربيدة أو لمددة سدنتين أذا كدان حاصدً  عمدى درجدة 
الميسانس فى اآلدا  والتربية أو درجة البكالوريوس فى العموم والتربية 

 ن والتربية .أو عمى درجة البكالوريوس فى الفنو 
  ويجدددوز لمجمدددس الكميدددة أن يقيدددد الحاصدددمين عمدددى الددددبموم المينيدددة فدددى

التربيددة مددن حممددة الدددبموم العامددة فددى التربيددة أو الميسددانس فددى اآلدا  
والتربية أو البكالوريوس فى العموم والتربية أو البكدالوريوس فدى الفندون 

 عمى تقدير جيد . مواوالتربية من لم يحص
  ( :57)مادة 

 طلبات نيل الدرجة :مت 

 سدداعة 24تكددون متطمبددات نيددل درجددة الدددبموم الخاصددة فددي التربيددة ا )
معتمدة تشمل ثمانية مقررات دراسية بواقع ث ث ساعات لكل مقرر ، 

ختيداري ، ومقدرر اا مقدرر ثقدافي ن يوتشمل : متطمبدات عامدة : مقدرر 
، وأربعددة و مقددرر مندداىج بحددث متخصصددة  (، إحصدداء تربددوي متقدددم

مقددرر فددى التخصددص  مددنيمت إجباريددة فددى التخصددص التربددوى  مقددررا
 بالمغة اإلنجميزية ، ومقرر اختيارى فى التخصص التربوى .

  ( :58)مادة 

  ينفصدددم الخاصدددة فدددي التربيدددةلنيدددل درجدددة الددددبموم دندددى الحدددد األيكدددون 
 الحددد األقصدى لنيددل درجدة الدددبموم الخاصددةين، ويكدون أساسددي يندراسدي

، ويجدوز أساسدية( ن  اأربعدة فصدول دراسدية ين دراسيميعا في التربية
 . مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسى لنيل الدرجة
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 ( 59مادة ): 

  لألعمددال الفصددمية ، 26يخصددص مددن النيايددة العظمددى لكددل مقددرر %
% ل متحدددددان التحريدددددرى فدددددى نيايدددددة 66،  شدددددفوى ال متحدددددان ل% 26

 الفصل الدراسى . 
 نجدددازات الددددارس فدددى ورش تحسددد  درجدددات األعمدددال الفصدددمية عمدددى إ

العمددل والبحددوث والمقدداالت التددى يكمددف بيددا واالختبددارات التددى تعقددد لددو 
 أثناء الفصل الدراسى.

 ( 60مادة: ) 

 سدداعات 9الحددد األدنددى لمعدد ء الدراسددي فددي الفصددل الدراسددي الواحدددا )
 ( ساعة معتمدة .15معتمدة ،و الحد األقصى ا

 ( 61مادة: ) 

 سداعات معتمددة طدوال 9ال يتجاوز ا يسم  لمدارس بإعادة دراسة ما )
مدددة دراسددتو المسددموح بيددا فددي البرنددامج ، وذلددك مددن أجددل رفددع معدلددو 

 التراكمي .
 ( 62مادة: ) 

 فددي التخصددص الددذي  فددى التربيددة ةيمددن  الدددارس درجددة الدددبموم الخاصدد
قيددد فيددو إذا أنيددى جميددع المقددررات الدراسددية بنجدداح ، عمددى أن يحقددق 

 ( عمى األقل .+Dمعدال تراكميا مقداره ا
  التربدوي والتخصدص القسدم العممدى  :يذكر فى شيادة الدبموم الخاصدة

 الذى قيد بو الدارس. 
 ( 63مادة: ) 

  الماجسددتير فددي يمكددن لمدددارس عددرض موضددوع بحددث لمتسددجيل لدرجددة
( سدددداعة 15االتربيددددة فددددي أحددددد التخصصددددات التربويددددة بشددددرط دراسددددة 

( بال ئحة كمتطمد  57المقررات المشار إلييا في المادة امعتمدة من 
وأال يقددددل المعدددددل التراكمددددي لمدددددارس بعددددد اجتيدددداز  أساسددددي لمتسددددجيل،

 ( ، والمقررات ىى : +Dالمقررات السابقة عن ا
 لتخصص التربوي . مقررات من متطمبات ا ةث ث 
 . مقرر مناىج البحث التخصصية 
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 . )مقرر إحصاء تربوي امتقدم 
  يحدد المشرد عمى الرسالة مقررًا دراسيًا لمباحث أثناء انجازه الرسالة؛

وذلددددك فددددى حالددددة رؤيددددة المشدددددرد الحتيدددداج الباحددددث ليددددذه اإلضدددددافة؛ 
 .ويشترط لذلك موافقة مجمس القسم 

  فى التربية :درجة الماجستير 

 ( 64مادة: ) 

  تمدددن  الجامعدددة بنددداء عمدددى اقتدددراح كميدددة التربيدددة درجدددة الماجسدددتير فدددى
 التالية : التربوية باألقسام التربية فى أحد التخصصات

 . أصول التربية  
 . عمم النفس التربوى      
 الددددددقيق الندددددوعى فدددددى مجدددددال التخصدددددصا المنددددداىج وطدددددرق التددددددريس 

  . ("جامعية األولىتخصص الطال  فى الدرجة ال"
 . تكنولوجيا التعميم 
 اإلدارة التربوية . التربية المقارنة و     
 . الصحة النفسية                     
  يجوز لمجامعة من  درجة الماجستير فى تخصصات أخرى بناء عمدى

طمددددد  األقسددددددام العمميددددددة المختصددددددة ، وبعدددددد موافقددددددة مجددددددالس الكميددددددة 
 لمجامعات .والجامعة والمجمس األعمى 

 ( 65مادة: ) 

 : شروط القيد 

 :يشترط لقيد الدارس بدرجة الماجستير فى التربية ما يمى 
  الحصول عمى إحدى الدبمومات المينية من كميات التربية بالجامعدات

 المصرية أو ما يعادليا من المجمس األعمى لمجامعات .
 تير يقبل الدارسون الحاصمون عمى الدبموم الخاص فى مرحمدة الماجسد

بذات التخصص ، عمى أن يتم إعفاؤىم من المقررات الدراسدية ، فيمدا 
الددددددارس  نجددددازإعدددددا المقددددرر الدراسدددددى الددددذى يحددددددده المشددددرد أثنددددداء 

. ويمكن ليؤالء الدارسين أن يتقدموا برسالة مقبولة خ ل مدة  لرسالتو
( وأقصداىا عامدان دراسديان نان دراسديفص أدناىا عام دراسى كامل ا
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ول دراسددية( ، ويجددوز مددد فتددرة التسددجيل لمرسددالة لمدددة عددام اأربعددة فصدد
 مشرفين وموافقة المجالس المختصة واحد ، بناء عمى تقارير السادة ال

 ( 66مادة: ) 

 : متطلبات نيل الدرجة 

 سداعة 39ارجدة الماجسدتير فدي التربيدة اجتيدازتشمل متطمبدات نيدل د )
 معتمدة عمي النحو التالي:

 سداعة( بواقدع ثد ث سداعات لكدل مقدرر ،  27تسدعة مقدررات دراسدية ا
 . فقةالمر تبينيا الجداول 

 ساعة معتمدة( . 12رسالة مقبولة ا 
 ( 67مادة) : 

 لألعمددال الفصددمية26مددى لكددل مقددرر يخصددص مددن النيايددة العظ % ،
% ل متحددددددان التحريددددددرى فددددددى نيايددددددة 66، شددددددفوى ال متحددددددان ل% 26

 الفصل الدراسى . 
 إنجدددازات الددددارس فدددى ورش  تحسددد  درجدددات األعمدددال الفصدددمية عمدددى

 العمددل والبحددوث والمقدداالت التددى يكمددف بيددا واالختبددارات التددى تعقددد لددو
 أثناء الفصل الدراسى.

 ( 68مادة: ) 

 أعوام جامعيدة  خمسةالحد األقصي لنيل درجة الماجستير في التربية ا
مدن تداريخ القيدد، ويجدوز مدد فتدرة القيدد أساسدية فصول دراسية  عشرة( 

المقدددررات الدراسدددية بنجددداح جميدددع رسدددين الدددذين اجتدددازوا لمددددة عدددام لمدا
مدددددن إعدددددداد رسدددددائميم العمميدددددة ، بنددددداء عمدددددى تقدددددارير السدددددادة  نتيددددداءل 

المشددددرفين وموافقددددة مجمددددس القسددددم والكميددددة ومجمددددس الدراسددددات العميددددا 
 .بالجامعة 

 ( 69مادة: ) 

 سددداعة 18د اجتيدددازه اديجدددوز لمطالددد  تسدددجيل رسدددالة الماجسدددتير بعددد )
ذار ، وال يجدوز تقددديم دى قائمدة اإلنددبشدرط أال يكدون عمد حمعتمددة بنجدا

رور فصدددمين دراسددديين أساسددديين دددددد مدددددة لممناقشدددة والحكدددم إال بعدالرسالددد
ى ددددن تدداريخ موافقددة مجمددس الكميددة عمددددكدداممين اعددام جددامعي كامددل ( م
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 التسجيل .
 ( 70مادة: ) 

 فددددي التربيددددة إذا أنيددددى جميددددع ةيمددددن  الدددددارس درجددددة الدددددبموم الخاصدددد 
المقدددررات الدراسدددية السدددابقة عمدددى التسدددجيل لرسدددالة الماجسدددتير بنجددداح 

  ط أن يحقددددق معدددددال تراكميددددا مقددددداره( سدددداعة معتمدددددة بشددددر 24وىددددي ا
 ( عمى األقل .  +Dا

  يشط  قيد الدارس لدرجة الماجسدتير إذا لدم يتقددم لتسدجيل رسدالة بعدد
 سنوات من تاريخ قيده. أربعمرور 

  د تقددم برسدالتو ورفضدتيا لجندة المناقشدة إذا كدان قد ذاتدو الحكدم ويسدرى
 والحكم رفضًا مطمقًا. 

 ( 71مادة: ) 

 سدداعات 9الحددد األدنددى لمعدد ء الدراسددي فددي الفصددل الدراسددي الواحدددا )
 ( ساعة معتمدة .15معتمدة، والحد األقصى ا

 سداعات معتمددة طدوال 9يسم  لمدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ا )
البرنددامج ، وذلددك مددن أجددل رفددع معدلددو مدددة دراسددتو المسددموح بيددا فددي 

 التراكمي .
 ( 72مادة: ) 

 : أحكام الرسالة 

  يختار الدارس موضوعًا لرسالتو العممية وفقًا لخطة القسم البحثية يقدره
مجمسا القسم  والكمية ، ويبدأ التسجيل من تاريخ موافقة مجمس الكميدة 

 عمى الموضوع .
 مدددن تددداريخ التسددددجيل دون  ُيمغدددى قيدددد الددددارس إذا انقضدددى ث ثدددة أعدددوام

م المشددرد عمددى الرسددالة  الحصددول عمددى درجددة الماجسددتير ، أو إذا قدددع
تقريددرين متتدداليين بعدددم صدد حية الباحددث لمبحددث ، واعتمدددىما مجمسددا 

 القسم والكمية .
  تقبميا لجنة المناقشة  عمميةتتضمن نتائج  بحثيةيقدم الدارس رسالة ،

ا ، وذلدك بعدد مضدى عدام جدامعي فيي نيةع والحكم بعد أداء مناقشة 
 كامل عمى األقل من تاريخ موافقة مجمس الكمية عمى التسجيل . 
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  تقدديرال"حاصل ضر  بحسا  : يتم حسا  عدد نقاط تقدير الرسالة 
عدددد السدداعات المعتمدددة " فددى "الدددارس فددى الرسددالة الددذي حصددل عميددو

 . "لمرسالة
 ( 73مادة) : 

 ر فى التربيدة التدى يحصدل عمييدا فى شيادة من  درجة الماجستي ُيذكر
الددذى تنتمددى إليددو  الدددقيق النددوعىوالتخصددص الطالدد  القسددم العممددى، 

التقدددير النيددائى ؛ وكددذلك الرسددالة داخددل القسددم، وموضددوعيا، وتقددديرىا
أصدددول التربيدددة، والتربيدددة المقارندددة ابالنسدددبة ألقسدددام لدرجدددة الماجسدددتير 

 . واإلدارة التربوية، والمناىج وطرق التدريس(
 

 ( 74مادة) : 

  يحدددد التقدددير النيددائى لمرحمددة الماجسددتير بحاصددل جمددع عدددد النقدداط
( سداعة معتمددة 27التى حصل عمييا الدارس فى المقررات الدراسية ا

 12مضددددافة إلددددى عدددددد النقدددداط الحاصددددل عمييددددا فددددى تقدددددير الرسددددالة ا
 ساعة( .

 :درجة دكتور الفلسفة فى التربية 

 ( 76مادة: ) 

  تمددن  الجامعددة بندداء عمددى طمدد  كميددة التربيددة درجددة دكتددور الفمسددفة فددى
 التالية : التربوية باألقسام التربية فى أحد التخصصات

 . أصول التربية  
 م النفس التربوى .عم    
 الددددددقيق الندددددوعىفدددددى مجدددددال التخصدددددص ا المنددددداىج وطدددددرق التددددددريس 

  ."(تخصص الطال  فى الدرجة الجامعية األولى"
 . تكنولوجيا التعميم       
 اإلدارة التربوية . التربية المقارنة و     
 . الصحة النفسية       
 فدى تخصصددات  يجدوز لمجامعدة مددن  درجدة دكتددور الفمسدفة فدى التربيددة

، وبعد موافقة مجالس ةأخرى بناء عمى طم  األقسام العممية المختص
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 الكمية والجامعة والمجمس األعمى لمجامعات .
 ( 77مادة) : 

 : شروط القيد 

  قيد الدارس لدرجة دكتور الفمسفة فى التربية :ليشترط 
  التخصددص  درجددة الماجسددتير فددى التربيددة فددى أن يكددون حاصدد  عمددى

معادلدة عمميدة مدن إحددى الجامعدات المصدرية، أو درجدة  وذاتد التربوى 
 ليا من المجمس األعمى لمجامعات .

 ( 78مادة) : 

 : متطلبات نيل الدرجة 

 46فددي التربيددة اجتيدداز ا الفمسددفة تشددمل متطمبددات نيددل درجددة دكتددور )
 ساعة معتمدة عمي النحو التالي:

  سددداعة معتمددددة12فدددى التخصدددص ا  مقدددررات دراسدددية ثدددةث دراسدددة ) 
 ومقدددددرر تخصصدددددي ، إحدددددداىا بالمغدددددة اإلنجميزيدددددة ،متطمبدددددات إجباريدددددة

 و ى  ( سدداعات معتمدددة ذ  8ومقددررين ا ( سدداعات معتمدددة ، 4ختيدداري اا
صدددددمة بموضدددددوع الرسدددددالة يحدددددددىما المشدددددرد عمدددددى الرسدددددالة، حسددددد  

 . ، ويوافق عمييا مجمس القسم المختص  احتياجات الدارس
 ساعة معتمدة( .16رسالة مقبولة ا 
  (79)مادة : 

  لألعمددال الفصددمية ، 26يخصددص مددن النيايددة العظمددى لكددل مقددرر %
% ل متحدددددان التحريدددددرى فدددددى نيايدددددة 66،  شدددددفوى ال متحدددددان ل% 26

 الفصل الدراسى . 
  نجدددازات الددددارس فدددى ورش إتحسددد  درجدددات األعمدددال الفصدددمية عمدددى

العمددل والبحددوث والمقدداالت التددى يكمددف بيددا واالختبددارات التددى تعقددد لددو 
 ل الدراسى وفى منتصف الفصل الدراسى طوال الفص

 ( 80مادة: )    

  ثنددا عشرفصددً  افددي التربيددة  الفمسددفة رو دكتددالحددد األقصددى لنيددل درجددة
جامعية ( من تاريخ القيد،، ويجدوز مدد فتدرة القيدد   دراسيًا استة أعوام 

المقدددررات الدراسدددية بنجددداح جميدددع لمددددة عدددام لمدارسدددين الدددذين اجتدددازوا 
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رسدددددائميم العمميدددددة ، بنددددداء عمدددددى تقدددددارير السدددددادة  نتيددددداء مدددددن إعددددددادل 
 المشددددرفين وموافقددددة مجمددددس القسددددم والكميددددة ومجمددددس الدراسددددات العميددددا

 . بالجامعة
 ( 81مادة: ) 

  معتمدددة  ة( سدداع12بعددد اجتيددازه عدددد ا هيسددجل الدددارس رسددالة الدددكتورا
بنجدداح بشددرط أال يكددون عمددى قائمددة اإلنددذار ، وال يجددوز تقددديم الرسددالة 

والحكدم إال بعدد مدرور أربعدة فصدول دراسدية أساسدية اعدامين لممناقشة 
ن كدددداممين ( مددددن تدددداريخ موافقددددة مجمددددس الكميددددة عمددددى تسددددجيل يجددددامعي
 الرسالة.

 سداعات معتمددة طدوال 8يسم  لمدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ا )
مدددة دراسددتو المسددموح بيددا فددي البرنددامج ، وذلددك مددن أجددل رفددع معدلددو 

 التراكمي .
 ( 82مادة ): 

  إذا لدددم يتقددددم الددددارس  فددي التربيدددة الفمسدددفة رو دكتددديشددط  القيدددد لدرجدددة
 رسالة بعد مرور ث ث سنوات من تاريخ قيده .اللتسجيل 

 83مادة ا: ) 
  : أحكام الرسالة 

  يختار الدارس موضوعًا لرسالتو العممية وفقًا لخطة القسم البحثية يقدره
موافقة مجمس الكمية مجمس القسم  والكمية ، ويبدأ التسجيل من تاريخ 

 عمى الموضوع . 
 أعددددوام جامعيدددددة  مددددن تددددداريخ  خمسدددددة تُيمغددددى قيددددد الددددددارس إذا انقضدددد

، أو إذا في التربية  الفمسفة رو دكتالتسدجيل دون الحصول عمى درجة 
م المشددرف لباحددث عمددى الرسددالة تقريددرين متتدداليين بعدددم صدد حية ا ون قدددع
 القسم والكمية . يمجمس وموافقةلمبحث ، 

 تقبميا لجنة المناقشة عممية تتضمن نتائج بحثية الدارس رسالة  يقدم ،
وذلددك بعددد مضددى عددامين جددامعيين  نيددة فييدداع والحكددم بعددد مناقشددة 

كددداممين عمدددى األقدددل مدددن تددداريخ موافقدددة مجمدددس الكميدددة عمدددى التسدددجيل 
 . لمرسالة
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  تقددير "حاصدل ضدر  بحسدا  : يتم حسا  عدد نقداط تقددير الرسدالة
  . "عدد الساعات المعتمدة لمرسالة" " فىلةالدارس فى الرسا

 ( 84مادة: ) 

  فددى التربيددة التددى يحصددل درجددة دكتددور الفمسددفة مددن  فددى شدديادة  ذكرُيدد
الدذى تنتمدى  الددقيق الندوعىوالتخصدص عمييا الطال  القسم العممدى، 

التقدددددير وكددددذلك  ؛إليددددو الرسددددالة داخددددل القسددددم، وموضددددوعيا، وتقددددديرىا
سفة بالنسبة ألقسام اأصدول التربيدة، والتربيدة الفم النيائى لدرجة دكتور

 .المقارنة واإلدارة التربوية، والمناىج وطرق التدريس(
 ( 85مادة) : 

  بحاصل جمدع عددد النقداط التدى  هالدكتورا يحدد التقدير النيائى لمرحمة
( سدددداعة معتمدددددة 24حصددددل عمييددددا الدددددارس فددددى المقددددررات الدراسددددية ا

 16ييددددا فددددى تقدددددير الرسددددالة امضددددافة إلددددى عدددددد النقدددداط الحاصددددل عم
  ساعة(

 ( 86مادة: ) 

  ُإذا لدددم يقدددم بتسدددجيل الرسدددالة أو إتماميدددا أو رفضدددتيا  -مدددددن  الددددارس ي
شدددددديادة بإتمددددددام الدراسددددددات  -لجنددددددة المناقشددددددة والحكددددددم رفضددددددًا نيائيددددددًا 

التمييديدة لمددكتوراه إذا اجتداز جميدع المقدررات المطموبدة بنجداح بتقدددير 
(D+)  عمى  األقل.  

 : من األستفسارات يرجى زيارة المواقع التالية لمزيد  

.eglwan.eduwww.he  
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