
 برامج قسم الرتبية اخلاصة

عمل قسم  لتربيةما لتصة ما عفمح عمر  عماا ممم لتيمبلمي لتربي ةما لترم  ردممل عفمح لعمالا  م لاب 

 ربي ةا مرص  ا ع  مجةل بعةةا ذ ي لالحرةةجةت لتصة ا عفح لتنح  لآلر :

 س:أوالً:  برنامج البكالوريو

لتصة ما لبيمس سمن لت ةرففمح عة مة حةث ةابس لتطةتب يدا رصبجه مم لتثةن ةا  ع  قسم  لتربيةما 

 لتدف    لتربي ةا  لترص  ةا  لتمصرففا لتنظبةا  لترطيةفةا ) لتدمفةا( .

 ثانيًا: برنامج الدراسات العليا:

حةث ةفرحق صبةي لتربيةا لتصة ا أ  صبةي عف  لتنفس لتربي ي ,أ  صبةي لالبشةا لتنفس  , أ  

ةمة تفسم  لتربيةما لتصة ما ,  لتمذي ال ةفمل مداتما صبةي بةةض لالطفةل ع  يبنةمي لتابلسةت لتدف

  %(  يرفاةب عة   )جةا(,   ةر  لالترحةق يةتيبنةمي عفح لتنح  لآلر :56لتربل م  عم ) 

 حةث رنفس  لتابلسا ع  هذل لتمجةل لتح : برنامج الماجستير: -1

لتطةتيا ع   ل ع ل ابلسا مفببلت عفمةا تماة عة  جةمد  ع فةم ابلسةةم ةرففح لتطةتب / أ( 

 صمسا مفببلت ابلسةا ع  مجةل لتربيةا لتصة ا .

يدا لسر مةل لتمفببلت لتابلسةا ةر  رسجةل عن لم لتبسةتا لتدفمةا  لتمشمب  عفمح لتبسمةتا ب( 

ع  مجفس لتفس     مجفس لت فةا ,ث  مجفس لتابلسةت لتدفةة,   مجفس لتجةمدا, ث  ةر ل ل مس 

مةا تةح ل عفح ش ةاة لتمةجسرةب ع  لتربيةا لتصة ا  يدما منةقشما لتمشب  إل مةل بسةتره لتدف

 لتبسةتا لتدفمةا. 

بعد حصول الطالب على شهادة الماجستير بتقدير ال يقل عن ) جيد جداً( برنامج الدكتوراه:  -2

 على النحو اآلتي:يصبح قادراً على التسجيل في برنامج الدكتوراه 

جةمد  ع فةم ابلسةةم ةرففح ع   ل ع مل صمسما مفمببلت ابلسا مفببلت عفمةا تماة عة  أ( 

 .ابلسةا ع  مجةل لتربيةا لتصة ا

يدا لسر مةل لتطةتب لتمفببلت لتابلسةا ةر  رسجةل عن لم لتبسةتا لتدفمةما  لتمشمب  عفمح ب( 

لتبسةتا ع  مجفس لتفس   لت فةما  مجفمس  لتابلسمةت لتدفةمة ,  مجفمس لتجةمدما ثم  ةر ل مل ممس 

صة ما يدما منةقشما ةل بسةتره لتدفمةا تةح ل عفح شم ةاة لتما ر بلف عم  لتربيةما لتلتمشب  إل م

 ا.لتبسةتا لتدفمة


