جامعة طنطا
كلية التربية

وكيل الكلية للدراسات العليا
--------------------------------------------------

(دليل الئحة الدراسات العليا بكلية التربية – جامعة طنطا)
---------------------

يمنح مجلس الجامعة بناء على طلب مجلس كلية التربية الشهادات والدرجات العلمية التالية:
 .1شهادة الدبلوم العامة في التربية في أحد التخصصات الواردة بالئحة الكلية.

 .2شهادة الدبلوم المهنية في التربية في أحد التخصصات الواردة بالئحة الكلية.

 .3شهادة الدبلوم الخاصة في التربية في أحد التخصصات الواردة بالئحة الكلية.
 .4درجة الماجستير في التربية في أحد التخصصات الواردة بالئحة الكلية.

 .5درجة دكتوراه الفلسفة في التربية في أحد التخصصات الواردة بالئحة الكلية.

الرموز المميزة لألقسام العلمية بالكلية:





 :Eduقسم أصول التربية.

 :Currقسم المناهج وطرق التدريس (*).
 :Mhقسم الصحة النفسية.

 :Psyقسم علم النفس التربوي.

 :Comp قسم التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
:Kindg 

قسم رياض األطفال.

------------------------------------------------------------

(*) :تخصصات قسم المناهج وطرق التدريس هي (اللغة العربية عام وأساسي وتربية خاصة ،التربية اإلسالمية،
اللغة اإلنجليزية عام وأساسي وتربية خاصة ،اللغة الفرنسية عام وأساسي ،علم النفس ،الفلسفة واالجتماع ،التاريخ،
الجغرافيا ،األساسي مواد اجتماعية العادي والتربية الخاص ،الرياضيات عام وأساسي وتربية خاصة ،وباللغة
اإلنجليزية ،الفيزياء بالعربي وباللغة اإلنجليزية ،الكيمياءب العربي وباللغة اإلنجليزية ،التاريخ الطبيعي بالعربي وباللغة
اإلنجليزية ،األساسي علوم العادي والتربية الخاصة ،العلوم الزراعية ،العلوم التجارية ،تكنولوجيا التعليم ،اإلعالم،
االحاسب اآللي ،االقتصاد المنزلي ،التربية الفنية ،التربية الموسيقية ،الطفولة ،األلماني).
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أو اال :الدبلوم:

 .1اسم البرنامج :الدبلوم العامة في التربية "نظام العام الواحد  +الدبلوم العامة في
التربية نظام العامين".

 الهدف من البرنامج :تهدف الدبلوم العامة في التربية إلى إعداد خريجي الكليات الجامعية غير
التربوية للعمل بمهنة التدريس.

 القسم التابع له البرنامج :جميع األقسام العلمية بالكلية السالفة الذكر.

 لغة الدراسة :اللغة العربية هي لغة التدريس لجميع المقررات فيما عدا مقررات طرق تدريس
اللغات األجنبية.

 نظام الدراسة :الفصلين الدراسيين للدبلوم العام نظام العام الواحد للطالب المتفرغين ،واألربعة
فصول الدراسية للدبلوم العام نظام العامين للطالب غير المتفرغين.

 عدد ساعات الدراسة( :للدبلوم العام نظام العام الواحد الفصل الدراسي األول  61ساعة نظرية
 61 +ساعات عملية ،الفصل الدراسي الثاني  61ساعة نظرية  66 +ساعة عملية)( ،للدبلوم
العام نظام العامين الفصل الدراسي األول من العام األول  8ساعات نظرية  2 +ساعة عملية،
الفصل الدراسي الثاني من العام األول  61ساعات نظرية  4 +ساعات عملية ،الفصل الدراسي

الثالث من العام الثاني  1ساعات نظرية  1 +ساعات عملية ،الفصل الدراسي الرابع من العام

الثاني  8ساعات نظرية  5 +ساعات عملية).

 رسوم الدراسة :المصري ( 94945جنيها مصروفات  251 +دورة الحاسب  01 +طابع
جامعة) ،الوافد (رسم قيد أول مرة " 1111دوالر"  +رسوم دراسية كل عام " 4511دوالر" +

" 211دوالر" فحص طبي).

 المقررات الدراسية للبرنامج في صورة جداول :مرفق الئحة الدراسات العليا.
---------------------------------- ---

 .2اسم البرنامج :الدبلوم المهنية في التربية.

 الهدف من البرنامج :تهدف الدبلوم المهنية إلى إعداد خريجي كليات التربية وخريجي الدبلوم
العام علميًا ومهنيًا في أحد تخصصات الدبلومات المهنية التي تقدمها الكلية.
 القسم التابع له البرنامج :جميع األقسام العلمية بالكلية السالفة الذكر.

تمنح الكلية الدبلوم المهنية في التربية في أحد التخصصات التالية:
 .1التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم.
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 .2ضمان الجودة واالعتماد
 .3التربية الوالدية.

 .4تعليم الكبار ومحو األمية.

 .5تخطيط المناهج وبرامج التعليم.
 .6تدريس مادة أكاديمية.

 .7تدريس مادة أكاديمية باللغة اإلنجليزية (الرياضيات والعلوم).
 .8تكنولوجيا التعليم.

 .9التقويم الصفي ونظم االمتحانات.
 .11التربية الخاصة.
 .11اإلرشاد نفسي.

 .12إعداد األخصائي النفسي والمدرسي.
 .13سيكولوجية التنمية البشرية.

 .14سيكولوجية صعوبات التعلم.

 .15سيكولوجية األزمات المدرسية.

 .16سيكولوجية التأهيل النفسي والتربوي.
 .17اإلدارة التعليمية والمدرسية.
 .18القيادة واإلشراف التربوي.

 .19إدارة نظم االعتماد وضمان الجودة.
 .21إدارة مؤسسات الطفولة.
 .21رياض األطفال.

 لغة الدراسة :اللغة العربية هي لغة التدريس لجميع المقررات فيما عدا مقر ارت أساليب أو طرق

تدريس اللغات األجنبية ،والدبلوم المهنية تدريس مادة أكاديمية للعلوم والرياضيات باللغة
األجنبية.

 نظام الدراسة :مدة الدراسة للحصول على الدبلوم المهنية عام جامعي مقسم إلى فصلين
دراسيين.

 عدد ساعات الدراسة 69 :ساعة دراسية مقسمة إلي "61ساعات نظرية  9 +ساعات عملية"
لكل فصل دراسي من العام الجامعي لجميع التخصصات الـ  26سالفة الذكر بالدبلوم المهنية.
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 رسوم الدراسة :المصري ( 84945جنيها مصروفات لجميع الدبلومات المهنية ،ماعدا التربية
الخاصة 94945جنيها  251+دورة الحاسب  01 +طابع جامعة) ،الوافد (رسم قيد أول مرة

" 1111دوالر"  +رسوم دراسية كل عام " 4511دوالر" 211" +دوالر" فحص طبي).

 المقررات الدراسية للبرنامج في صورة جداول :مرفق الئحة الدراسات العليا.
----------------------------------

 .3اسم البرنامج :الدبلوم الخاصة في التربية.

 الهدف من البرنامج :تهدف "الدبلوم الخاصة في التربية" إلى إعداد الدارسين وتمكينهم من
أساسيات البحث العلمي وأساليبه في أحد التخصصات التي تطرحها الكلية.

 القسم التابع له البرنامج :جميع األقسام العلمية بالكلية السالفة الذكر.

تمنح الكلية الدبلوم الخاصة في التربية في أحد التخصصات التالية:
 .1الدبلوم الخاصة في التربية تخصص أصول التربية.

 .2الدبلوم الخاصة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس(*).
 .3الدبلوم الخاصة في التربية تخصص الصحة النفسية.

 .4الدبلوم الخاصة في التربية تخصص علم النفس التربوي.

 .5الدبلوم الخاصة في التربية تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 .6الدبلوم الخاصة في التربية تخصص رياض األطفال.

 لغة الدراسة :اللغة العربية هي لغة التدريس لجميع المقررات فيما عدا مقررات طرق تدريس
اللغات األجنبية ،وقراءات في التخصص باللغة اإلنجليزية لجميع تخصصات المناهج وطرق

التدريس.

 نظام الدراسة :مدة الدراسة للحصول على الدبلوم الخاصة عام جامعي مقسم إلى فصلين
دراسيين.

 عدد ساعات الدراسة 65 :ساعة نظرية دراسية لكل فصل دراسي من العام الجامعي لجميع
التخصصات الـ  1سالفة الذكر.

 رسوم الدراسة 849425( :جنيها مصروفات  251+دورة الحاسب  01+طابع جامعة) ،الوافد
(رسم قيد أول مرة " 1111دوالر"  +رسوم دراسية كل عام "4511دوالر" 211" +دوالر" فحص
طبي").

 المقررات الدراسية للبرنامج في صورة جدول :مرفق الئحة الدراسات العليا.
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ثاني ا :الماجستير في التربية:

 .4اسم البرنامج :الماجستير في التربية.

 الهدف من البرنامج :يهدف "الماجستير في التربية" إلى إعداد الباحثين وتمكينهم من أساسيات
ومهارات البحث العلمي وأساليبه وممارستها في أحد التخصصات التي تطرحها الكلية.

 القسم التابع له البرنامج :جميع األقسام العلمية بالكلية السالفة الذكر.

تمنح الكلية الماجستير في التربية في أحد التخصصات التالية:
 .1الماجستير في التربية تخصص أصول التربية.

 .2الماجستير في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس (جميع التخصصات العلمية واألدبية
والفنية للتعليم العام ،واألساسي ،والتربية الخاصة ،والتعليم باللغة اإلنجليزية).

 .3الماجستير في التربية تخصص الصحة النفسية.

 .4الماجستير في التربية تخصص علم النفس التربوي.

 .5الماجستير في التربية تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 .6الماجستير في التربية تخصص رياض األطفال.

 لغة الدراسة :اللغة العربية هي لغة التدريس لجميع المقررات فيما عدا مقررات طرق تدريس
اللغات األجنبية.

 نظام الدراسة :مدة الدراسة للحصول على الماجستير في التربية عام جامعي علي األقل.

 عدد ساعات الدراسة 9 :ساعات نظرية دراسية للمقررات التكميلية الثالثة للتمهيدي خالل فترة
إنجاز الرسالة من العام الجامعي لجميع التخصصات الـ  1سالفة الذكر.

 رسوم الدراسة :المصري (6149425جنيها مصروفات  051+جنيها دورة الحاسب  01+جنيها
طابع جامعة) ،الوافد (رسم قيد أول مرة " 1111دوالر"  +رسوم دراسية كل عام "4511دوالر"

211" +دوالر" فحص طبي).

 المقررات الدراسية للبرنامج في صورة جداول :مرفق الئحة الدراسات العليا.

---------------------------
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ثالث ا :دكتوراه الفلسفة في التربية:

 .5اسم البرنامج :دكتوراه الفلسفة في التربية.

 الهدف من البرنامج :يهدف "دكتوراه الفلسفة في التربية" إلى إعداد الباحثين وتمكينهم من
أساسيات ومهارات البحث العلمي المتطورة وأساليبه وممارستها في أحد التخصصات التي

تطرحها الكلية مع التميز واالبتكار في مجاالت التخصص.

 القسم التابع له البرنامج :جميع األقسام العلمية بالكلية السالفة الذكر.

تمنح الكلية دكتوراه الفلسفة في التربية في أحد التخصصات التالية:
 .1دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية.

 .2دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص المناهج وطرق التدريس (جميع التخصصات العلمية واألدبية
والفنية للتعليم العام ،واألساسي ،والتربية الخاصة ،والتعليم باللغة اإلنجليزية).

 .3دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص الصحة النفسية.

 .4دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص علم النفس التربوي.

 .5دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص التربية المقارنة واإلدارة التعليمية.
 .6دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص رياض األطفال.

 لغة الدراسة :اللغة العربية هي لغة التدريس لجميع المقررات فيما عدا مقررات طرق تدريس
اللغات األجنبية.

 نظام الدراسة :مدة الدراسة للحصول على دكتوراه الفلسفة في التربية عامين جامعيين علي
األقل.

 عدد ساعات الدراسة 9 :ساعات نظرية دراسية للمقررات التكميلية الثالثة للتمهيدي خالل فترة
إنجاز الرسالة من العامين الجامعيين لجميع التخصصات الـ  1سالفة الذكر.

 رسوم الدراسة 6149425( :جنيها مصروفات  416 +جنيها دورة الحاسب  01 +جنيها طابع
جامعة) ،الوافد (رسم قيد أول مرة " 1111دوالر"  +رسوم دراسية كل عام "4511دوالر" +

"211دوالر" فحص طبي).

 المقررات الدراسية للبرنامج في صورة جدول :مرفق الئحة الدراسات العليا.

----------------------------------------------------------- -
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