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   -الدبلوم العامة فى الرتبية:نظام الدراسة ب −1
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  -	الدبلوم اخلاصة فى الرتبية:   -	ثالثا : 
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  رابعًا: درجــة املاجستري 
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 درجة دكتور الفلسفة فى الرتبية   -	خامسًا:


وط�א���ول� � 

�ًا ق�ل ب�ء العام ال�راسى فى ال��اع�� ال�ى ق�ها ال�عه�    -   ��ن +ـ�ن أ -ف�ح %اب الق��ل م�ة واح�ة س
حاصًال علـى درجـة ال�اج6ـ��� فـى ال��45ـة مـ3 ال�عهـ� أو مـ3 احـ�2 ال1امعـات ال�/ـ��ة  ب�قـ�ی�  ج�ـ� أو 

  على درجة معادلة لها م3 معه� عل�ى آخ� مع��ف %ه ب�ف> ال�ق�ی�.
  أن ق�م ت4BCة عل�4ة م3 ال�A�ف�3 عل4ه فى درجة ال�اج��6� ق�لها ال�عه� . -
- ــ�E أن  ــG ال�Fـــــــــ ــH الق6ـــــــــ ــ3 حـــــــــ ــات                         مـــــــــ ــ�اءات أو ال�راســـــــــ ــاز %عـــــــــــI القـــــــــ ــL %ان1ـــــــــ ــف الMالـــــــــ +لـــــــــ

. G6ال تأه�لة للق��ل  %��افقة م1ل> الق�Pرات أو خالفه الس��ث أو ال�ق�STأو ال  
  أن �1از الMالL اخ�Tارًا فى اللغة الع�45ة . -
�ــــة %الAــــ�وW ال�ــــى تVــــعها   -Cانــــات اللغــــة اإلن1ل�Sإم� LالــــM�1ــــاز الال1امعــــة و ت��Sهــــا ال1هــــات أن 

   -:ال�ال4ة
- . [6  شهادة ال���فل ال�ى ت��Sها اإلم��
�Sها ال��CB ال[قافى ال���Mانى . -�  شهادة ایل�> ال�ى 
�Sهـا م�BـC م�F/ـE %ال1امعـة تSـ] إشـ�اف نائـL رئـ4> ال1امعـة لAـ^�ن   -�شهادة اتقان اللغـة 

  ال�راسات العل4ا و ال�STث .
  F/4ة أمام ل1�ة A+لها ال�عه� .أن �1از مقابلة ش  -

* عــــــ�د ال6ــــــاعات ال�ع��ــــــ�ة الالزمــــــة للS/ــــــ�ل علـــــــى درجــــــة د�Bــــــ�ر فــــــى الفل6ــــــفه فــــــى ال��45ـــــــة                     
  ) ساعة مع���ه .36(


وط� ���
�א���ول�����א�د �

  %) ج��   70أن �1از الMالL ال�ق�رات االجTار�ة و االخ�4ار�ة %�ع�ل ت�اك�ى ال قل ع3 ( -1
أن ع� رسالة فى م�ضـ�ع م��Pـ� و ج�یـ� فـى ال�F/ـE ی�افـH عل4ـه م1لـ> الق6ـG و ل1�ـة ال�راسـات   -2

  العل4ا و م1ل> ال�عه� .
ــالة ق�ــــــل مVــــــى  ــ�ز م�اقAــــــة ال�ســـ ــة م1لــــــ> ال�عهــــــ�                  24و ال 1ـــ ــل مــــــ3 تــــــار�خ م�افقـــ ــه�ًا علــــــى األقـــ شـــ

  ج ال���Bراه  .ب�اءا على اق��اح م1ل> الG4j على ق�� الMالL فى ب�نام
ــ��ات                -3 ــ> ســـ ــالة خ�ـــ ــة ال�ســـ ــ���Bراه وم�اقAـــ ــ�رات الـــ ــة مقـــ ــ3 دراســـ ــاء مـــ ــى لإلن�هـــ ــ� األق/ـــ ــ�ن الSـــ و�+ـــ

ــــــ�ة یلغـــــــــى ق�ـــــــــ�ه مـــــــــ3 ال�راســـــــــة اال اذا تقـــــــــ�م ال�Aـــــــــ�ف    مـــــــــ3 تـــــــــار�خ الق�ـــــــــ� ومـــــــــ3 ی�1ـــــــــاوز هـــــــــoه ال�ـــ
  %MلL م� لل�راسة ال 1اوز س�ة  جام4pة م3 م1ل> ال�عه� و ال1امعة .

4- . G6اء على ت�ص4ة م1ل> ال�عه� %ع� م�افقة م1ل> الق��ح م1ل> ال1امعة ال�رجة ب�  
�ـــ�ح الMالــــL درجــــة د�Bـــ�ر الفل6ــــفة فــــى ال��45ـــة فــــى تF//ــــه بـــ�ون تقــــ�ی� و 1ــــ�ز ان ت�ــــ�ح                    *

  مع ال��ص4ة %الTMع و ال�Tادل .
1ــــــ�ز ل�1لــــــ> ال�عهــــــ� ان ی�قــــــف ق�ــــــ� الMالــــــL فــــــى ال�راســــــة ل  -5 L6ــــــSــــــ�ة أق/ــــــاها عــــــام��3 والت�  

  م�ة اإلقاف م3 م�ة دراسة ال���Bراه .
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