قواعد القبول للدراسات العليا
الئحة الدراسات العليا واألحكام السارية على جميع التخصصات :
تمنح كلية التربية النوعية الدرجات العلمية التالية :
 الدبلوم الخاصة.
 درجة الماجستير في التربية النوعية.
 درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية.
أوال ً الدبلوم الخاصة :
هي دراسة تتناول مقررات ذات طبيعة تطبيقة أو أكاديمية ومدة الدراسة بها عامان جامعيان.
تمنح كلية التربية النوعية الدبلوم الخاصة في التخصصات التالية :
 -الددبلوم الخاصددة فدي التربيددة الموسديقية لصددولفي وتددري

سددمو وقيقدار يركددي وارتجدال موسدديقي – نظريددات

وتأليف الموسيقى – موسيقى عربية – بيانو – آالت أوركسترالية – غناء عالمي)
 -الدبلوم الخاصة فدي التربيدة الفنيدة لأسد

التصدميم – الرسدم والتصدوير – النيدت – األشداال الفنيدة والبيةيدة –

الخزف – المعادن – أشاال الخش – الطباعة – النسي ).
 الدبلوم الخاصة في االقتصداد المنزلدي لاالقتصداد المنزلدي والتربيدة – التاذيدة وعلدوم األطعمدة – قدارة المندزلوالمؤسسات – المالب

والنسي ).

 الدبلوم الخاصة في العلوم التربوية والنفسية لمناه وطرق تدريالتربية الفنية – مناه وطرق تدري

االقتصاد المنزلي – مناه وطدرق تددري

التربية الموسيقية – مناه وطرق تدري

 -الدبلوم الخاصة في تكنولوجيا التعليم لتدري

تكنولوجيا التعليم).

الياس اآللي – وساةل تعليمية ومكتبات).

 -الدبلوم الخاصة في اإلعالم التربوي لصيافة – قذاعة – تليفزيون – عالقات عامدة وقعدالن  -المسدر

فندون

المسر – التذوق المسريي ).
 لاة الدراسة لاللاة العربية)
 نظام الدراسة لنظام العام الدراسي الكامل)
 مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية النوعية عامان جامعيان.
 رسوم الدراسة بمريلة الدبلوم الخاصة :
 للطال المصري  :رسم قيد أول مرة ل ، )46852,رسوم دراسية ل ، )64852,دورة الياس اآللي ل.)2,2األوراق المطلوبة للقيد بمرحلة الدبلوم الخاصة :
 -شهادة البكالوريو

في مجال التخصص من قيدى الجامعات المصرية مرفقا ً بها قدير األربو سنوات.

 شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها. -الموقف من التجنيد لبالنسبة للذكور).

 -موافقة جهة العمل على الترخيص للطال بالدراسة مبينا ً بها مكان عمله بالضبط.

 -ققرار من الطال

بأنه غير مقيد لدراسة أي دبلوم أو درجة جامعية أخرى سواء من نف

الكلية أو في كليدة أخدرى

من جامعات جمورية مصر العربية.
 ققرار آخر بأنه لم يسبق له االلتياق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم قليها فإذا كان قدد سدبق لده ذلدو فيوضدح سدباالنقطار عن الدراسة قبل اليصول على الدرجة.
 ما يفيد أن الطال مقيد لدورة الياس اآللي لالدورات التي تقيمها الجامعة). عدد ل )6صور شخصية يديثة. يتقدم طال االتياق لدراسة الدبلوم بطلبه على االستمارة رقم ل )1دراسات عليا من قدارة الدراسات العليا بالكلية.ثانيا ً الماجستير :
هددي دراسددة تشددتمل علددى مقددررات دراسددية ذات مسددتوى عددال وتدددريبا ً علددى وسدداةل البيد واسددتقراء النتدداة
وتنتهي بأداء رسالة تقبلها لجنة االمتيان.
يتم التسجيل لدرجة الماجستير في التربية النوعية بعد اليصول على الدبلوم الخاصة في التربية النوعية أو ما
يعادلها في نف

التخصص من المعاهد والجامعات األخرى المعترف بها  ،وييس تاريخ القيد بالماجستير من تداريخ

موافقة مجل

الدراسات العليا بالجامعدة  ،ويدتم تشدكيل لجندة المناقشدة واليكدم بعدد مضدي سدنة علدى األقدل مدن تداريخ

تسجيل موضور البي
قذا رأى مجل

 ،ويلاى تسجيل الطال قذا لم ييصل على الدرجة خالل ثال سنوات من تاريخ التسدجيل قال

الكلية اإلبقاء على التسجيل سنة أخرى قابلة للتجديد بيد أقصى لمرتين) باقترا مسدب مدن المشدرف

بعد أخذ موافقة مجل

القسم المختص ومجل

الكلية.

 تمنح كلية التربية النوعية درجة الماجستير في التخصصات التالية :
 -درجة الماجستير في التربيدة الموسديقية لصدولفي وتددري

سدمو وقيقدار يركدي وارتجدال موسديقي – نظريدات

وتأليف الموسيقى – موسيقى عربية – بيانو – آالت أوركسترالية – غناء عالمي)
 -درجة الماجستير في التربية الفنية لأسد

التصدميم – الرسدم والتصدوير – النيدت – األشداال الفنيدة والبيةيدة –

الخزف – المعادن – أشاال الخش – الطباعة – النسي ).
 درجة الماجستير في االقتصاد المنزلي لاالقتصاد المنزلدي والتربيدة – التاذيدة وعلدوم األطعمدة – قدارة المندزلوالمؤسسات – المالب

والنسي ).

 درجة الماجستير في العلوم التربوية والنفسية لمناه وطرق تدريالتربية الفنية – مناه وطرق تدري

االقتصاد المنزلي – مناه وطرق تدري

التربية الموسيقية – مناه وطرق تدري

 -درجة الماجستير في تكنولوجيا التعليم لتدري

تكنولوجيا التعليم).

الياس اآللي – وساةل تعليمية ومكتبات).

 درجة الماجستير في اإلعالم التربوي لصيافة – قذاعة – تليفزيون – عالقات عامة وقعالن  -المسرالمسر – التذوق المسريي ).

فندون

 لاة الدراسة لاللاة العربية) باستثناء تخصص التاذية وعلوم األطعمة بقسم االقتصاد المنزلي لاللاة اإلنجليزية).
 رسوم الدراسة بمريلة الماجستير :
 للطال المصري  :رسم قيد أول مرة ل ، )126852,رسوم دراسية ل ، )44852,دورة الياس اآللي ل.)0,2األوراق المطلوبة للقيد بمرحلة الماجستير :
 -شهادة البكالوريو

في مجال التخصص من قيدى الجامعات المصرية مرفقا ً بها قدير األربو سنوات.

 -شددهادة الدددبلوم الخاصددة فددي التربيددة النوعيددة أو مددا يعادلهددا فددي نف د

التخصددص فددي المعاهددد والجامعددات األخددرى

المعترف بها بتقدير جيد على األقل.
 شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها. الموقف من التجنيد لبالنسبة للذكور). موافقة جهة العمل على الترخيص للطال بالدراسة مبينا ً بها مكان عمله بالضبط. -ققرار من الطال

بأنه غير مقيد لدراسة أي دبلوم أو درجة جامعية أخرى سواء من نف

الكلية أو في كليدة أخدرى

من جامعات جمورية مصر العربية.
 ققرار آخر بأنه لم يسبق له االلتياق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم قليها فإذا كان قدد سدبق لده ذلدو فيوضدح سدباالنقطار عن الدراسة قبل اليصول على الدرجة.
 ما يفيد أن الطال مقيد لدورة االنترنت والياس اآللي لالدورات التي تقيمها الجامعة). عدد ل )6صور شخصية يديثة. يتقدم طال االتياق لدراسة الدبلوم بطلبه على االستمارة رقم ل )2دراسات عليا من قدارة الدراسات العليا بالكلية.ثالثا ً  :الدكتوراه
تقوم على البيو المبتكرة  ،وتنتهي بتقديم رسالة مقبولة بعد اجتياز دراسدة تمهيديدة لمددة عدام جدامعي تسدبق
التسجيل لدرجة الدكتوراه.
يتم التسجيل لدرجة دكتوراه الفلسفة بعد اليصول على درجة الماجستير في التربية النوعية أو مدا يعادلهدا فدي
نف

التخصص من المعاهد والجامعات األخرى المعترف بها  ،ويقوم الطالد بدراسدة تمهيديدة لمددة عدام جدامعي مدن

تاريخ القيد فيما عدا درجة دكتوراه الفلسفة في المسر التي ال تتطل دراسة تمهيدية  ،وييس تاريخ القيد من تاريخ
موافقة مجل

الدراسات العليا بالجامعة  ،ويتم تشكيل لجنة المناقشة واليكم بعدد مضدي عدامين علدى األقدل مدن تداريخ

تسجيل موضور البي  ،وال تتم المناقشة قال بعد اجتياز الطال المقررات التمهيديدة بنجدا  ،ويلادى تسدجيل الطالد
قذا لم ييصل على الدرجة خالل خم

سنوات من تاريخ التسجيل قال قذا رأى مجل

الكلية اإلبقاء على التسجيل سدنة

أخرى قابلة للتجديد بيد أقصى لمرتين) باقترا مسب من المشرف بعد أخذ موافقدة مجلد

القسدم المخدتص ومجلد

الكلية.
 تمنح كلية التربية النوعية درجة دكتوراه الفلسفة في التخصصات التالية :
 -درجددة دكتددوراه الفلسددفة فددي التربيددة الموسدديقية لصددولفي وتدددري

سددمو وقيقددار يركددي وارتجددال موسدديقي –

نظريات وتأليف الموسيقى – موسيقى عربية – بيانو – آالت أوركسترالية – غناء عالمي)

 -درجة دكتوراه الفلسفة في التربية الفنية لأس

التصميم – الرسم والتصوير – النيت – األشاال الفنية والبيةيدة

– الخزف – المعادن – أشاال الخش – الطباعة – النسي ).
 درجة دكتدوراه الفلسدفة فدي االقتصداد المنزلدي لاالقتصداد المنزلدي والتربيدة – التاذيدة وعلدوم األطعمدة – قدارةالمنزل والمؤسسات – المالب

والنسي ).

 درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم التربوية والنفسية لمناه وطرق تددريتدري

التربية الفنية – مناه وطرق تدري

االقتصداد المنزلدي – منداه وطدرق

التربية الموسيقية – مناه وطرق تدري

 -درجة دكتوراه الفلسفة في تكنولوجيا التعليم لتدري

تكنولوجيا التعليم).

الياس اآللي – وساةل تعليمية ومكتبات).

 درجة دكتوراه الفلسفة في اإلعالم التربوي لصيافة – قذاعة – تليفزيدون – عالقدات عامدة وقعدالن  -المسدرفنون المسر – التذوق المسريي ).
 لاة الدراسة لاللاة العربية) باستثناء تخصص التاذية وعلوم األطعمة بقسم االقتصاد المنزلي لاللاة اإلنجليزية). رسوم الدراسة بمريلة الدكتوراه :
 للطال المصري  :رسم قيد أول مرة ل ، )166852,رسوم دراسية ل ، )184852,دورة الياس اآللي ل.)812األوراق المطلوبة للقيد بمرحلة الدكتوراه :
 -شهادة البكالوريو

في مجال التخصص من قيدى الجامعات المصرية مرفقا ً بها قدير األربو سنوات.

 -شددهادة الدددبلوم الخاصددة فددي التربيددة النوعيددة أو مددا يعادلهددا فددي نف د

التخصددص فددي المعاهددد والجامعددات األخددرى

المعترف بها بتقدير جيد على األقل.
 -شهادة الماجستير الخاصة في التربية النوعيدة أو مدا يعادلهدا فدي نفد

التخصدص فدي المعاهدد والجامعدات األخدرى

المعترف بها بتقدير جيد جدا ً على األقل.
 شهادة الميالد أو مستخرج رسمي منها. الموقف من التجنيد لبالنسبة للذكور). موافقة جهة العمل على الترخيص للطال بالدراسة مبينا ً بها مكان عمله بالضبط. -ققرار من الطال

بأنه غير مقيد لدراسة أي دبلوم أو درجة جامعية أخرى سواء من نف

الكلية أو في كليدة أخدرى

من جامعات جمورية مصر العربية.
 ققرار آخر بأنه لم يسبق له االلتياق بدراسة الدرجة الجامعية المتقدم قليها فإذا كان قدد سدبق لده ذلدو فيوضدح سدباالنقطار عن الدراسة قبل اليصول على الدرجة.
 ما يفيد أن الطال مقيد لدورة االنترنت والياس اآللي لالدورات التي تقيمها الجامعة). عدد ل )6صور شخصية يديثة. -يتقدم طال االتياق لدراسة الدبلوم بطلبه على االستمارة رقم ل )0دراسات عليا من قدارة الدراسات العليا بالكلية.

