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 رسالة الكلية

  مراحل  فيالمجاالت النوعية المختلفة  وأخصائيواالعداد التنافسى لمعلم  الذاتيتبنى ممارسات التطوير
باحتياجات المؤسسات  تفي كي مهاراتهمهنيا لتوظيف  وتأهيله الجامعي والجامعي ما قبللتعليم ا

 والعالمي. القوميسوق العمل على المستوى  ومتطلبات التعليمية
 فيلمؤسسات المجتمع المختلفة بما يسهم  والتدريبية واالستشارية والمتخصصة تقديم الخدمات البحثية 

 واقتصادي. وتنموي اجتماعية بطبيعة المهنة ويكون لها مردود حل المشكالت ذات الصل
 رؤية الكلية

 درجات الكفاءة العلمية الدراسية للتخصصات المختلفة للوصول إلى أعلى والقراراتوتطوير البرامج  إعداد
بما يخدم سوق  على المخرجات االبداعية للعملية التربوية التأكيدمع العالمية، والمهارات المتوافقة والمستويات 

 واقتصادي. وتنموي اجتماعي مردود لهالعمل ويكون 



 أهداف الكلية

 تتواءم األهداف االستراتيجية للكلية مع األهداف االستراتيجية للجامعة، وتتحدد فيما يلي:
  إعداد المعلم واألخصائي النوعي في المجاالت النوعية المختلفة لمراحل التعليم ما قبل الجامعي 

 ضوء متطلبات المجتمع وسوق العمل. علىمستوياته بمختلف 
  دارة المشروعات الصغيرة،  علىإعداد خريج لدية القدرة التعاوني بما يخدم ومهارة العمل اإلنتاج، وا 

 سوق العمل وتحقيق مردود تنموي واقتصادي.
 اهمة في حل المختلفة والمس تقديم االستشارات في المجاالت النوعية للهيئات والمؤسسات المجتمعية

 القضايا التخصصية المشتركة.
 جراء نشر البحوث العلمية والعملية والميدانية في المجاالت والتخصصات التربوية ذات  دعم وا 

 .الطبيعة النوعية في خدمة التنمية المجتمعية



 األقسام العلمية للكلية

 
 الرمز القسم م
 اع  اإلعالم التربوي 6
 م  ق االقتصاد المنزلي 1
 ت م  التربية الموسيقية 1
 ت ك تكنولوجيا التعليم 1
  مناهج وطرق تدريس التخصصات النوعية 5

 



 أهداف الدراسات العليا

 (:7مادة )
ية النوعية جامعة المنيا إلى تحقيق األهداف بتسعى السياسة التعليمية العامة للدراسات العليا بكلية التر 

 التالية:
 وتأكيد المهارات والفنيات  رفيع، أكاديميالنوعية على المستوى  اعداد المتخصصين في المجاالت

 المطلوبة لطالب الدراسات العليا في المجاالت النوعية.
 .توثيق البحوث والدراسات والمراجع والمعلومات الخاصة المتعلقة بتخصصات التربية النوعية 
 نولوجية كدثات التحستتقديم دراسات وبحوث حول التخصصات النوعية وتطويرها ومتابعة الم

 للتطبيقات المعاصرة في التخصصات النوعية.
  والقضايا والظاهرات العلمية والتربوية والفنية التي تحتاج إلى البحث العلمي في  المشكالتحصر

 المجاالت النوعية المختلفة.
  سواء في  العملية التعليمية إلثراء المختلفةتقديم خريجين على مستوى عال في التخصصات النوعية

 والتعليم.الجامعة أو في وزارة التربية 
 حمل الراية وتطوير األداء في  يستطيعونجيل من الباحثين في مجاالت التخصصات النوعية  داعدا

 المستقبل.
  في معالجة القضايا  والدوليةوالمؤسسات العلمية والثقافية المصرية والعربية  الهيئاتالتعاون مع

 التخصصية.



التالية:جامعة المنيا الدرجات العلمية  –لتربية النوعية تمنح كلية ا  

 في التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. الدبلوم المهنية( 1)
 في التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. الدبلوم الخاصة( 3)
 في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. في التربية النوعية الماجستير( 2)
 الفلسفة في التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. دكتوراه( 4)

 المهنية في التربية النوعية  الدبلوم-أوال

 :(8مادة )
 التالية:التخصصات  تمنح كلية التربية النوعية درجة الدبلوم المهنية في التربية النوعية في إحدى

 .تكنولوجيا التعليم 
 .االعالم التربوي 
 .التربية الموسيقية 
 .االقتصاد المنزلي 

 األعلىويجوز لمجلس الجامعة أن يقر تخصصات أخرى بناء على اقتراح مجلس الكلية وموافقة المجلس 
 للجامعات طبقا لمتطلبات التطوير بالكلية وحاجة المجتمع.

 :(9مادة )
في  درجة البكالوريوسد الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية النوعية أن يكون حاصال على يشترط في قي

التربية النوعية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي آخر معترف به من المجلس األعلى 
 للجامعات.

 :(13مادة )
نوعية سنة جامعية واحدة ال تقل مدة الدراسة مدة الدراسة لنيل الدبلوم المهنية في احدى تخصصات التربية ال

 فيها عن ثالثين أسبوعا ويشترط أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للقبول في التخصص المتقدم له.
 :(11مادة )

تتضمن الالئحة مقررات الدراسة في كل دبلوم من هذه الدبلومات وعدد ساعات الدراسة النظرية والعملية لكل 
 مقرر.



 :(13دة )ما
إلى االمتحان في مقررات  التقدملمجس الكلية بناء على طلب مجلس القسم المختص أن يحرم الطالب من 

القسم كلها أو بعضها وذلك إذا كانت مواظبته في حضور المحاضرات والدروس النظرية والعملية تقل عن 
من التقدم إلى  مالتي حر  راتالمقر من مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في  75%

 فيها.االمتحان 
 :(12مادة )

يعقد امتحان الدبلوم المهنية في نهاية العام الجامعية ويتألف من اختبارات تحريرية وعملية وفقا للنظام الذي 
 يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح مجلس القسم المختص.

 (:14مادة )
هنية أو رسب فيما ال يزيد عن مادتين فيسمح له بالتقدم المتحان تغيب الطالب عن امتحان الدبلوم الم إذا

الدور الثاني في شهر سبتمبر من كل عام ولمجلس الكلية أن يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروف تقتضي 
ذلك فإذا رسب أو تغيب في احاهما أو كليهما جاز لمجلس الكلية أن يعيده فيعيد السنة الدراسية دراسة 

 قيده نهائيا. الغيفإذا رسب أو تغيب مرة أخرى وامتحانا 
 (:11مادة )

تطبق على طالب الدبلوم المهنية في التربية النوعية تقديرات النجاح والرسوب المطبقة على طالب 
 البكالوريوس في التربية النوعية.

 :(11مادة )
في التربية النوعية بنجاح مسمى ون في الشهادة التي تمنح للطالب الذي اجتاز امتحانات الدبلوم المهنية دي

 العلمية وبيانات بالتقديرات التي حصل عليها. الدرجةالتخصص الذي حصل فيه على 
 :(17مادة )

 ( المقررات الدراسية التي يدرسها الطالب في الدبلومات المهنية.1) (،1) (،1) (،6يبين جدول )



( المقررات الدراسية للدبلوم المهنية1جدول )  

جيا التعليمفي تكنولو   

رمز 
 المادة

 الزمن الدرجة عدد الساعات المادة الدراسية
 أعمال مجموع عملي نظري

 السنة
 مجموع تحريري تطبيقي

 ت ك
616 

مناهج البحث التربوي في تكنولوجيا 
 التعليم

1 - 1 61 - 11 51 1 

 ت ك
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 اإلحصاء التربوي

 ت ك
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 ليمية وانتاجهاتصميم الوسائل التع

 ت ك
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 التصوير الفوتوغرافي

 ت ك
615 

 1 611 61 11 61 1 1 1 الحاسب االلي في التعليم

 ت ك
616 

 1 51 11 - 61 1 1 1 مراكز مصادر المعلومات

 ت ك
617 

 1 611 61 11 61 1 1 1 اإلنتاج التلفزيوني التعليمي

 ت ك
618 

 1 51 11 - 61 1 1 1 المختبرات اللغوية

 ت ك
619 

 1 611 61 11 61 1 1 1 تشغيل األجهزة التعليمية واستخدامها

  68 61 18    711  
 



( المقررات الدراسية للدبلوم المهنية3جدول )  

 في اإلعالم التربوي
رمز 
 المادة

 الزمن الدرجة عدد الساعات المادة الدراسية
 أعمال وعمجم عملي نظري

 السنة
 مجموع تحريري تطبيقي

 ا ع
616 

مناهج البحث التربوي في االعالم 
 التربوي

1 - 1 61 - 11 51 1 

 ا ع
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 اإلحصاء التربوي

 ا ع
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 االعالم والتنمية

 ا ع
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 اإلذاعات الدولية

 ا ع
615 

 1 611 61 11 61 1 1 1 راديوالكتابة لل

 ا ع
616 

 1 611 61 11 61 1 1 1 الكتابة للتلفزيون

 ا ع
617 

 1 51 11 - 61 1 - 1 التشريعات اإلعالمية

 ا ع
618 

 1 611 61 11 61 1 1 1 صحافة مدرسية

 ا ع
619 

 1 51 11 - 61 1 - 1 الرأي العام والدعاية

  68 6 11    611  
 
 



الدراسية للدبلوم المهنية( المقررات 2جدول )  

 في التربية الموسيقية
 الزمن الدرجة عدد الساعات المادة الدراسية رمز المادة

 أعمال مجموع  عملي نظري
 السنة

 مجموع تحريري تطبيقي

 ت م
616 

 1 611 61 11 61 1 1 1 مناهج البحث في التربية الموسيقية

 ت م
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 االحصاء التربوي 

 ت م
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 قيادة الكورال

 ت م
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 تاريخ آلي وغنائي

 ت م
615 

 1 51 11 - 61 1 - 1 تاريخ وتذوق الفن

 ت م
616 

 1 611 61 11 61 1 1 1 ارتجال موسيقى

 ت م
617 

 1 51 11 - 61 1 - 1 هارموني وكونتربوينت

 ت م
618 

 1 51 11 - 61 1 - 1 صولفيج وايقاع

 ت م
619 

 1 51 11 - 61 1 - 1 علم النفس والموسيقى

  68 61 18    711  
 
 
 



( المقررات الدراسية للدبلوم المهنية4جدول )  

 في االقتصاد المنزلي
رمز 
 المادة

 الزمن الدرجة عدد الساعات المادة الدراسية
 أعمال مجموع  عملي نظري

 السنة
 وعمجم تحريري تطبيقي

 ق م
616 

مناهج البحث التربوي في االقتصاد 
 المنزلي

1 - 1 61 - 11 51 1 

 ق م
611 

 1 611 61 11 61 1 1 1 اإلحصاء التربوي

 ق م
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 القيمة الغذائية لألغذية

 ق م
611 

 1 51 11 - 61 1 - 1 اقتصاديات استهالك الغذاء

 ق م
615 

 1 51 11 - 61 1 - 1 العالقات األسرية

 ق م
616 

 1 611 61 11 61 1 1 1 جاتهاالسكن واحتي

 ق م
617 

 1 611 61 11 61 1 1 1 تصميم وتنفيذ المالبس

 ق م
618 

 1 611 61 11 61 1 1 1 اإلنتاج واالستهالك االسري

 ق م
619 

 1 51 11 - 61 1 - 1 األغذية والطهي التجريبي

  68 8 16    651  
 



 في التربية النوعية خاص ال الدبلوم-ثانيا
 :(18مادة )

يتشرط في قيد الطالب للدبلوم الخاصة في التربية النوعية أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في إحدى 
الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف  إحدىتخصصات التربية النوعية من 

ميع الحاالت يجب أال يقل تقدير الطالب التراكمي عن جيد وكذلك به من المجلس األعلى للجامعات وفي ج
 على تقدير جيد على األقل في مقررات التخصص في درجة البكالوريوس.

 (:19مادة )
 مدة الدراسة لنيل الدبلوم الخاصة في التربية النوعية سنتين جامعيتين.

 :(33مادة )
في اللغة اإلنجليزية أو  يالتربية النوعية امتحان قبول تحرير في االلتحاق بالدبلوم الخاصة في  الراغبونيجتاز 

رجة النجاح المطلوبة في دويحدد مجلس الكلية موعد اجراء هذا االمتحان و  الحية،في إحدى اللغات األجنبية 
 على األقل. %61هذا االمتحان 

 :(31ة )دما
 الثانية.ة األولى والسنة ( مقررات الدراسة التي يدرسها الطالب في السن6( و )5يبين جدول )



( مقررات السنة الدراسية األولى1جدول )  
 مقررات مشتركة بين كل التخصصات.

 
 عدد الساعات المادة الدراسية م

 مجموع نظري
 1 1 علم النفس التعليمي 6
 1 1 مناهج البحث العلمي في مجاالت التربية 1
 1 1 وآدابهامقرر اللغة العربية  1
 1 1 لتخصص باللغة اإلنجليزيةمقرر في ا 1
 1 - مقرر في تطبيقات مادة التخصص 5
 1 - مشروع تطبيقي في التخصص 6
 1 - (6مقرر في التخصص ) 7
 1 - (1مقرر في التخصص ) 8
 1 - مقرر اختياري 9
   11 

  تتكون مقررات التخصص أو المقرر االختياري في التخصص من ساعات نظرية أو تطبيقية طبقا
 بيعة كل مقرر.لط



( مقررات السنة الدراسية الثانية1جدول )  
 مقررات مشتركة بين كل التخصصات

 
 عدد الساعات المادة الدراسية م

 مجموع نظري
 1 1 طرق تدريس مادة التخصص 6
 1 1 أصول التربية 1
 1 1 تكنولوجيا التربية 1
 1 1 التوجيه التعليمي واإلرشاد النفسي 1
 1 1 لوماتمصادر المع 5
 1 1 اإلحصاء التربوي 6
 1 - (6مقرر في التخصص ) 7
 1 - ( باللغة اإلنجليزية1مقرر في التخصص ) 8
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  تتكون مقررات التخصص أو المقرر االختياري في التخصص من ساعات نظرية أو تطبيقية طبقا
 ر.لطبيعة كل مقر 



:(33مادة )  
 .يقترح القسم العلمي مسميات المقررات التخصصية واالختيارية في بداية كل عام على أن يقرها مجلس الكلية

 :(32مادة )
ية بناء على طلب القسم المختص أن يقرر حرمان الطالب من التقدم إلى االمتحان في مقررات للمجلس الك

النظرية والعملية ال تقل عن  والدروسحضور المحاضرات  عضها إذا كانت مواظبته فيبالقسم كلها أو 
من المجموع الكلي لساعات الدراسة وفي هذه الحالة يعتبر الطالب راسبا في المقررات التي حرم من  75%

 التقدم لالمتحان فيها نظرا لتجاوزه نسبة الغياب المقرر.
 :(34مادة )

 بلوم الخاصة في التربية النوعية كما يلي:تتكون امتحانات وتقديرات السنتين الدراسيتين للد
تتكون االمتحانات من اختبارات تحريرية وشفهية وعملية داخل المعامل ومشروعات أعمال سنة  -أ

على أن  المختص،واختبارات نصفية وذلك وفقا للنظام الذي يقره مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم 
 ساعات. 1مقرر يكون زمن االمتحان التحريري النهائي في كل 

 درجة تقسم على النحو التالي: 611تكون النهاية العظمى لكل مقررات خطة الدراسة بالدبلوم الخاصة  -ب
من  %11من الدرجة لالمتحان النهائي و % 81في المواد النظرية التي ليس لها تطبيقات عملية  -6-ب

 الدرجة ألعمال السنة.
من الدرجة الكلية ألعمال  %11عملية يخصص في المواد ذات الطبيعة النظرية التطبيقية أو ال -1-ب

 –تطبيقي  –من الدرجة بين االمتحانات بالتساوي طبقا لطبيعة كل مادة )نظري  %81السنة وتقسم 
 عملي( –شفوي 

من درجة االمتحان طبقا لطبيعته  % 51وفي جميع الحاالت يجب على الطالب أن يحصل على  -1-ب
من مجموع  %61حصل على  إذااجحا في المقرر ويعتبر ن تطبيقي( –عملي  – شفوي-تحريري)

 درجات االمتحان وأعمال السنة.
تعقد االمتحانات التحريرية مرة واحدة خالل شهر مايو من كل عام على أن تعقد االمتحانات  -1-ب

 التطبيقية قبل االمتحانات بأسبوع ولمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تعديل هذا الموعد.
لطالب سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية بأحد التقديرات يقدر نجاح ا -5-ب

 التالية:
o  فأكثر من الدرجة. %91ممتاز من 
o  من الدرجة. %91إلى أقل من  %81جيد جدا من 



o  من الدرجة. %81إلى أقل من  %71جيد من 
o  من الدرجة. %71إلى أقل من  %61مقبول من 

 :اآلتيينحد التقديرين قدر رسوب الطالب بأيو 
o  من الدرجة. %61إلى أقل من  %15ضعيف من 
o  من الدرجة %15ضعيف جدا أقل من 

الثاني(  )الدورتعقد لهم امتحانات التخلف  األكثر،الطالب الذين تخلفوا في مادة أو مادتين على  -6-ب
 خالل شهر سبتمبر من كل عام.

 :(31مادة )
رسب في  النوعية أوالخاصة في التربية  الدبلوملى من تغيب الطالب في امتحانات السنة األو  إذا -6

فإذا  وامتحانا،فيعيد الطالب السنة دراسة  بعض أو كل مقرراتها جاز لمجلس الكلية أن يعيد قيده
 قيده نهائيا. الغيتكرر غيابه أو رسوبه 

السنة دراسة أما في حالة رسوب الطالب في مقررات الفرقة الثانية في أكثر من مقررين فعليه إعادة  -1
وفي جميع األحوال يجب اال تزيد مدة بقاء الطالب في الدبلوم الخاصة أكثر من أربع  وامتحانا،

 سنوات دراسية وال يحصل على تقدير.



ةدرجة الماجستير في التربية النوعي -ثالثا   

 :(31دة )ام
 ت التالية:ية في التخصصاعفي التربية النو  الماجستيرتمنح كلية التربية النوعية درجة 

 تكنولوجيا التعليم 
 االعالم التربوي 
 التربية الموسيقية 
 االقتصاد المنزلي 
  التخصصات النوعية السابقة. أحدطرق التدريس في 
  ما يستجد من تخصصات يقرها مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية تحقيق لمتطلبات

 .التطوير أو حاجة المجتمع أو التنمية البشرية
 :(37مادة )

يشترط في قيد الطالب لدرجة الماجستير في التربية النوعية أن يكون حاصال على درجة الدبلوم الخاصة في 
معهد علمي من احدى تخصصات التربية النوعية من احدي الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها 

قدير التراكمي للمتقدم للقيد الت ال يقلآخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات وفي جميع الحاالت 
لدرجة الماجستير في التربية النوعية في الدرجة الجامعية األولى في احدى تخصصات التربية النوعية وأيضا 

سنوات  61في الدبلوم الخاصة في التربية النوعية عن تقدير جيد وأال يكون قد مضى على تخرجه أكثر من 
 عليا.إال إذا حصل على دبلوم في الدراسات ال

 :(38مادة )
دد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل لدرجة الماجستير في إحدى تخصصات التربية النوعية حي

 الواردة في مستوى البكالوريوس.
 (:39مادة )

بناء على اقتراح مجلس القسم المختص  الكليةيدرس الطالب مقررين في مجال التخصص يحددهما مجلس 
ين المقررين مدة ال تقل عن خمسة عشرة أسبوعا )فصل دراسي( بواقع ثالث ساعات وتكون الدراسة في هذ
 امتحاناإلى حضور حلقة بحث لمناقشة مشروع بحثه ويؤدي الطالب  الواحد باإلضافةدراسية أسبوعيا للمقرر 

درجة ويحدد  71رجة الصغرى ددرجة وال 611وتكون النهاية العظمى في كل مقرر  ساعات، 1في زمن 
 لس الكلية موعد االمتحان في كل عام لتسجيل الموضوع.مج



 :(23مادة )
 ساعات. 1زمن االمتحان في كل مقرر من مقرري التخصص 

 :(21مادة )
 لطالب أن يسجل مشروع بحثه إال بعد اجتيازه للمقررات الدراسية. ال يجوز
 :(23مادة )

لكلية بناء على اجازته في حلقة البحث يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره مجلس القسم ومجلس ا
 أحداألساتذة أو األساتذة المساعدين في مجال التخصص ويجوز ان يشارك في االشراف  أحدتحت اشراف 

 المدرسين المختصين.
 :(22مادة)

يقدم المشرف على الرسالة في نهاية كل عام جامعي تقريرا إلى مجلس القسم عن مدى تقدم الطالب في 
 هذا التقرير على مجلس الكلية. بحوثه ويعرض

 :(24مادة )
يقدم المشرف أو المشرفون على الرسالة بعد االنتهاء من اعدادها تقريرا إلى مجلس القسم المختص عن مدى 

 الكلية،لس جتشكيل لجنة الحكم تمهيدا للعرض على م باقتراحصالحيتها للعرض على لجنة الحكم مشفوعا 
 لية عددا من النسخ طبقا لما يحدده نظام الدراسات العليا بالجامعة.وعلى الطالب أن يقدم إلى الك

 :(21مادة )
بعد مضي عام على األقل من تاريخ اعتماد تسجيل الرسالة من مجلس الكلية يقدم الطالب رسالته العلمية 

 بالكلية.لتشكيل لجنة الحكم والمناقشة بعد عرضها على مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا 
 :(21ة )ماد

أعضاء أحدهما المشرف على الرسالة والعضوان  ثيشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثال
بالجامعات ويكون رئيس اللجنة أقدم األساتذة وفي حالة تعدد  ناالخران من بين األساتذة واألساتذة المساعدي

 واحد.هما صوت المشرفين يجوز اشراكهم في لجنة المناقشة والحكم على أن يكون ل
من األساتذة السابقين أو ممن في مستواهم العلمي من االخصائيين  أحدهماويجوز أن يكون العضوان أو 

وذلك بشرط أن يكون أحدهما على األقل من خارج الكلية بالنسبة لرسائل الماجستير ومن خارج الجامعة 
 بالنسبة لرسائل الدكتوراه.

 نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.ويتم اعتماد تشكيل لجنة الحكم من 



 :(27مادة)
في حالة الطالب الوافدين يشرط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيما بجمهورية مصر العربية 
ستة أشهر على األقل خالل فترة البحث وأن يحضر قاعات البحث في القسم المسجل فيه لمدة سته شهور 

 من تاريخ موافقة مجلس الكلية على التسجيل. على األقل
 (:28مادة )

قبل المناقشة العلنية للرسالة يقدم كل عضو من أعضاء لجنة المناقشة والحكم تقريرا عن مدى صالحية 
كما يقدم تقريرا شامال جماعيا يوقع عليه أعضاء لجنة  النوعية،الرسالة لنيل درجة الماجستير في التربية 

المناقشة على مجلس القسم العتماد  انتهاءوتعرض التقارير بعد  الفردية،ضافة إلى التقارير المناقشة باإل
التقرير الشامل ورفع توصية لمجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة العلمية من قبل مجلس الجامعة مع مراعاة 

 ( من هذه الالئحة.16تطبيق التفاصيل الواردة بنص المادة )
 :(29مادة )

كلية أن يرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر لجنة المناقشة والحكم أهليته للحصول على درجة لمجلس ال
 برسالةالماجستير في التربية النوعية أو في إعادة تقديم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم 

ي يبين التعديالت المطلوبة تتم مناقشتها بواسطة لجنة الحكم السابقة بحيث يعرض التقرير النهائي الذ أخرى
 التي تمت وأقرتها اللجنة على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة.

 :(43مادة )
ده لجنة المناقشة والحكم ويسجل ديحصل الطالب على تقدير عن الرسالة العلمية التي تقدم بها للمناقشة تح

على أن يدون تقدير  مقبول( –جيد  –جدا  جيد – ممتازالتالية ) التقديراتفي تقريرها النهائي وذلك من بين 
 الطالب في الشهادة التي تمنح له مع بيان التخصص الدقيق وموضوع الرسالة.

 



درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية -رابعا  

 :(41مادة )
ير في الفلسفة في التربية النوعية أن يكون حاصال على درجة الماجست دكتوراهيشترط لقيد الطالب لدرجة 

التربية النوعية بتقدير عام جيد على األقل في نفس التخصص من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو 
على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد التقدم والقيد 

 والتسجيل.
 :(43مادة )

فة مقررين أحدهما في مجال الحاسب اآللي واألخر في مجال الفلس دكتوراهيدرس الطالب بعد قيده لدرجة 
القسم المختص وتكون الدراسة في هذين  مجلسالتخصص الدقيق يحدده مجلس الكلية بناء على اقتراح 

المقررين لمدة ال تقل عن فصل دراسي واحدة بواقع ثالث ساعات أسبوعيا للمقرر الواحد ، ويؤدي الطالب 
درجة  611منه ثالث ساعات ، وتكون النهاية العظمى لدرجة االمتحان في كل مقرر في كل منهما امتحانا ز 

درجة ويحد مجلس الكلية موعد االمتحان في كل عام وال يجوز له التقدم لتسجيل  71والنهاية الصغرى 
 موضوع الرسالة إال بعد نجاحه في هذين المقررين.

 :(42مادة )
( 11رسالته بعد اجتيازه للمقررين المشار إليهما في مادة )جل موضوع سحلقة البحث وي يحضر الطالب

 السابقة.
 :(44مادة )

يقوم الطالب بإجراء بحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية تحت اشراف أحد األساتذة أو األساتذة 
ويعتبر الطالب  بالكلية،رسين المتخصصين دويجوز أن يشترك في االشراف أحد الم بالكلية،المساعدين 

الفلسفة في أحد التخصصات النوعية منذ تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع  دكتوراهمسجال لدرجة 
ويقدم الطالب بعد مضي عامين على األقل من تاريخ تسجيل موضوع الرسالة بمجلس الكلية رسالة  البحث،

 طة هذه اللجنة.علمية بنتائج هذا البحث تقبلها لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة وفحصها بواس
 :(41مادة )

يشترط قبل قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيما بجمهورية مصر العربية لمدة سنة على األقل خالل 
فترة البحث وأن يحضر حلقات البحث في القسم المسجل فيه لمدة ستة شهور على األقل من تاريخ موافقة 

 مجلس الكلية على التسجيل.



 :(41مادة )
ن لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران يعينهما تعي

مجلس الكلية وتعتمد اللجنة من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، ويكون تشكيل اللجنة بناء 
ت ، يكون أحدهما على األقل من على اقتراح القسم المختص من بين األساتذة الحاليين أو السابقين بالجامعا

خارج الجامعة ، ويجوز أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم من بين األساتذة المساعدين في حالة عدم توافر 
األساتذة أو في حالة تعدد المشرفين يجوز اشراكهم في لجمة المناقشة بصوت واحد ويقدم أعضاء لجنة الحكم 

ية وجماعية مفصة عن مدى صالحية الرسالة وتوصية بمنح الدرجة في فرد تقاريروالمناقشة العلنية للرسالة 
حالة قبولها وللمجلس أن يرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر اللجنة أهليته للحصول على الدرجة أو إعادة 
تقييم الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها ، أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتها بواسطة لجنة الحكم 

بقة ويعرض التقرير النهائي مع الرسالة بعد ادخال التعديالت التي أقرتها اللجنة على مجلس الكلية السا
 للتوصية بمنح الدرجة.

 :(47مادة )
 للكلية،يقوم مجلس الكلية بوضع القواعد المنظمة األخرى التي تراعى عند تسجيل البحث وتقديم الرسالة 

قة مجلس الجامعة ولجنة القطاع فالئحة فإنه من الضروري مواوحينما يستدعي األمر أي تغير في هذه ال
 التربوي والمجلس األعلى للجامعات.

 :(48مادة )
 التي تمنح للطالب بيان بالتخصص الدقيق للطالب وموضوع الرسالة التي تقدم بها. الشهادةيدون في 

 :(49مادة )
نقضت خمس سنوات على تسجيله للدرجة إال إذا الفلسفة إذا ا دكتوراهيلغى قيد الطالب لدرجة الماجستير أو 

ة أخرى يحدها بناء على تقرير األستاذ المشرف وبحد أقصى درأى مجلس الكلية اإلبقاء على التسجيل لم
 عامين.



 إجراءات التسجيل واالشراف األكاديمي
 في الدراسات العليا

 الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية
 ي التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس.ف الدبلوم المهنية 
 في التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. الدبلوم الخاصة 
 في التربية النوعية في أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. الماجستير 
 أحد التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس. الفلسفة في التربية النوعية في دكتوراه 
بأن التخصصات الواردة في مرحلة البكالوريوس هي: ا  علم  

 .اإلعالم التربوي 
 .االقتصاد المنزلي 
 .التربية الموسيقية 
 .تكنولوجيا التعليم 

 العليا الدراسات طالب قبول باب فتح عن اإلعالن-أوال
  في التربية النوعية في الفترة من منتصف أغسطس حتى  هنيةللدبلوم الميتم فتح باب القبول للتقدم

 منتصف سبتمبر من كل عام بناء على قرار مجلس الكلية.
  في التربية النوعية في الفترة من منتصف أغسطس حتى  للدبلوم الخاصيتم فتح باب القبول للتقدم

 منتصف سبتمبر من كل عام بناء على قرار مجلس الكلية.
 في التربية النوعية مرتان سنويا:لدرجة الماجستير بول للقيد يتم فتح باب الق 

o  المرة األولى في الفترة من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر من كل عام بناء على
 قرار مجلس الكلية.

o .المرة الثانية في شهر في الفصل الدراسي بناء على قرار مجلس الكلية 
  في التربية النوعية مرتان سنويا:لدرجة الدكتوراه يتم فتح باب القبول للقيد 

o  المرة األولى في الفترة من منتصف أغسطس حتى منتصف سبتمبر من كل عام بناء على
 قرار مجلس الكلية.

o .المرة الثانية في الفصل الدراسي بناء على قرار مجلس الكلية 



 باألوراق والمستندات الطالب يتقدم-ثانيا 
 التالية الشروط مستوفين المطلوبة

 الدبلوم المهنية في التربية النوعية-1
 -المهنية في التربية النوعية:  بالدبلوم االلتحاق شروط

 يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم المهنية في التربية النوعية أن يكون:
o  حاصال على درجة البكالوريوس في التربية النوعية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد علمي

 ف به من المجلس األعلى للجامعات.آخر معتر 
 -المهنية في التربية النوعية:  بالدبلوم لاللتحاق المطلوبة المستندات

 شهادة الميالد )األصل(. -6
 البطاقة الشخصية "الرقم القومي" )صورة(. -1
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية )صورة(. -1
 شهادة البكالوريوس )األصل( -1
 عمل.إقرار بعدم العمل أو موافقة جهة ال -5
 إقرار بعدم القيد بكليات أخرى. -6
 صور شخصية حديثة. 6عدد  -7
 حافظة بالستيكية. -8

 -بالنسبة للطالب الوافدين: 
  المهنية في التربية النوعية بالدبلوم االلتحاق شروط

 المطلوب التخصص نفس في بكالوريوس( أو )ليسانس جامعي مؤهل على حاصل الوافد الطالب يكون أن
 األقل. على جيد عام بتقدير به التسجيل

 -المهنية في التربية النوعية:  بالدبلوم لاللتحاق المطلوبة المستندات
 يتم سحب استمارة خاصة بالطالب الوافدين من إدارة القيد والتسجيل بالجامعة. .6
 موافقة السفارة التابع لها على القيد. .1
 نفقة حكومته. إفادة توضح ما إذا كانت الدراسة على نفقة الطالب الخاصة أو على .1
 صورة جواز السفر معتمدة. .1
 صور شخصية. 6عدد  .5



أصل شهادة المؤهل الجامعي موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .6
 العربية(.

معادلة شهادة المؤهل الجامعي من المجلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية  .7
 مصر العربية(.

 استمارات األمن تمأل بمعرفة الطالب. .8
 الدبلوم الخاص في التربية النوعية-3

 -الخاص في التربية النوعية:  بالدبلوم االلتحاق شروط
 يشترط في قيد الطالب لنيل الدبلوم الخاص في التربية النوعية أن يكون:

o جامعات المصرية حاصال على درجة البكالوريوس في إحدى تخصصات التربية النوعية من إحدى ال
 أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من المجلس األعلى للجامعات.

o :وفي جميع الحاالت يجب 
o .ال يقل تقدير الطالب التراكمي في البكالوريوس عن جيد 
o .ال يقل تقدير الطالب عن جيد على األقل في مقررات التخصص في درجة البكالوريوس 

 -الخاص في التربية النوعية:  بالدبلوم اللتحاقل المطلوبة المستندات
 شهادة الميالد )األصل(. -6
 البطاقة الشخصية "الرقم القومي" )صورة(. -1
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية )صورة(. -1
 شهادة البكالوريوس )األصل( -1
 إقرار بعدم العمل أو موافقة جهة العمل. -5
 إقرار بعدم القيد بكليات أخرى. -6
 ثة.صور شخصية حدي 6عدد  -7
 حافظة بالستيكية. -8

 -بالنسبة للطالب الوافدين: 
 - :الخاص في التربية النوعية بالدبلوم االلتحاق شروط

 المطلوب التخصص نفس في بكالوريوس( أو )ليسانس جامعي مؤهل على حاصل الوافد الطالب يكون أن
 األقل. على جيد عام بتقدير به التسجيل



 -الخاص في التربية النوعية:  لومبالدب لاللتحاق المطلوبة المستندات
 يتم سحب استمارة خاصة بالطالب الوافدين من إدارة القيد والتسجيل بالجامعة. .6
 موافقة السفارة التابع لها على القيد. .1
 إفادة توضح ما إذا كانت الدراسة على نفقة الطالب الخاصة أو على نفقة حكومته. .1
 صورة جواز السفر معتمدة. .1
 صور شخصية. 6عدد  .5
أصل شهادة المؤهل الجامعي موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .6

 العربية(.
معادلة شهادة المؤهل الجامعي من المجلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية  .7

 مصر العربية(.
 استمارات األمن تمأل بمعرفة الطالب. .8
 ية النوعيةالماجستير في الترب-2

 -في التربية النوعية: القيد لدرجة الماجستير  شروط
 يشترط في قيد الطالب لنيل درجة الماجستير في التربية النوعية أن يكون:

o  حاصال على درجة الدبلوم الخاصة في احدى تخصصات التربية النوعية من إحدى الجامعات
 ترف به من المجلس األعلى للجامعات.المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمي آخر مع

o :وفي جميع الحاالت 
o .ال يقل التقدير التراكمي في الدرجة الجامعية األولى عن تقدير جيد 
o .ال يقل التقدير في الدبلوم الخاصة في التربية النوعية عن جيد 
o  سنوات إال إذا حصل على دبلوم في الدراسات  61أال يكون قد مضى على تخرجه أكثر من

 ليا.الع
 -بدرجة الماجستير في التربية النوعية:  للقيد المطلوبة المستندات

 شهادة الميالد )األصل(. -6
 البطاقة الشخصية "الرقم القومي" )صورة(. -1
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية )صورة(. -1
 شهادة البكالوريوس )األصل( -1
 شهادة الدبلوم الخاص )األصل(. -5



 ل.إقرار بعدم العمل أو موافقة جهة العم -6
 إقرار بعدم القيد بكليات أخرى. -7
 صور شخصية حديثة. 6عدد  -8
 حافظة بالستيكية. -9

 -بالنسبة للطالب الوافدين: 
 - :القيد بدرجة الماجستير في التربية النوعية شروط

 الوافد: الطالب يكون أن
o على جيد عام بتقدير به التسجيل المطلوب التخصص نفس في بكالوريوس أو ليسانس على حاصال 

 قل.األ
o  حاصال على درجة الدبلوم الخاصة في نفس التخصص المطلوب التسجيل به بتقدير عام جيد على

 األقل.
 -بالماجستير في التربية النوعية:  لاللتحاق المطلوبة المستندات

 يتم سحب استمارة خاصة بالطالب الوافدين من إدارة القيد والتسجيل بالجامعة. .6
 القيد. موافقة السفارة التابع لها على .1
 إفادة توضح ما إذا كانت الدراسة على نفقة الطالب الخاصة أو على نفقة حكومته. .1
 صورة جواز السفر معتمدة. .1
 صور شخصية. 6عدد  .5
أصل شهادة المؤهل الجامعي موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .6

 العربية(.
جلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية معادلة شهادة المؤهل الجامعي من الم .7

 مصر العربية(.
أصل شهادة الدبلوم الخاص موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .8

 العربية(.
معادلة الدبلوم الخاص من المجلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .9

 ية(.العرب
 استمارات األمن تمأل بمعرفة الطالب. .61



 الدكتوراة في التربية النوعية-4
 -في التربية النوعية: القيد لدرجة الدكتوراه  شروط

 يشترط في قيد الطالب لنيل درجة دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية أن يكون:
o قل من إحدى جامعات حاصال على درجة الماجستير في نفس التخصص بتقدير عام جيد على األ

 جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة لها من معهد آخر معترف به من الجامعة.
 -بدرجة الماجستير في التربية النوعية:  للقيد المطلوبة المستندات

 شهادة الميالد )األصل(. -6
 البطاقة الشخصية "الرقم القومي" )صورة(. -1
 شهادة تأدية الخدمة العسكرية )صورة(. -1
 هادة البكالوريوس )األصل(ش -1
 شهادة الماجستير )األصل(. -1
 إقرار بعدم العمل أو موافقة جهة العمل. -6
 إقرار بعدم القيد بكليات أخرى. -7
 صور شخصية حديثة. 6عدد  -8
 حافظة بالستيكية. -9

 -بالنسبة للطالب الوافدين: 
 - :القيد بدرجة الدكتوراه في التربية النوعية شروط

 الوافد: الطالب يكون أن
o األقل. على جيد عام بتقدير به التسجيل المطلوب التخصص نفس في الماجستير درجة على حاصال 

 -الخاص في التربية النوعية:  بالدبلوم لاللتحاق المطلوبة المستندات
 يتم سحب استمارة خاصة بالطالب الوافدين من إدارة القيد والتسجيل بالجامعة. .6
 د.موافقة السفارة التابع لها على القي .1
 إفادة توضح ما إذا كانت الدراسة على نفقة الطالب الخاصة أو على نفقة حكومته. .1
 صورة جواز السفر معتمدة. .1
 صور شخصية. 6عدد  .5
أصل شهادة المؤهل الجامعي موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .6

 العربية(.



ألعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية معادلة شهادة المؤهل الجامعي من المجلس ا .7
 مصر العربية(.

أصل شهادة الدبلوم الخاص موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .8
 العربية(.

معادلة الدبلوم الخاص من المجلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .9
 العربية(.

أصل شهادة الماجستير موثقة من الخارجية المصرية )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .61
 العربية(.

معادلة شهادة الماجستير من المجلس األعلى للجامعات )إذا كانت الشهادة من خارج جمهورية مصر  .66
 العربية(.

 استمارات األمن تمأل بمعرفة الطالب. .61
 - :العليا للدراسات القبول اتامتحان ميعاد عن اإلعالن-رابعا 

 امتحانات قبول الدبلوم المهنية في التربية النوعية-1
مدة الدراسة لنيل الدبلوم المهنية في احدى تخصصات التربية النوعية سنة جامعية واحدة ال تقل مدة الدراسة 

 التخصص المتقدم له. فيها عن ثالثين أسبوعا ويشترط أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات للقبول في
 امتحانات قبول الدبلوم الخاص في التربية النوعية-3

يجتاز الراغبون في االلتحاق بالدبلوم الخاصة في التربية النوعية امتحان قبول تحريري في اللغة اإلنجليزية أو 
اح المطلوبة في في إحدى اللغات األجنبية الحية، ويحدد مجلس الكلية موعد اجراء هذا االمتحان ودرجة النج

 على األقل. %61هذا االمتحان 
 امتحانات قبول الماجستير في التربية النوعية-2
  يحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل لدرجة الماجستير في إحدى تخصصات التربية النوعية

 الواردة في مستوى البكالوريوس.
 الجامعة اجتياز اختبار التويفل، وتكون الدرجة  يشترط لتسجيل موضوع البحث لدرجة الماجستير بكليات

 درجة. 111المطلوبة للماجستير 
 امتحانات قبول الدكتوراه في التربية النوعية-4
  يحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل لدرجة الدكتوراه في إحدى تخصصات التربية النوعية

 الواردة في مستوى البكالوريوس.



 وع البحث لدرجة الدكتوراه بكليات الجامعة اجتياز اختبار التويفل، وتكون الدرجة يشترط لتسجيل موض
 درجة. 151المطلوبة للدكتوراه 

 اجتياز االختبارات المطلوبة وسداد الرسوم الدراسية –خامسا 
لى ع ويحصل العليا بالدراسات ويقيد المقررة الرسوم بسداد يقوم المطلوبة لالختبارات الطالب اجتياز بعد

 .كارنية
 المصروفات الدراسية للدبلوم المهنية في التربية النوعية -1
 .ال يتم قيد الطالب للدبلوم المهنية إال بعد سداد المصروفات مدة الدراسة 
  جنيه سنويا. 157مصروفات الدراسة للدبلوم المهنية 
 منح وطالب والكليات ةبالجامع بالتدريس القائمين وسائر المساعدون والمدرسون المعيدون إعفاء يتم 

 .الرسوم هذه أداء من العليا للدراسات التفرغ
 المصروفات الدراسية للدبلوم الخاص في التربية النوعية-3
 .ال يتم قيد الطالب للدبلوم الخاص إال بعد سداد المصروفات مدة الدراسة 
  جنيه سنويا. 157مصروفات الدراسة للدبلوم الخاص 
 منح وطالب والكليات بالجامعة بالتدريس القائمين وسائر المساعدون رسونوالمد المعيدون إعفاء يتم 

 .الرسوم هذه أداء من العليا للدراسات التفرغ
 المصروفات الدراسية للماجستير في التربية النوعية-2
 .ال يتم قيد الطالب للماجستير إال بعد سداد المصروفات مدة الدراسة 
  يه سنويا.جن 811مصروفات الدراسة للماجستير 
 :بالنسبة للطالب الوافدين يتم دفع الرسوم التالية 

o القيد عند واحدة مرة تدفع إسترلينيا( جنيها   6711) القيد رسم. 
o سنويا . تدفع إسترلينيا( جنيها   6511) المصروفات 
o جنيه مصري. 811وقدره  المصري بالجنيه سنويا   يدفع مبلغ 

 بية النوعيةالمصروفات الدراسية للدكتوراه في التر -2
 .ال يتم قيد الطالب للدكتوراه إال بعد سداد المصروفات مدة الدراسة 
  جنيه سنويا. 811مصروفات الدراسة للدكتوراه 
 :بالنسبة للطالب الوافدين يتم دفع الرسوم التالية 

o القيد عند واحدة مرة تدفع إسترلينيا( جنيها   6711) القيد رسم. 



o سنويا . تدفع يا(إسترلين جنيها   1511) المصروفات 
o جنيه مصري. 911وقدره  المصري بالجنيه سنويا   يدفع مبلغ 

  األكاديمي اإلشراف-سادسا 
ويعتمده  دراسة كل على المشرفين القسم مجلس يقترح والدكتوراه الماجستير بالنسبة لإلشراف األكاديمي على

 .الكلية مجلس
  نظام التقييم –سابعا 

 التالي: خالل لعليا في جميع المراحل منطالب الدراسات ا التقييم يتم
  الطالب بها يتقدم التي العمل وأوراق األبحاث مقابل الفصلية األعمال. 
  مجلس الذي يقترحه التشكيل حسب التصحيح ويتم الكلية داخل لجان خالل من يعقد تحريري امتحان 

 .الكلية مجلس من ويعتمد قسم كل
دارة الكونترول نظام-ثامنا    حاناتاالمت وا 

 بالكلية  التدريس هيئة أعضاء بين من مقترح بتشكيل والبحوث العليا للدراسات الكلية كيلو  /د.أ يتقدم
 األماكن ضمن الكونترول مكان ويحدد الكلية مجلس من ويعتمد العليا بالدراسات الخاصة الكونتروالت

 .بالكلية المخصصة للكونترول
  وتعين  المعلنة الجداول وفق االمتحانات تعقد حيث لتحريريا االمتحان لجان على الطالب توزيع يتم

 المحددة التعليمات وفق للجان ومراقبين مالحظين
  االمتحانات مواعيد تحديد-تاسعا 

  ومجلس  العليا الدراسات ولجنة األقسام مجالس من معتمد جدول خالل من االمتحان مواعيد تحديد يتم
 ياوالكترون ورقيا للطالب ويعلن الكلية

 الطالب شكاوى تلقى آلية-عاشرا 
عالنها النتائج اعتماد بعد فيها، والبت االمتحانات نتائج من الطالب شكاوى تلقى آلية  على الشبكة وا 

 - :االلكترونية
 العليا  للدراسات الكلية وكيل /د.أ للسيد الدرجات رصد إعادة التماس طلب بتقديم التظلم باب فتح يتم

 .للدكتوراه جنيه 651و والماجستير للدبلومات جنيه 611 رسم مقابل والبحوث
 - :التصحيح لجان تشكيل قرارات-حادي عشر 

  لكل  الكلية مجلس من ويعتمد الشفوي ولجان التصحيح لجان من لكل تشكيل بمقترح القسم مجلس يتقدم
 .حده على برنامج



 فيما يتعلق بالدراسات العليا آلية تلقي شكاوى الطالب والبت فيها
عالنها ومراقبة تطبيقها آلية-أوال  التعامل مع تظلمات الطالب من نتائج االمتحانات وا 

 طبقا للخطوات التالية: تتم مقرر ألي التحريريآلية تظلمات الطالب من درجات 
بطلب )تحددها اللوائح والقوانين بالكلية( من ظهور النتيجة مدة محددة خالل طالب الدراسات العليا يتقدم  .6

إعادة رصد  فيمتضمنا رغبته لشئون الدراسات العليا والبحوث لسيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية إلى ا
 أكثر.درجات مقرر أو 

 إلدارة الدراسات العليا. ة الشكوىبإحالالسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا يقوم  .1
 تقوم إدارة الدراسات العليا:  .1

 (.6ظلم من المقرر )نموذج استمارة التعداد إ -أ
 توقيع الطالب الشاكي على استمارة التظلم. -ب
 الطالب الشاكي للرسوم المقررة.سداد  -ت
 ارسال استمارة الشكوى للسيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية للدراسات العليا. -ث

 كونترول إلى رئيساستمارة التظلم بتوجيه لدراسات العليا يقوم السيد األستاذ الدكتور وكيل الكلية  .1
 الدراسات العليا.

 حث النقاط اآلتية:يقوم السيد رئيس كونترول الدراسات العليا بب .5
 أخطاء نسيان التصحيح )من جانب المصحح(:-أوال 

 يقوم رئيس الكونترول بالتالي:
 من أسئلة االمتحان قد تم تصحيحه.سؤال جزء من أجزاء كل كل أن التأكد من  -أ

منه ُيستدعى أستاذ المادة لتصحيحه وفقا لنموذج اجابة  حالة عدم تصحيح سؤال أو جزء في
 يطلب من استاذ المادة.

 من جانب المصحح(:)أخطاء جمع الدرجات داخل كراسة اإلجابة -ثانيا 
 يقوم رئيس الكونترول بالتالي:

 .داخل دائرةكل جزء من أجزاء السؤال وضع درجة  -أ
 وضع درجة تصحيح كامل السؤال داخل مربع. -ب
)داخل الدائرة( تساوي المجموع الكلي السؤال أن مجموع درجات كل جزء من أجزاء التأكد من  -ت

 لدرجات هذا السؤال )داخل المربع(.
 في كل من: باللون األخضربإعادة الجمع بقلم  الكونترولالجمع يقوم  فيحالة وجود خطأ  في



o .داخل كراسة اإلجابة 
o .غالف كراسة اإلجابة 
o  التفقيط(.في المجموع الكلي )األرقام و 

 أخطاء غالف كراسة اإلجابة )من جانب المصحح(:-ثالثا 
 يقوم رئيس الكونترول بالتالي:

 اإلجابة.التأكد من نقل جميع درجات األسئلة على غالف كراسة  -أ
في حالة نسيان نقل درجة سؤال إلى غالف الكراسة يقوم الكونترول بكتابة الدرجة في الغالف 

 مع إعادة جمع الدرجات في المجموع الكلي )األرقام والتفقيط(. الخارجي بقلم باللون األخضر،
ة جميع درجات األسئلة داخل كراسة اإلجابة بدرجات األسئلة في غالف كراسة التأكد من مطابق -ب

 اإلجابة.
سواء بالزيادة أو النقصان يقوم حالة نقل درجة سؤال إلى غالف الكراسة بقيمة خطأ  في

قلم باللون األخضر في غالف الكراسة، مع إعادة جمع الدرجات في الكونترول بتعديل الدرجة ب
 المجموع الكلي )األرقام والتفقيط(.

في غالف كراسة اإلجابة يتم التأكد من أن مجموع درجات األسئلة تساوي المجموع الكلي  -ت
 )األرقام والتفقيط(.

ترول بتعديل درجة الكلي لمجموع درجات األسئلة يقوم الكونفي حالة عدم مطابقة المجموع 
 بقلم باللون األخضر في غالف الكراسة. )األرقام والتفقيط(المجموع الكلي 

 من جانب المصحح(:)في تطبيق الئحة المقرر -رابعا 
 يقوم رئيس الكونترول بالتالي:

طبقا لالئحة الكلية )البد من كتابة  التحريريالتأكد من مطابقة مقام الدرجة على الكراسة لدرجة  -أ
 (.الدرجة على كل كراسة من قبل المصححمقام 

المختص باستدعاء  الكونترولدرجة المقام عن درجة الالئحة يقوم  في اختالفوفى حالة وجود 
الدراسات للدرجات ويحاط وكيل الكلية لشئون  إحصائيأستاذ المادة والذي يقوم بعمل تغيير 

 لمختص بالواقعة لمنع تكرارها.بدوره يحيط عميد الكلية ورئيس القسم ا والذيبذلك العليا 
 من جانب المصحح(:)ما يتعلق بدرجات أعمال السنة والعملي والشفوي -خامسا 

 يقوم رئيس الكونترول بالتالي:
 شفوي للطالب.التأكد من وجود درجة عملي/ -أ



 في حالة عدم وجود درجة عملي/شفوي للطالب يتم استدعاء أستاذ المادة لوضع تلك الدرجة.
ن مجموع درجات العملي والشفوي والتحريري مطابق للمجموع الكلي لكامل المادة التأكد من أ -ب

عادة رصدها مرة أخرى.  وا 
في حالة الخطأ في جمع درجات العملي والشفوي والتحريري )خطأ كونترول( يقوم الكونترول 

عادة كتابة المجموع الكلي.  بإعادة الرصد وا 
حضور لجنة يصدر بتشكيلها  فيإلجابة ونموذج اإلجابة على كراسة ا باالطالعيحق للطالب أن يقوم  .6

الدراسات رفع هذه اآللية للسيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشئون  ، ويتمالكليةقرار من مجلس 
 بعد موافقة مجلس الكلية. العليا

يترتب عليها  تيوالبالزيادة أو النقصان  أو أكثر سواء مقرر فينتيجة الطالب  في اختالفحالة وجود  في .7
الدراسات العليا المختص إلى وكيل الكلية لشئون  الكونترولتعديل نتيجة الطالب ترفع مذكرة من رئيس 

 بدوره يرفعها إلى عميد الكلية لعرضها على مجلس الكلية. والذي( 1)نموذج 
لشئون  على السيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة الشأنيتم عرض قرار مجلس الكلية بهذا  .8

 ما يلزم. التخاذ الدراسات العليا
بعد موافقة السيد األستاذ نائب رئيس الجامعة على الموضوع يتم تعديل نتيجة الطالب بالكشوف الخاصة  .9

بالجامعة لتعديل نتيجة الكشوف  واالمتحاناتوتبلغ إدارة التسجيل  الكونترولبالنتائج بمعرفة رئيس 
 بالعلم.الدراسات العليا لتظلم من خالل إدارة شئون الخاصة بها ويبلغ الطالب بنتيجة ا

صالح الطالب بعد  فييقوم الطالب باسترداد رسوم قيمة االلتماس للمقرر/للمقررات الذي تم تصويبه   .61
 أن يقوم بكتابة طلب للسيد األستاذ الدكتور عميد الكلية.



 1نموذج 
 استمارة تظلم من نتيجة مقرر دراسي

 سات عليادرابالمقدمة من طالب 
 وموجهة للسيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية للدراسات العليا

 طلب تظلم من درجات مواد دراسية بالدراسات العليا
 السيد األستاذ الدكتور / وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 لدرجات في المواد التالية:برجاء سيادتكم التكرم بالموافقة على إعادة رصد ومراجعة ا

 الفصل الدراسي الفرقة الدراسية المادة م
1    

3    

2    

4    

1    

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،
 مقدمه لسيادتكم                                                        

 .......................................م:االس                                               
 .............................. الفرقة الدراسية:                                              
 ................................القسم العلمي:                                               

 ................................. رقم الجلوس:                                              
 .................................. رقم الهاتف:                                              
 ...................................... التوقيع:                                              

 جامعة المنيا

كلية التربية 
 النوعية

 الدراسات العليا
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 3ذج نمو 
 فحص درجات مقرر دراسياستمارة 
 أ.د/رئيس كونترول الدراسات العليامقدمة من 
 / وكيل الكلية للدراسات العليالـ أ.دوموجهة 

 نتيجة فحص درجات مقرر دراسي
 السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 

 من : بناء على الشكوى المقدمة
 :الفرقة:    ............................. الطالب ................................. 
 :قسم:. ..............................رقم جلوس ........................ 

 أتشرف بإفادة علم سيادتكم بأن نتيجة الفحص هي كالتالي:

 المادة م
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 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،
   

 رئيس الكونترول  توقيع الطالب بالعلم
........................  ........................ 

  مقترحات وشكاوى الطالب بخصوص الدراسات العلياالتعامل مع  آلية-ثانيا
 طبقا للخطوات التالية: تتمفيما يتعلق بالدراسات العليا الطالب  التعامل مع شكاوى ومقترحاتآلية 

ى، أو يقوم طالب الدراسات العليا إلى مكتب الدراسات العليا ويقوم بسحب استمارة مقترحات وشكاو يتقدم  .6
 (.1بتحميلها من موقع الكلية االلكتروني )نموذج 

في استمارة المقترح/ الشكوى يقوم الطالب بتحديد فئة المقترح/ الشكوى وكتابة حيثياتها، وكذلك كتابة  .1
 بياناته الشخصية والجامعية.

 التالية: تشترط إدارة الدراسات العليا ووحدة الجودة التزام مقدم المقترح/ الشكوى بالقواعد .1
o .أخالقيات وقواعد التواجد داخل الحرم الجامعي 
o .عدم التعارض مع اللوائح والقوانين 
o .أن تكون حيثيات المقترح/ الشكوى مبنية على حقائق سليمة 
o  أن تكون حيثيات المقترح/ الشكوى معروضة بأسلوب يليق بما هو متوقع من طالب دراسات

 عليا.
o أهداف الدراسات العليا وأهداف الجودة. أن يهدف المقترح/ الشكوى لتحقيق 
o .أن تكون الدراسات العليا هي جهة االختصاص في الرد على المقترح/ الشكوى 
o  أن يحقق المقترح/ الشكوى مصلحة للطالب أو يدفع عنهم ضرر أو يريحهم من أعباء يمكن

 تجنبها.
o  الطلب.ال يلتفت للمقترحات والشكاوى التي ال يتم فيها كتابة بيانات مقدم 

 يقوم الطالب بتسليم االستمارة إلى أحد الجهات التالية: .1
o /وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. أ.د 
o .السيد مدير مكتب الدراسات العليا 
o /مدير وحدة الجودة بالكلية. أ.د 

فقا تقوم اللجنة المختصة بالمقترحات والشكاوى بفحص المقترح/الشكوى ويتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة و  .5
 للوائح والقوانين.



( ويتم الوصول إليه من خالل بياناته التي 1الشكوى بنتيجة الطلب )نموذج يتم إعالم مقدم طلب المقترح/ .6
 الشكوى. كتبها في استمارة الـ المقترح/

 يتم متابعة جميع المقترحات والشكاوى بجدية ألن الهدف النهائي هو المصلحة العامة للجميع. .7
 2نموذج 

 شكوى ترح/نموذج مق
 مقدمة من طالب بالدراسات عليا

 وموجهة للسيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية للدراسات العليا

 نموذج مقترح / شكوى
 السيد األستاذ الدكتور/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 أقدم لسيادتكم هذا المقترح/ هذه الشكوى بشأن:

 الشئون اإلدارية مهام اإلشراف دريسيةالمهام الت

 أخرى التحويالت االمتحانات

 وتفاصيلها كالتالي:

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر التحية ،،،
 مقدمه لسيادتكم                                    

 .......................................االسم:                                               
 .............................. الفرقة الدراسية:                                              

 ................................القسم العلمي:                                               
 .................................. رقم الهاتف:                                              

 ...................................... التوقيع:                                              
 ........./......../............... تاريخ الطلب:                                             
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 4نموذج 
 نموذج رد على مقترحات وشكاوى

 وكيل الدراسات العليا أ.د/مقدمة من 
 ـ مقدم المقترح أو الشكوىلوموجهة 

 نموذج رد على مقترح/ شكوى
 مقدم المقترح/الشكوى( ).......................................................السيد / 

 تحية طيبة وبعد ،،،
 :الشكوى المقدمة منكم بشأنالمقترح/  ردا على

 الشئون اإلدارية مهام اإلشراف المهام التدريسية

 أخرى التحويالت االمتحانات

 نحيطكم علما بالتالي:

.........................................................................................................

.........................................................................................................
......................................................................................................... 

 

 ولكم وافر الشكر والتحية ،،،
 أ.د/ وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث                           

 
 
 
 
 
 

 ........./......../............... لب:تاريخ الرد على الط                                
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