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 مقدمــــة
تعاظم دور " خريجات كليات رياض األطفال " فى التطور العلمى الهائل الذى بلغ مددى واعدعاف فدى 

عتمدداد الوحدددات البحثيددت الفعالددت فددى مددتى المجدداات االمجتمددا المعا ددر أل ميددت مكاعتددة العلميددت و 
كليدات " ريداض األطفدال " لمعداير   اتالتعليميت و الهيئات الحكوميت على الخبدرات المكتعدبت لخريجد

 .التطورات العلميت و التكعولوجيت المتالحقت 
 
  لددذلا التطددور معددا لمتابعددت معددير  التقدددم و تقويددت الخبددرات العلميددت و البحثيددت المدعمددت  و حر دداف

الدذى يمددهدل العددالم اامددت الكليددت بتطددوير معا جهددا لرفددا معددتوى الدراعددات العليددا والبحددو  بهددا و 
التددى تزويددد ا بددالبرامك األكاديميددت لمتابعددت مجدداات التطددوير و تقويددت الخبددرات العلميددت و البحثيددت 

 ن . اعد  التطور المتالحق الممهود اآلمن مأعها مع
 ماف لتطدوير  يكلهدا التعليمدى و تزويددل بالمكاعدت العلميدت الفعالدت التدى تعداعد لذلا تععى الكليت دائ

 ددذل فددى الح ددول علددى القدددر الكددافى مددن المعلومددات حيدد  تركددزت خريجددات ريدداض األطفددال 
 الالئحت على البعود التاليت : 

مدددن  مدددداد م بمزيددددا  احدددل الدراعدددات العليدددا و زيددداد  القاعدددد  العلميدددت ععدددد الطدددال  فدددى جميدددا مر  -1
  المعلومات.

 دبلومات الدراعات العليا عما كاعت علية . تخ  اتزياد   -2
 
 
 

 -: لكلية و الرقم الكودى لهاباالحالية  األقسام العلمية
 الرقم الكودى                                      

 01    اعم العلوم التربويت                  -1
 02             اعم العلوم العفعيدت         -2
 03  عاعيت                 اعم العلوم األ -3
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 -أهداف الكلية : 
رياض األطفال  ى المهعدت التدى تطبدق فيهدا المعرفدت " بدالعلوم التربويدت و العلدوم  التدريس فى مرحلت

 .العفعيت و العلوم ال حيت و غير ا " بجاع  المعرفت المكتعبت من خالل الدراعت والخبر  
 
اعددامها العلميدددت التددى تظطددى معظددم التخ  دددات التددى يحتددا   ليهددا أا تعمددل الكليدددت مددن خددالل لددذل

 -تيت :عدوق العمل على تحقيق األ داف اآل
 
 عداد خريك اادر على تطبيق المهارات التربويت و العفعيت فى الحيا  العمليت .   -
 عداد خريك اادر على  تخاذ القرار و التعامل ما األزمات .   -
عددداد خددريك ملددم بوعددائل التكعولوجيددا الحديثددت التددى تعدداعدل فددى تقددديم الخدددمات التربويددت المتميددز     -

 ألطفال المجتما .
 عداد ايادات تربويت متخ  ت فى المجاات المختلفت للطفولت .   -
 عداد البرامك التدريبيت و العدوات و المؤتمرات العلميت فى مجاات الطفولت .   -
العدداملين فددى مجدداات الطفولددت علميدداف و مهعيدداف مددن خددالل البددرامك المتعوعددت و الدددورات رفددا معددتوى  -

 التدريبيت.
 .جراء البحو  و الدراعات العلميت و الميداعيت فى مجاات الطفولت   -
التعاون ما الهيئات و المؤععدات العلميدت و  بداء الممور  للهيئات المختلفت فى مجاات الطفولت و  -

 الم ريت و العربيت و الدوليت فى معالجت اضايا الطفولت .الثقافيت 
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 الباب األول
 قواعـد أساسيـة

 -( :1مادة )
سكندرية بناء على موافقة مجلس الكلية الدرجات العلمية و دبلومات الدراسات معة اإلتمنح جا
 : تية العليا اآل

 ض األطفال(ريا)التربيت فى  العامالدراعات العليا لوم ددب -1
  (رياض األطفال)فى التربيت   الخدداصالدراعات العليا بلوم دد -2

  (رياض األطفال)ت الماجعتيددر فى التربيت ددرج -3

 (رياض األطفال)فى التربيت  الفلعفت  لدرجت دكتورا  -4
 -( :2مادة )

 -مواعــيد الدراســة :
 -: ى ثال  ف ول دراعيت  فىالدراعت  تمت
 العبت الثال  من مهر عبتمبر ف ل الخريف يبدأ من -1
 .اامتحاعات مامال اف دراعي اف أعبوع 15و لمد   
 ردمن مهر فبراي ا يبدأ من العبت الثاعى دف ل الربي -2
 .دراعياف مامال اامتحاعات اف أعبوع 15و لمد   
 ديويبدأ من العبت األول من مهر يول ف ل ال يف -3
 .تدراعيت ماملت اامتحاعا أعابيا 8و لمد   

 -( :3مادة )
 -نظــام الدراســة :

عداعت  16يعمح للطال  بالتعجيل فى ف دلى الخريدف والربيدا فدى عددد مدن العداعات ا يزيدد عدن 
معتمد  لكل ف ل . كما يعمح للطال  التعدجيل فدى ف دل ال ديف فدى عددد مدن العداعات ا يزيدد 

 عاعات معتمد . 9عن 
 اعاتوا تحتع  عاعات تعجيل الرعالت ضمن  ذل الع
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 -( :4مادة )
 -الساعـة المعتمـدة :

 : ددى تعددادلو  فددا الف ددل الدراعددا الواحدددكددل مقددرر لتحديددد وزن  العدداعت المعتمددد   ددى وحددد  ايدداس
  .واحد  فى األعبوع عاعت دراعيت عظريت -1
 عاعتين تطبيقيتين أو عاعتين من التدريبات المعمليت أو ااكليعيكيت فى ااعبوع.أو  -2
 اعات من التدريبات الميداعيت فى ااعبوع طوال الف ل الدراعى.أو أربا ع -3
 

 -( :5مادة )
 التسجيل:الشروط العامة للقبول و 

البكالوريوس/الليعاعس من  حدى الجامعات المعتدرف بهدا مدن درجت الحا ل على يقبل الطال   -1
قبدددول بكدددل للدراعدددت ببدددرامك الدراعدددات العليدددا  ذا اعدددتوفى مدددروط الالمجلدددس األعلدددى للجامعدددات 

 برعامك .

ان يعددتوفى الطالدد  مددروط القعددم العلمددى )ان وجدددت( وان يح ددل علددى موافقددت مجلددس القعددم  -2
 ./المعهدالمختص ومجلس الكليت

 ان يعتوفى الطال  المعتعدات والعماذ  المطلوبت فى ادار  الدراعات العليا. -3

مدن المرمدد ااكداديمى   عمدوذ  تعدجيل مقدررات ويعتمددليختار الطال  المقررات المعاعدبت ويمدأ -4
 ورئيس القعم .

 . لة حعا  المقررات الدراعيتو  مرط أعاعى لكى يعمح للطال  بالحضورالتعجيل  -5

 ايعتبر الطال  معجال فى اى مقرر  ا بعد عداد الرعوم الدراعيت خالل المواعيد المقرر . -6

ى مددن ف ددلى الخريددف بإعهدداء  جددراءات التعددجيل ابددل عهايددت ااعددبوع الثدداعالطالدد  الددذى ا يقددوم  -7
 والربيا أو ااعبوع ااول من الف ل ال يفى ا يحق لة حضور المحاضرات .
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 -( :6مادة )
 دراسة مقرر:قواعد 

 .يقرر مجلس الكليت الحد اادعى لعدد الطال  لفتح مقررات دراعيت -1
ل مقدددرر ابدددل عهايدددت  األعددددبوع الثددداعى مدددن بدايدددت الف ددديضددديف أى  يحدددق للطالددد  أن يحدددذف /  -2

بعدددد تعبئدددت عمدددوذ   الربيدددا ( أو عهايدددت األعدددبوع األول مدددن ف دددل ال ددديف –الدراعدددى ) الخريدددف 
عتمدددادل مدددن المرمدددد ااكددداديمى حذفدددة فدددى تدددم دون أن يظهدددر المقدددرر الدددذى  الحدددذف وااضدددافت وا 

 .  عجلة الدراعى
اعى ععددحا  مددن المقددرر الدراعددى بعددد التعددجيل و ذلددا ابددل عهايددت األعددبوع الثدديعددمح للطالدد  باا -3

األعبوع العادس مدن الف دل ال ديفى و فدى  دذل الحالدت الخريف والربيا و عمر من بدايت ف ل 
  (w) توعدط التراكمدى و يظهدر لدة تقددير مععدح ا تحع  للطال  عداعات  دذا المقدرر فدى الم

withdrawal  عجلة الدراعافى. 

ن العدددداعات مددد علدددى اااددددل %75العهدددائى  ا  ذا حضددددر  متحددددانبددددخول ااا يعدددمح للطالدددد   -4
من مجموع عدد العاعات التدريعيت للمقدرر  %25فإذا تجاوزت ععبت غيابة للمقرر ،  يعيتالتدر 

 يخطددددر الطالدددد  بحرماعددددة مددددن دخددددول امتحددددان عهايددددت الف ددددل وير ددددد لددددة فددددى عددددجلة الدراعددددى        
 .  Forced Withdrawal(FWمععحباف  ععحاباف  جبارياف من المقرر )

 ذا تعذر علية دخول اامتحان العهائى لمقدرر او  ( I) غير مكتمل  على تقدير يح ل الطال  -5
 تمدام بعدض متطلباتددة اعدبا  اهريددت يقبلهدا مجلددس القعدم وتقر ددا لجعدت الدراعددات العليدا ومجلددس 

عليدددة أداء علدددى ااادددل مدددن متطلبدددات المقدددرر و  %75الكليدددت مدددريطت ان يكدددون ادددد حضدددر وادى 
علددى تقدددير ) مععددح   الدراعددى التددالى و  ا ح ددل الف ددل خددالل  عددبوعين مددن بدددءمتحددان اا

  FW ) .   جبارى 

(  ا  I) ، FW ،(( MW )، )( W )  المقدررات التدى يح دل فيهدا الطالد  علدى تقدديرات  -6
 تحع  لة كعاعات دراعيت و ا تدخل فى حعا  المتوعط التراكمى للدرجات. 

بظدددرض تحعدددين الرعدددو  فيدددة  يحدددق للطالددد   عددداد  التعدددجيل فدددى أى مقدددرر عدددبق لدددة العجدددا  أو -7
 تقديرل فى  ذا المقرر.

فـى  ات في جميع محاوالتـه وتـد ل جميعـامقرر جميع تقديراته الحاصل عليها في ال الطالب الدراسىسجل  يرصد في -8
 Cumulative Grade Point Average فـي جميـع الوصـول الدراسـية حسـاب المتوسـط التراكمـى للـدرجات

(CGPA)       
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طالما أعها من أو الجامعت خار  القعم أو الكليت  من عجيل فى مقررات دراعيتيجوز للطال  الت -9
تدددخل اتددرا  مجلددس القعددم و ابرعامجددة الدراعددى و ذلددا بعددد موافقددت مجلددس الكليددت بعدداء علددى بددين 

 Grade Point Average (GPA)حعا  المتوعط التراكمى للدرجات  ذل المقررات فى 

ات المطلوبددت للح ددول علددى الدرجددت اذا ح ددل فيددة ا يحعدد  للطالدد  المقددرر ضددمن العدداع -10
اعدت ويجد  عليدة اعداد  دراعدت المقدرر اذا كدان  جباريداف ويحدق للطالد  در  Cعلى تقددير اادل مدن 

مقرر بديل اذا كان  ختيارياف وتدخل الدرجات الحا ل عليهدا فدى محاواتدة فدى حعدا  المتوعدط 
 ( فى جميا الف ول الدراعيت.CGPAالتراكمى للدرجات )

مدن تداريا اجتيدازل كثدر مدن خمدس عدعوات أا يحع  للطال  المقدرر الدذى درعدة ومدر عليدة  -11
وات حتددى واددت الح ددول عددتير أو عددبا عددعبلوم أو الماجعلددى الددد ح ددولالواددت وحتددى للمقددرر 

 .على الدكتورال

فا حالة مط  الطال  من البرعامك ا يحق لة التعجيل لعفس البرعامك مر  أخرى فا ذات  -12
 .التخ ص

 عا  المتوعط التراكمى للدرجات:ح -13
 عقاط المقرر. Xاط تقدير المقرر=عدد العاعات المعتمد  للمقرر قد عأ 
راام عمريت( وفقا أار  ثال  أللكل ف ل دراعى )   GPAد المتوعط التراكمى للدرجات    

 للمعادلت: 

 ........+.. ( 2( +)عقاط تقدير المقرر1) عقاط تقدير المقرر                      
           GPA دددددددددددددددددددددددددددددد   = 

 كملها الطال  فى الف ل الدراعىمد  لكل المقررات الدراعيت التى أمجموع العاعات المعت                    
 وفقا للمعادلت: CGPA  المتوعط التراكمى للدرجات  جمالا يتم حعا  د      

 كملها الطال .أاط تقدير جميا المقررات التى مجموع عق                  
  CGPA دددددددددددددددددددددددددددددد     = 

 مجموع العاعات المعتمد  لكل المقررات الدراعيت.                 
          SUM OF POINTS OF CREDIT HOURS OF ALL COURSES. 

CGPA=    _________________________________________________ 

            SUM OF NUMBERS OF CREDIT HOURS OF ALL COURSES. 
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فدى حالدت حضدور الطالد  و  اامتحداندخدول  دونيمكن للطال  التعجيل فدى مقدرر كمعدتما  -14
 .  L )تقدير معتما ) للطال  ير دلمقرر أو أكثر ل العاعات التدريعيتمن  75%

الخدمددت ألداء ئة عددتدعا عددد التعددجيل ععددد با يعددمح للطالدد  بااععددحا  مددن المقددرر الدراعدد -15
فى  Military Withdrawal ( MW)  وير د لة تقدير مععح  ألداء الخدمت الععكريت الععكريت

 ضمن مد   الحيت المقررات. عجلت الدراعى وا تحع   ذل الفتر 

 

بحد  رعدالت  أثعداء تقدمدة فداIn Progress (IP) ير دد تقددير الطالد  فدا العدجل الدراعدا   -16
أو  Satisfactory (S) عتيجدت معاامدت الرعدالت بتقددير مرضدا لدة ، وتر ددالماجعتير أو الدكتورال

  .GPA وا تدخل فا حعا  متوعط عقاط التقديرUnsatisfactory (U) غير مرضا 

 
لدددة متطلددد  عدددابق ويجددد  عليدددة ان ا يعدددمح للطالددد  بالتعدددجيل فدددى مقدددرر دراعدددى  ذا كدددان  -17

 يجتاز المتطل  العابق أوا.

 دددددددددددددددددددددددددددددد
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 -: ( 7مادة ) 
  -قواعد تقييم المقرر:

( لدرجددددت أعمددددال العددددعت وذلددددا بالععددددبت %40لالمتحددددان العهددددائى و) ( مددددن الدرجددددت%60يخ ددددص )
للمقررات التى ايوجد بها عاعات تطبيقيت أما المقدررات التدى يوجدد بهدا عداعات تطبيقيدت فيخ دص 

 ( لالمتحان التطبيقى.%20( اعمال الععت و)%30جت لالمتحان العهائى و)( من الدر 50%)
 يكون عظام احتعا  العقاط لكل عاعت دراعيت معتمد  كما يلا:

 

Description 

 
Points Grade 

 تر د  ذل التقديرات للطلبت الذين أظهروا أداء عدداليا.
Very High Graduate Caliber 

 

4.000 A 

3.666 A- 

3.333 B+ 

 تر د  ذل التقديرات للطلبت الذين أظهروا أداء مرضديا
Satisfactory performance 

3.000 B 
2.666 B- 

2.333 C+ 

2.000 C 

 تر د  ذل التقديرات للطلبت الذين أظهروا أداء اال من المتواددا معهم
The Performance of the student is less than expected 

1.666 C- 

1.333 D+ 

 تر د  ذل التقديرات للطلبت الذين أظهروا أداء غير مرضددى
Unsatisfactory Performance 

1.000 D 

 Fail 0.000 Fير د للطال  راع  
 Withdrawal ..... Wير د للطال  المععح  من مقرر. 

 Forced withdrawal. ...... FW ير د للطال  المععح   جباريا من المقرر 

 للطال  الذى لم يكمل  متطلبات المقررير د 
Incomplete 

 I ـ

 Military withdrawal ...... MWير د للطال  المععح  ألداء الخدمت الععكريت 
 In progress ....... IPير د للطال  المعجل لعاعات الرعالت العلميتولم تكتمل بعد 

 listenerير د للطال  المعجل معتما. 

 
 L ـ

 بعجا  ععد معاامت الرعالت العلميت ير د للطال 
Satisfactory 

 S ـ

 ير د للطال  ععد رعوبت فى معاامت الرعالت العلميت
Unsatisfactory 

 U ـ

 
 
 



 

10 

 

 
 -( :8مادة )

 رسوم الدراسة :
تحدد فى بدايت كل عام دراعى ايمت تعجيل العاعت المعتمد  لبرامك الدراعات العليا بقرار من رئيس 

 لى موافقت مجلس الجامعت.الجامعت بعاء ع
 -( :9مادة )

 -المرشد األكاديمى :
 مدن عفدس التخ دص ويفضدل أن يكدون مدن أعضداء  يئدت التددريس يحدد القعم لكل طال  مرمداف أكاديميداف 

 ختيددار المقددررات الدراعدديتافددى  ولمعدداعدتةوذلددا لتقددديم الع ددح واخرمدداد خددالل فتددر  دراعددتة  كلمددا أمكددن
عتمدددارياف ولددديس  لزاميددداف و يكدددون رأى المرمدددد األكددداديمى ا  تخ  دددةلالزمدددت لمجدددال ا ااعاعددديت والتكميليدددت

وذلددا حتددى عهايدت دراعددت الطالدد  للمقدررات ويجددوز للطالدد  حريدت اختيددار الممددرف كلمدا كددان ذلددا  للطالد 
ععددد تعددجيل  الدددكتورال بالممددرف العلمددى لطالدد  درجتددى الماجعددتير و المرمددد ااكدداديمى و يعددتبدل ممكعدداف 

 عالت.لر ا
 -: ( 10مادة ) 
 -: الساعات المعتمدةتحويل 

العدداعات اتددرا  مجلددس القعددم يعددمح للطالدد  بتحويددل عدددد مددن اددد بعددد موافقددت مجلددس الكليددت وبعدداء علددى 1
متطلبات الح ول علدى الدرجدت وان  عبق لة أن درعها فى جامعت أخرى على أن تكون من بين المعتمد 

   او مايعادلة بمرط :   C يكون اد عجح فيها بتقدير ا يقل عن
  .الدراعيت الالزمت للح ول على الدرجت العاعاتمن مجموع  % 30عن  المحولت عاعاتالأا يزيد مجموع  (أ)

 .درجت علميت أخرى وأمهاد   على بموج  دراعتها لة وح لحتعبت اا تكون اد آ ) (
المتوعدددط التراكمددددى  المحولدددت مدددن جامعدددت اخددددرى فدددى حعدددا  العددداعات المعتمددددد ا تددددخل تلدددا  ) (

 GPAللدرجات 

يعددمح للطالدد  المعددجل فددى احددد بددرامك الدراعددات العليددا بجامعددت ااعددكعدريت ان يحددول اى عدددد مددن  -2
او مايعادلددة عددبق وان درعددها فددى جامعددت  علددى اااددل C   العدداعات المعتمددد  التددى عجددح فيهددا بتقدددير 

عددتكمل الددى اى مددن بددرامك الدراعددات العليددا التددى فددى برعددامك التعلدديم المعددتمر او برعددامك لددم ي ااعددكعدريت
يرغ  فى االتحاق بها اذا كاعدت  دذل المقدررات مدن متطلبدات البرعدامك وتددخل  دذل العداعات فدى حعدا  

      GPAالمتوعط التراكمى للدرجات 
 



 

11 

 

 
بمددرط اا يكددون اددد مددر اكثددر مددن خمددس عددعوات مددن تدداريا اجتيددازل المقددرر وحتددى ح ددولة علددى مددهاد  

                                                          وم او درجت الماجعتير وعبا ععوات حتى ح ولة على درجت الدكتورال.الدبل
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 الباب الثانى
 دبلومات الدراسات العلياقواعد 

 -: (رياض األطوال)فى التربية  العامالدراسات العليا دبلوم  -واًل :أ
 -( :11مادة )
بااضدافت للمدروط  (رياض األطفال)فى التربيت  العاملطال  للح ول على الدبلوم ا لتعجيليمترط 

 -ما يلى : (5الوارد  فى الماد  )
أن يكددددون حا ددددالف علددددى درجددددت البكددددالوريوس أو الليعدددداعس مددددن  حدددددى الجامعددددات الم ددددريت أو  -1

 المعا د العليا المعادلت أو على درجت معادلت لها من المجلس األعلى للجامعات .

 وفقاف للمعايير اآلتيت :ختبار مقابلت مخ يت اأن يجتاز الطال   -2

 (المعتوى الثقافى العام –القدرات المهعيت  –عيو  العطق والكالم  –المظهر العام )

( عددداعت  24( عددداعت معتمدددد  مقعددمت  لدددى)  30يقددوم الطالددد  بدراعددت مقدددررات دراعددديت بوااددا )  -3
 . ختياريتا( عاعات  6و )  أعاعيت

 

 -: (رياض األطوال)ال اص فى التربية الدراسات العليا دبلوم  -: ثانياً 
 -( : 12مادة ) 

 -: (رياض األطفال)يلتحق بالدبلوم الخاص فى التربيت 
على بكالوريوس التربيدت ريداض األطفدال مدن  حددى كليدات ريداض األطفدال أو  ان يكون حا ال -1

   0وعيت أو ما يعادلة حدى مع  رياض األطفال بكليات التربيت أو التربيت الع
ير جيددددد// علدددى بتقدددد (ريددداض األطفددال)فددى التربيددت  العددام أو التطبيقدددىالحا ددلون علددى الددددبلوم  -2

 ( على األال بعظام العاعات  المعتمد  .+Cاألال أو تقدير )

  وفقاف للمعايير اآلتيت :ختبار مقابلت مخ يت اأن يجتاز الطال   -3

 المعتوى الثقافى العام( –القدرات المهعيت  – عيو  العطق والكالم –)المظهر العام 

 أعاعديت( عاعت 24( عاعت معتمد  مقعمت  لى )30يقوم الطال  بدراعت مقررات دراعيت بوااا ) -4
 ختياريت.ا( عاعات 6و )

 والتخ  ات المختلفت للدبلوم الخاص ما يلى:
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      ياض األطفال تخ ص طفل عادى      الخاص فى التربيت ر  الدراعات العليا دبلوم* 

      اض األطفال تخ ص طفل غير عادى الخاص فى التربيت ري الدراعات العليا* دبلوم 

      الخاص فى التربيت رياض األطفال تخ ص أد  الطفل      الدراعات العليا * دبلوم

          م الطفل اض األطفال تخ ص  عالالخاص فى التربيت ري الدراعات العليا* دبلوم 

           مكتبت الطفلالخاص فى التربيت رياض األطفال تخ ص  الدراعات العليا* دبلوم 

       اض األطفال تخ ص متحف الطفل   الخاص فى التربيت ري الدراعات العليا دبلوم* 

        ياض األطفال تخ ص  حت الطفل   الخاص فى التربيت ر الدراعات العليا * دبلوم 

          بالفن ااطفال األطفال تخ ص عال  الخاص فى التربيت رياضالدراعات العليا * دبلوم 

   رماد العفعى     فى التربيت رياض ااطفال تخ ص اخالخاص  الدراعات العليادبلوم   *

 
 ددددددددددددددددددددددددددددد
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 الباب الثالث 
  الماجستير فى التربية رياض االطوال القواعد العامة للحصول على درجة

      -( :13مادة ) 

للشـروط الـواردة فـى المـادة باالضـافة  (ريـاض األطوـال)الطالـب لدرجـة الماجسـتير فـى التربيـة تسـجيل يشترط ل

  -ما يلى : (5)

الخددداص فدددى التربيدددت ريددداض األطفدددال مدددن  حددددى الجامعدددات أن يكددون حا دددالف علدددى الددددبلوم  -1

أو مدددا يعادلدددة بتقددددير جيدددددد// علدددى  بهدددا مدددن المجلدددس ااعلدددى للجامعددداتالمعتدددرف  الم دددريت

 ( على األال بعظام العاعات المعتمد  . +Cاألال أو تقدير ) 

ا و   +Cا يقددددل عددددن  CGPA))بعددددد اجتيدددداز الطالدددد  المقددددررات الدراعدددديت بعجددددا  بتقدددددير  -2 ا 

لتحعدين متوعدط  عداد  بعدض المقدررات  أووج  علا الطال  التعجيل فا مقدررات  ضدافيت 

 أن يتقدددم الطالدد  ويجددوز يتقدددم الطالدد  بطلدد  لتعددجيل موضددوع الرعددالت. -تقدددير الدددرجات 

مدن المقدررات الدراعديت  ( عاعت معتمد 15) عددجتيازل  بطل  لتعجيل موضوع الرعالت بعد 

  .+Cا يقل عن  (CGPA) بعجا  بتقدير 

بتعجيل موضوع الرعالت وعرضدة  يعرض الطال  خطت البح  فا عيميعار للقعم ابل التقدم -3

 على مجلس القعم.

تحديدددد معدددتوة اللظدددت و   ICDL الح دددول علدددى الرخ دددت الدوليدددت لقيددداد  الحاعددد  اآللدددا -4

وفقدداف للقددرارات المعظمددت معاامددت الرعددالت و ذلددا ابددل و  بيددت، مددرطين لعيددل درجددت الماجعددتيراألجع

 ال ادر  من مجلس الجامعت.
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 CGPAالخا دت بالدرجدت بمتوعدط تراكمدا للددرجات  بعد عجا  الطال  فا جميا المقدررات -5

مدددن موضدددوع الرعدددالت يدددتم عدددرض تقريدددر  دددالحيت الرعدددالت علدددى  ااعتهددداءو  +Cا يقدددل عدددن 

 مجلس القعم.

تمعح درجت الماجعتير للطال  الذين يجتازون معاامت رعدالتهم العلميدت وا ير دد التقددير أو  -6

 المعدل التراكما للدرجات فا مهاد  الماجعتير.

      -( :41مادة ) 
 عات الدراسية للبرنامج:االس

( عدداعت معتمددد  مقعددمت  لددى 38) م بدراعددتيقددو عددتير لكددا يح ددل الطالدد  علددى درجددت الماج -1

   معتمد  للرعالت. ات( عاع8و ) مقررات معتمد ( عاعت 30)

 

      -( :15مادة )    

 -: هيئة اإلشراف -

لدد  المعددجل لدرجددت الماجعددتير بعدداء علدددى يقددر مجلددس الكليددت تمددكيل لجعددت اخمددراف علدددى الطا -1
ااترا  مجلس القعم ووفق خطت القعم البحثيت من بين األعاتذ  أو األعداتذ  المعداعدين. ويجدوز 
للمدرعين اامتراا فا اخمراف بحي  ا يزيد عدد الممرفين عن أربعت أعضداء علدى أن يكدون 

 الممرف الرئيعا من الجامعت.

ار  الجامعت يجوز بموافقت مجلس الكليدت أن يمدترا فدا اخمدراف فا حالت ايام الطال  ببح  خ -2
ت الدددكتورال أو مددن ذوة الخبددر  فددا مجددال التخ ددص مددن الجهددت ددددحملددت درج  حددد المتخ  ددينأ

 التا يجرى فيها البح .



 

16 

 

 تلقائيداف  فا حدال عدفر أحدد الممدرفين ولدم يمدض علدى  مدرافة عدام فلمجلدس الكليدت أن يرفدا اعدمة -3
 ةيو ددا المجلددس بتوجيدد ، وفددا  ددذل الحالددتبعدداء علددى ااتددرا  مجلددس القعددممددن لجعددت اخمددراف 

 فا   داء الرعالت. ةالمكر  لي

وفدا حدال عدفر الممددرف علدى الرعدالت بعدد مضددى عدام علدى التعدجيل يقدددم عديادتة تقريدراف علميدداف  -4
 بددداااعدددن مددددى تقددددم الطالددد  فدددا البحددد  خدددالل مدددد  اخمدددراف علدددى الرعدددالت مواعددداف عليدددة مدددن 

ين مدددا ااحتفددداظ بحقدددة فدددا عمدددر عتدددائك الرعدددالت. وفدددا تقريدددر ال دددالحيت يكتفدددا بتقريدددر الممدددرف
 الممرف أو الممرفين بالداخل.

يحددرر الممددرفون علددى الرعددالت تقريددراف دوريدداف عددن مدددى تقدددم الطالدد  كددل عددتت أمددهر مددن تدداريا  -5
خددتالف تعددجيل خطددت البحدد . ويددتم التوايددا عليددة مددن ابددل لجعددت اخمددراف مجتمعددت، وفددا حالددت ا

بدراعدت الحالدت واتخداذ القدرار المعاعد .  المخدتص آراء أعضاء لجعت اخمراف يقدوم القعدم العلمدا
تعتمددد التقددارير مددن مجلددس القعددم و لجعددت الدراعددات العليددا بالكليددت و يددتم  خطددار الطالدد  عددن و 

تمرار طددريق  دار  الدراعددات العليدا بالكليددت بدرأة لجعددت اخمدراف عددن مددى تقدمددة فدا الرعددالت )اعدد
 التعجيل أو  عذار الطال  أو  لظاء تعجيل الرعالت(.

لظددى تعددجيل الطالدد   ذا حددرر لددة ثالثددت تقددارير دوريددت تفيددد بددأن أداءل غيددر مددرض  و ذلددا بعددد ي -6
 ااعذارات الثالثتتوجية 

      -( :16مادة ) 

 -: لجنة الحكم -

س القعدم المخدتص تمهيدداف تتقدم لجعت اخمدراف علدى الرعدالت بعدد ااعتهداء مدن  عدداد ا  لدى مجلد
 للعرض على مجلس الكليت باآلتا: 

تقريدر عددن  دالحيت الرعددالت للمعاامدت موضددحاف بددة مدا اددام بدة الباحدد ، و يقدوم بددالتوايا عليددة  -1
جميددا الممددرفين. كمددا تقدددم لجعددت اخمددراف ااتراحدداف بتمددكيل لجعددت الحكددم علددى الرعددالت وفددا 

مدددن  ر خطابددداف أو فددداكس خدددالل أعدددبوعينحالدددت عدددفر أحدددد الممدددرفين يرعدددل الممدددرف المعددداف
يفيد موافقتدة علدى مدا جداء فدا تقريدر ال دالحيت. و  ذا لدم ي دل الدرد يطلد  معدة مدر   ارعالة
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 رعدددال التقريدددر، و فدددا حالدددت عددددم ورود موافقتدددة خدددالل أعدددبوعين علدددى تقدددديم تقريدددر  أخدددرى
 ال الحيت يعتبر ذلا بمثابت الموافقت.

ا  مجلدس القعدم المخدتص لجعدة الحكدم علدى الرعدالت مدن يمكل مجلس الكليدت بعداء علدى ااتدر  -2
ثالثت أعضاء أحد ما الممدرف علدى الرعدالت والعضدوان اآلخدران مدن بدين األعداتذ  واألعداتذ  
المعاعدين بالجامعات و يكدون رئديس اللجعدت أاددم األعداتذ  وفدا حالدت تعددد الممدرفين يجدوز 

 و يجدددوز أن يكدددون العضدددوان أوأن يمدددتركوا فدددا اللجعدددت علدددى أن يكدددون لهدددم  دددوت واحدددد. 
و ذلددا بمددرط  األخ ددائيينأحددد ما مددن األعدداتذ  العددابقين أو ممددن فددا معددتوا م العلمددا مددن 

 تمددكيل لجعددت الحكددم مددن عائدد  اعتمددادأن يكددون أحددد م علددى األاددل مددن خددار  الكليددت. و يددتم 
 البحو .و  رئيس الجامعت للدراعات العليا

لجعددت اخمددراف فددا لجعددت الحكددم فددا حالددت تعددذر  يجددوز أن تددتم المعاامددت بحضددور أحددد ممثلددا -3
 حضور الممرفين اآلخرين.

 ذا لم تعااش الرعالت خالل ثالثت أمهر مدن تداريا اعتمداد الجامعدت لتمدكيل لجعدت الحكدم يعداد  -4
اعتمدداد اللجعددت بددعفس األعضدداء مددر  أخددرى وفددا حالددت عدددم اععقدداد اللجعددت يددتم تظييددر تمددكيل 

 اللجعت بلجعت أخرى.

م أن تو ددى بإعدداد  الرعددالت  لددى الباحدد  اعددتكمال مددا تددرال مددن عقددص علددى أن للجعددت الحكدد-5
تتقددم بتقريددر جمدداعا للقعدم المخددتص تو ددى فيدة بمددعح الطالدد  مهلدت اعددتكمال مالحظاتهددا 
خالل عتت أمهر على األكثر من تاريا المعاامت على أن توافق لجعدت الحكدم أو مدن تفوضدة 

 على  جاز  الرعالت.
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 لرابعالباب ا
 الولسوة فى التربية رياض األطوال هدكتوراالقواعد العامة للحصول على درجة 

    -( :17مادة )
 -مايلى: (رياض األطوال)الولسوة فى التربية  دكتوراهالطالب لدرجة  تسجيليشترط ل 

مددن  حددددى الجامعدددات  (ريددداض األطفدددال)أن يكددون حا دددالف علدددى درجددت الماجعدددتير فدددى التربيددت  -1

معهدددد أو علدددى درجدددت معادلدددت لهدددا مدددن  لمعتدددرف بهدددا مدددن المجلدددس ااعلدددى للجامعددداتا الم دددريت

 . من المجلس األعلى للجامعات علمى آخر معترف بة

ا يقل عدن  CGPA)) بمتوعط تراكمى للدرجات بعد اجتياز الطال  المقررات الدراعيت بعجا   -2

C+   ا وج  علدا الطالد  التعدجيل فدا مقدررات  ضدافيت و ض المقدررات لتحعدين  عداد  بعد أوا 

أن يتقددددم  ويجدددوز يتقددددم الطالددد  بطلددد  لتعدددجيل موضدددوع الرعدددالت. -متوعدددط تقددددير الددددرجات 

مددن المقددررات  ( عدداعت معتمددد 12) عددددجتيددازل  بطلدد  لتعددجيل موضددوع الرعددالت بعددد  الطالدد 

 +Cا يقل عن  (CGPA) الدراعيت بعجا  بتقدير 

جتيدداز  فددا مجددال التخ ددص بعددد  Comprehensive Examيعقددد للطالدد  امتحددان مددامل  -3
ا وجدد  و  ،+Cا يقددل عددن  (CGPA)للدددرجات  تراكمدداالمقددررات الدراعدديت بعجددا  ومتوعددط  ا 

علددا الطالدد  التعددجيل فددا مقددررات  ضددافيت أو  عدداد  بعددض المقددررات لتحعددين متوعددط تقدددير 
 .الدرجات

تيعا  موضددددوعات عدددد ايدددداس ادددددر  الطالدددد  عمقدددداف ومددددمواف، فددددا   لددددىيهدددددف اامتحددددان المددددامل    
ايدداس ادددر  الطالدد  المعهجيددت   لددىوالتخ  ددات الفرعيددت المعدداعد  ويهدددف  الرئيعدداالتخ ددص 

 .أعئلتاترا  الحلول المعاعبت لما يعرض علية من ا  على التأمل والتحليل وااعتعتا  و 
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 12اددم اامتحددان المددامل لدرجددت الدددكتورال طدددبقاف لمددا ورد بقددرار مجلددس الجامعددت ر  أداءوتطبددق آليددت   
 .  2009لععت 

وع الرعددالت وعرضددة يعددرض الطالدد  خطددت البحدد  فددا عدديميعار للقعددم ابددل التقدددم بتعددجيل موضدد -4
 .على مجلس القعم

 األجعبيددتوتحديددد معددتوى اللظددت  ICDL اآللدداالح ددول علددى الرخ ددت الدوليددت لقيدداد  الحاعدد   -5
لجامعددت مددا لددم يجتدداز م كمدرط لعيددل درجددت الدددكتورال وفقدداف للقددرارات المعظمددت ال دادر  مددن مجلددس ا

 الطال  بعجا  أثعاء الدراعت العابقت.
 ((CGPAللدددرجات  تراكمددابعدد عجددا  الطالدد  فددا جميددا المقدررات الخا ددت بالدرجددت بمتوعددط  -6

وااعتهاء من موضوع الرعالت يدتم عدرض تقريدر  دالحيت الرعدالت علدى مجلدس  +Cا يقل عن 
 .القعم

ميدا متطلبدات الدرجدت وذلدا وجتداز معاامدت رعدالتة العلميدت تمعح درجدت الددكتورال للطالد  الدذة يج   
للددرجات  التراكمداالمعدل  أوير دوا ير د التق عم وموافقت مجلس الكليتبعاءف على ااترا  مجلس الق

 فا مهاد  الدكتورال.
     -( :18مادة )

 عات الدراسية للبرنامج:االس
( عدداعت  24ت مقددررات دراعدديت بوااددا ) بدراعدد يقددوم لكددى يح ددل الطالدد  علددى درجددت الدددكتورال -1

 رعالت.لل معتمد  ( عاعت 24)  بااضافت الى معتمد 
  

      -( :19مادة )
 -: هيئة اإلشراف -

تمكيل لجعت اخمراف على الطال  المعجل لدرجدت الددكتورال بعداء علدى ااتدرا   يقر مجلس الكليت -1
األعدددداتذ  المعدددداعدين ويجددددوز مجلددددس القعددددم ووفددددق خطددددت القعددددم البحثيددددت مددددن بددددين األعدددداتذ  أو 

للمدرعدددين اامدددتراا فدددا اخمدددراف بحيددد  ا يزيدددد عددددد الممدددرفين عدددن أربعدددت أعضددداء. ويجدددوز 
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للطالدد  ااختيددار بددين عدددد مددن الموضددوعات البحثيددت المطروحددت طدددبقاف للقواعددد الموضددوعت لكددل 
 تخ ص.

يمدترا فدا اخمدراف أن  يجوز بموافقت مجلس الكليدتفا حالت ايام الطال  ببح  خار  الجامعت  -2
و من ذوى الخبر  فدا مجدال التخ دص مدن الجهدت أحد المتخ  ين من حملت درجت الدكتورال أ

أن علدى و  يد لجعت اخمراف عدن أربعدت أعضداءالتا يجرى فيها البح . وفا جميا األحوال ا تز 
 .من الكليت ايكون الممرف الرئيع

 تلقائيداف  فلمجلدس الكليدت أن يرفدا اعدمةفا حدال عدفر أحدد الممدرفين ولدم يمدض علدى  مدرافة عدام  -3
 ةيو ددا المجلددس بتوجيدد ، وفددا  ددذل الحالددتمددن لجعددت اخمددراف بعدداء علددى ااتددرا  مجلددس القعددم

 فا   داء الرعالت. ةالمكر  لي

وفدا حدال عدفر الممددرف علدى الرعدالت بعدد مضددى عدام علدى التعدجيل يقدددم عديادتة تقريدراف علميدداف  -4
 بدددااال مدددد  اخمدددراف علدددى الرعدددالت مواعددداف عليدددة مدددن عدددن مددددى تقددددم الطالددد  فدددا البحددد  خدددال

الممدددرفين مدددا ااحتفددداظ بحقدددة فدددا عمدددر عتدددائك الرعدددالت. وفدددا تقريدددر ال دددالحيت يكتفدددا بتقريدددر 
 الممرف أو الممرفين بالداخل.

يحددرر الممددرفون علددى الرعددالت تقريددراف دوريدداف عددن مدددى تقدددم الطالدد  كددل عددتت أمددهر مددن تدداريا  -5
التوايددا عليددة مددن ابددل لجعددت اخمددراف مجتمعددت، وفددا حالددت اخددتالف  تعددجيل خطددت البحدد . ويددتم

بدراعددت الحالددت واتخدداذ القددرار المعاعدد   المخددتص آراء أعضدداء لجعددت اخمددراف يقددوم القعددم العلمددا
الطالد  عدن طددريق   خطداروتعتمد التقارير من مجلس القعم ولجعت الدراعات العليا بالكليت ويتم 

ليت برأة لجعت اخمراف عن مدى تقدمدة فدا الرعدالت، أو ااعدتمرار فدا الدراعات العليا بالك  دار 
 تعجيل الرعالت.  لظاء أوالطال    عذار أوالتعجيل 

غيدر مدرض وذلدا بعدد  أداءلحدرر لدة ثالثدت تقدارير دوريدت تفيدد بدأن   ذايلظى تعجيل الطالد   -6
 .ااعذارات الثالثتتوجية 
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       -( :20مادة )

 -: لجنة الحكم -

لجعدددت اخمدددراف علدددى الرعددالت بعدددد ااعتهددداء مدددن  عدددداد ا  لددى مجلدددس القعدددم المخدددتص تمهيددددا  تتقدددم
 للعرض على مجلس الكليت باآلتا: 

تقريددر عددن  ددالحيت الرعددالت للمعاامددت موضددح بددة معددتوا ا العلمددا والبحثددا واخضددافات العلميددت  -1
لجعددت اخمددراف ااتراحدداف  التددا اددام بهددا الباحدد  و يقددوم بددالتوايا عليددة جميددا الممددرفين. كمددا تقدددم

 بتمكيل لجعت الحكم على الرعالت.

بعاء على ااترا  مجلس القعم المختص لجعة الحكم على الرعالت مدن ثالثدت  يمكل مجلس الكليت -2
أعضاء أحد ما الممرف على الرعالت والعضوان اآلخدران مدن بدين األعداتذ  بالجامعدات و يكدون 

دد الممدددرفين يجدددوز أن يمدددتركوا فدددا اللجعدددت علدددى أن رئددديس اللجعدددت أاددددم األعددداتذ  وفدددا حالدددت تعددد
يكدون لهدم  دوت واحدد. و يجدوز أن يكدون العضدوان أو أحدد ما مدن األعداتذ  العدابقين أو ممدن 

و ذلدددا بمدددرط أن يكدددون أحدددد ما علدددى األادددل مدددن خدددار   األخ دددائيينفدددا معدددتوا م العلمدددا مدددن 
 امعت للدراعات العليا و البحو .تمكيل لجعت الحكم من عائ  رئيس الج اعتمادالجامعت. و يتم 

يجددوز أن تددتم المعاامددت بحضددور أحددد ممثلددا لجعددت اخمددراف فددا حالددت تعددذر حضددور الممددرفين  -3
 اآلخرين.

 ذا لددم تعددااش الرعددالت خددالل ثالثددت أمددهر مددن تدداريا اعتمدداد الجامعددت لتمددكيل لجعددت الحكددم يعدداد  -4
حن أجعبددا يجدوز أن تمتددد  ددذل اعتمداد اللجعددت بدعفس األعضدداء مدر  أخددرى وفددا حالدت امددتراا ممدت

 الفتر   لى أربعت أمهر وفا حالة عدم اععقاد اللجعت يتم تظيير تمكيل اللجعت بلجعت أخرى.

للجعت الحكم أن تو دى بإعداد  الرعدالت  لدى الباحد  اعدتكمال مدا تدرال مدن عقدص علدى أن تتقددم  -5
حظاتهدا خدالل عدتت بتقرير جماعا للقعم المختص تو ى فية بمعح الطال  مهلت اعدتكمال مال

م أو مددن تفوضددة علددى  جدداز  علددى األكثددر مددن تدداريا المعاامددت علددى أن توافددق لجعددت الحكدد مددهرأ
 لت.الرعا
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 الباب ال امس
  التعليم المستمر

     -( :21مادة )
يحق للطال  أن يعجل فا مقررات دراعيت من برامك الدراعات العليدا مدن خدالل برعدامك التعلديم  -1

وافقددت مجلعددا القعددم والكليددت، وتبلددغ الجامعددت بأعددماء الطلبددت المقبددولين فددا المعددتمر وذلددا بعددد م
 األعبوع الثال  من بدء الدراعت كحد أا ا. ىبرعامك التعليم المعتمر حت

 فا حالة اجتياز الطال  المقرر ومتطلباتة بعجا  يمعح  فاد  بذلا. -2

دراعددات العليددا  ذا مددا اعددتوفا يجددوز للطالدد  أن يقددوم بتحويددل  ددذل المقددررات  لددى أحددد بددرامك ال -3
مدروط القبدول بالبرعدامك علددا أا يمدر أكثدر مددن خمدس عدعوات علدا دراعددتها بالععدبت لبدرامك الدددبلوم 

  .لعتير وعبا ععوات لبرامك الدكتورا والماج
        -( :22مادة )
 :البرامج التبادلية 

الجامعدت العدما  لطدال  بعداء علدى ااتدرا  مجلدس القعدم المخدتص واعتمداد  يجوز لمجلس الكليدت -1
الدراعات العليا بدراعت بعض مقررات الدراعات العليدا بالجامعدات األجعبيدت المرتبطدت مدا جامعدت 
اخعددكعدريت باتفاايددات تفددا م ثعائيددت. ويددتم احتعددا   ددذل المقددررات ضددمن متطلبددات مددعح الدرجددت. 

علدى األادل أو   C بتقدديرويعمح للطالد  أن يحدول أة عددد مدن  دذل المقدررات التدا عجدح فيهدا 
أة مدددن بدددرامك الدراعدددات العليدددا التدددا يرغددد  فدددا االتحددداق بهدددا  ذا كاعدددت  دددذل   لدددىمدددا يعادلدددة 

المقددررات مددن متطلبددات البرعددامك وتدددخل عدداعات  ددذل المقددررات فددا حعددا  المتوعددط التراكمددا 
بمرط عدم مرور أكثدر مدن خمدس عدعوات علدى دراعدتها بالععدبت لبدرامك الددبلوم  GPAللدرجات 

 والماجعتير وعبا ععوات لبرامك الدكتورال.

بعاء على ااترا  مجلس القعم المختص العما  للطال  األجاعد  المقيددين  يجوز لمجلس الكليت -2
وفا حالت اجتياز الطال  المقدرر  بجامعات أجعبيت بدراعت بعض مقررات الدراعات العليا بالكليت

 ومتطلباتة بعجا  يمعح  فاد  بذلا.
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كليددت بعدداء علددى ااتددرا  مجلددس القعددم المخددتص العددما  لأعدداتذ  مددن جامعددات يجددوز لمجلددس ال -3
 أجعبيت متميز  بتدريس بعض مقررات الدراعات العليا بالكليت.

 
    -( :23مادة )
 التعليم عن بعد: 

يجددددوز لمجلددددس الكليددددت بعدددداء علددددى ااتددددرا  القعددددم المخددددتص العددددما  للطددددال  الم ددددريين واألجاعدددد  
اعات العليا الممتركت مدا الجامعدات األجعبيدت المرتبطدت مدا جامعدت اخعدكعدريت باالتحاق ببرامك الدر 

  باتفاايات ثقافيت عن طدريق التعليم عن بعد أو التعليم اخلكتروعا.
 

    -( :24مادة )
 تمدرف عليهداللكليت الحق فا فتح تخ  ات جديد  للدبلومات ولدرجتا الماجعتير والدكتورال التدا 

  قت مجلس الكليت ومجلس الجامعت والجهات المخت ت من وزار  التعليم العالا.األاعام بعد مواف
 

    -( أحكام إنتقالية :25مادة )
تطبدددق أحكدددام  دددذل الالئحدددت علدددى جميدددا طدددال  الدراعدددات العليدددا والدددذين يدرعدددون بعظدددام العددداعات 

   0المعتمد  ولم يمعحوا الدرجت حتى اان


