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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لطالبدليل إرشادي 
 الدراسات العليا يف الكلية
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 
 كلية الدراسات العليا للطفولة

 تتكون الكمية من األقسام العممية التالية:

 اؿ.قسـ الدراسات الطبية لؤلطف .1

 قسـ الدراسات النفسية لؤلطفاؿ. .2

 قسـ اإلعبلـ وثقافو األطفاؿ . .3

 

تمنح جامعة عيف شمس بناء عمى طمب مجمس كميػة الدراسػات العميػا # 

 :لمطفولة الدرجات العممية اآلتية
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 الدراسات النفسية لألطفالفي ماجستير البرنامج 
  

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 
ىقيف بدايػػػػػة مػػػػػف نمػػػػػوىـ مػػػػػف جيػػػػػةت وكػػػػػؿ مػػػػػا يتعمػػػػػؽ باألطقػػػػػاؿ والمػػػػػرا

ومشػػػػكبلتيـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػات وكيفيػػػػة قيػػػػاس وتقػػػػدير سػػػػموكيـ و سػػػػاليب 
 تعديمو مف جية  خرى.

 
  ماذا يميز البرنامج:

ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  
ماجسػػتير وفقًػػا لممػػنيع العممػػ  فػػ  البزػػوث النفسػػيةت ومينًيػػا فػػ  التعامػػؿ 

طفػػػاؿ والمػػػراىقيف و سػػػرىـ بتعػػػديؿ سػػػموكيات األطفػػػاؿ والمػػػراىقيف مػػػل األ
كسػػػابيـ الميػػػارات االجتماعيػػػة والمعرفيػػػة والوجدانيػػػة والزياتيػػػة  السػػػمبية واا

 المختمفة.
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 44) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -

( فصػػػػوؿ 4ر )( سػػػػاعات معتمػػػػدة اختياريػػػػة  عمػػػػى مػػػػدا5تخصصػػػػية و)
دراسػػػػػية السػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػات التخػػػػػرجت ويػػػػػتـ تسػػػػػجيؿ مو ػػػػػوع رسػػػػػالة 
الماجستير بعد النجاح فػ  المسػتوى الثػان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاـ كزػد 

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجة الماجستير فػ  الدراسػات مسمى درجة المنح العممية لمبرنامج -

 ؤلطفاؿ.النفسية ل
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة البكالوريوس  و الميسانس 
مف عزدى الكميات اآلتية مف الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار 

 و دبموـ مف  مف المجمس األعمى لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت
اصميف عمى تقدير مقبوؿ الكميات المذكورة بتقدير جيد عم  األقؿ لمز

 .ف  الدرجة الجامعية األولى
 كمية اآلداب )تخصص عمـ نفس(. -
كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿت وكمية التربية لمطفولة المبكرةت  -

وكمية التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ 
 (.واإلرشاد النفس والصزة النفسية  وتربية الطفؿ والتربية الخاصة

 
 الخطة الدرادية:

 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

دراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ  مقررات 4دراسة  األوؿ
 وثقافة األطفاؿ

ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات 
 الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
 مقررات 4دراسة  الثالث
 مقررات 4دراسة  الرابل
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 الدراسات النفسية في ماجستير البرنامج 
 ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال

  
يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 

 ذوي االزتياجػات الخاصػةمف جيةت وكؿ ما يتعمؽ باألطقاؿ والمػراىقيف 
بدايػػػػة مػػػػف نمػػػػوىـ ومشػػػػكبلتيـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػات وكيفيػػػػة قيػػػػاس وتقػػػػدير 

 وكيـ و ساليب تعديمو مف جية  خرى.سم
 

  ماذا يميز البرنامج:
ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  

ماجسػػتير وفقًػػا لممػػنيع العممػػ  فػػ  البزػػوث النفسػػيةت ومينًيػػا فػػ  التعامػػؿ 
و سػػػػػرىـ بتعػػػػػديؿ  ذوي االزتياجػػػػػات الخاصػػػػػة مػػػػػل األطفػػػػػاؿ والمػػػػػراىقيف

كسػػابيـ الميػػارات االجتماعيػػة والمعرفيػػة والوجدانيػػة سػػموكياتيـ ال سػػمبية واا
 والزياتية المختمفة.

 
 البرنامج الدرادي:

( سػاعة معتمػدة 44) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -
( فصػػػػوؿ 4( سػػػػاعات معتمػػػػدة اختياريػػػػة  عمػػػػى مػػػػدار )5تخصصػػػػية و)

رسػػػػػالة  دراسػػػػػية السػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػات التخػػػػػرجت ويػػػػػتـ تسػػػػػجيؿ مو ػػػػػوع
الماجستير بعد النجاح فػ  المسػتوى الثػان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاـ كزػد 

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة العربية. لغة الدراسة: -
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

: درجة الماجستير فػ  الدراسػات مسمى درجة المنح العممية لمبرنامج -
 .ذوي االزتياجات الخاصة النفسية لؤلطفاؿ

 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة البكالوريوس  و الميسانس 
مف عزدى الكميات اآلتية مف الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار 

 و دبموـ مف  مف المجمس األعمى لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت
الكميات المذكورة بتقدير جيد عم  األقؿ لمزاصميف عمى تقدير مقبوؿ 

 .عية األولىف  الدرجة الجام
 كمية اآلداب )تخصص عمـ نفس(. -
كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿت وكمية التربية لمطفولة المبكرةت  -

وكمية التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ 
 (.والصزة النفسية واإلرشاد النفس  وتربية الطفؿ والتربية الخاصة

 
 الخطة الدرادية:

 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة مدتوىال

دراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ  مقررات 4دراسة  األوؿ
 وثقافة األطفاؿ

ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات 
 الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
 مقررات 4دراسة  الثالث
 مقررات 4دراسة  الرابل
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 فسية لألطفالالدراسات النفي  الدكتوراهبرنامج 
  

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 
مػػػػػف جيػػػػػةت وكػػػػػؿ مػػػػػا يتعمػػػػػؽ باألطقػػػػػاؿ والمػػػػػراىقيف بدايػػػػػة مػػػػػف نمػػػػػوىـ 
ومشػػػػكبلتيـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػات وكيفيػػػػة قيػػػػاس وتقػػػػدير سػػػػموكيـ و سػػػػاليب 

 تعديمو مف جية  خرى.
 

  ماذا يميز البرنامج:
كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة ييتـ البرنامع بإعداد البازث   

دكتوراه وفًقا لممنيع العمم  ف  البزوث النفسػيةت ومينًيػا فػ  التعامػؿ مػل 
األطفاؿ والمراىقيف و سرىـ بتعديؿ سموكيات األطفػاؿ والمػراىقيف السػمبية 
كسابيـ الميارات االجتماعية والمعرفية والوجدانية والزياتية المختمفة.  واا

 
 ادي:البرنامج الدر

( سػاعة معتمػدة 21) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -
( سػاعات معتمػدة 5تخصصية لمزاصميف عمى الماجستير مف الكميةت و)

( 2اختياريػػة لمزاصػػميف عمػػى الماجسػػتير مػػف خػػارج الكميػػة  عمػػى مػػدار )
فصػػؿ دراسػػ  السػػتكماؿ متطمبػػات التخػػرجت ويػػتـ تسػػجيؿ مو ػػوع رسػػالة 

النجاح ف  المستوى الثان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاميف كزػد  الدكتوراه بعد
  دنى مف تاريخ التسجيؿ.

 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجػػػة دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػ  مسنننمى درجنننة المننننح العممينننة لمبرننننامج -

 الدراسات النفسية لؤلطفاؿ.
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 قسـ مفلماجستير ا ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة 

 (GPA) تراكم  معدؿ  و جيد بتقدير بالكمية لؤلطفاؿ النفسية الدراسات
 .المعتمدة الساعات عمى األقؿ بنظاـ (2.33)

 التخصص ف  الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  و
 بقرار يعادليا ما  و المصرية الجامعات مف التالية الكميات عزدى مف
 تراكم  معدؿ  و األقؿت عمى جيد بتقدير جامعاتلم األعمى المجمس مف

(GPA) (2.33) المعتمدة الساعات بنظاـ األقؿ عمى. 
 كمية اآلداب )تخصص عمـ نفس(. -
كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿت وكمية التربية لمطفولة المبكرةت  -

وكمية التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ 
 (.والصزة النفسية واإلرشاد النفس  ربية الطفؿ والتربية الخاصةوت
 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

 مقررات 4دراسة  األول
في حال الحصول عمى الماجستير من خارج 

 الكمية يتم:
 دراسة مقرر من قسم اإلعالم وثقافة األطفال

اسات الطبية ودراسة مقرر من قسم الدر 
 لألطفال

 مقررات 4دراسة  الثاني
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 الدراسات النفسية في  الدكتوراهبرنامج 
 ذوي االحتياجات الخاصة لألطفال

 

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز  
 ذوي االزتياجػات الخاصػة مف جيةت وكؿ ما يتعمؽ باألطقاؿ والمػراىقيف

شػػػػكبلتيـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػات وكيفيػػػػة قيػػػػاس وتقػػػػدير بدايػػػػة مػػػػف نمػػػػوىـ وم
 سموكيـ و ساليب تعديمو مف جية  خرى.

 
  ماذا يميز البرنامج:

ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  
دكتوراه وفًقا لممنيع العمم  ف  البزوث النفسػيةت ومينًيػا فػ  التعامػؿ مػل 

و سػرىـ بتعػديؿ سػموكياتيـ  زتياجات الخاصةذوي اال األطفاؿ والمراىقيف
كسػػػابيـ الميػػػارات االجتماعيػػػة والمعرفيػػػة والوجدانيػػػة والزياتيػػػة  السػػػمبية واا

 المختمفة.
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 21) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -

( سػاعات معتمػدة 5تخصصية لمزاصميف عمى الماجستير مف الكميةت و)
( 2اختياريػػة لمزاصػػميف عمػػى الماجسػػتير مػػف خػػارج الكميػػة  عمػػى مػػدار )

فصػػؿ دراسػػ  السػػتكماؿ متطمبػػات التخػػرجت ويػػتـ تسػػجيؿ مو ػػوع رسػػالة 
الدكتوراه بعد النجاح ف  المستوى الثان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاميف كزػد 

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجػػػة دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػ  العممينننة لمبرننننامج مسنننمى درجنننة المننننح -

 .ذوي االزتياجات الخاصة الدراسات النفسية لؤلطفاؿ
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 قسـ مفالماجستير  ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة 

 (GPA) تراكم  معدؿ  و جيد بتقدير بالكمية لؤلطفاؿ النفسية الدراسات
 .المعتمدة الساعات عمى األقؿ بنظاـ (2.33)

 التخصص ف  الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  و
 بقرار يعادليا ما  و المصرية الجامعات مف التالية الكميات عزدى مف
 تراكم  معدؿ  و األقؿت عمى جيد بتقدير لمجامعات األعمى المجمس مف

(GPA) (2.33) المعتمدة الساعات بنظاـ األقؿ عمى. 
 )تخصص عمـ نفس(. كمية اآلداب -
كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿت وكمية التربية لمطفولة المبكرةت  -

وكمية التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ 
 (.والصزة النفسية واإلرشاد النفس  وتربية الطفؿ والتربية الخاصة

 
 الخطة الدرادية:

 تطلبات االختياريةالم متطلبات الجامعة المدتوى

ف  زاؿ الزصوؿ عمى الماجستير مف خارج  مقررات 4دراسة  األوؿ
 الكمية يتـ:

 دراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ
ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات الطبية 

 لؤلطفاؿ
 مقررات 4دراسة  الثان 
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 األطفال وثقافة اإلعالم في دراساتماجستير البرنامج 
  
ميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز يت

مف جيةت وكؿ ما يتعمؽ بالمجاالت اإلعبلمية المختمفة ف  تشكيؿ وع  
 األطقاؿ والمراىقيف وتنمية مياراتيـ مف جية  خرى.

 
  ماذا يميز البرنامج:

ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  
تير وفًقا لممنيع العمم  ف  مجاؿ اإلعػبلـ وثقافػة األطفػاؿت ومينًيػا ماجس

فػػػ  التعامػػػؿ مػػػل األطفػػػاؿ والمػػػراىقيف و سػػػرىـ ععبلمًيػػػا وتشػػػكيؿ وعػػػييـ 
كسابيـ الميارات المختمفة.  واا

 
 البرنامج الدرادي:

( سػاعة معتمػدة 41) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -
( فصػػػػوؿ 4ة اختياريػػػػة  عمػػػػى مػػػػدار )( سػػػػاعات معتمػػػػد4تخصصػػػػية و)

دراسػػػػػية السػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػات التخػػػػػرجت ويػػػػػتـ تسػػػػػجيؿ مو ػػػػػوع رسػػػػػالة 
الماجستير بعد النجاح فػ  المسػتوى الثػان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاـ كزػد 

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة العربية. لغة الدراسة: -
دراسػات  : درجػة الماجسػتير فػ مسمى درجة المنح العممينة لمبرننامج -

 اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ.
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 مػػػػف الميسػػػػانس  و البكػػػػالوريوس درجػػػػة عمػػػػى زاصػػػػبلً  يكػػػػوف  ف

 مػػف بقػػرار يعادليػػا مػػا  و المصػػرية الجامعػػات مػػف اآلتيػػة الكميػػات عزػػدى
 الكميات مف دبموـ  و األقؿت عمى جيد بتقدير لمجامعات األعمى المجمس
 الدرجػة ف  مقبوؿ تقدير عمى ر جيد عم  األقؿ لمزاصميفبتقدي المذكورة
 :األولى الجامعية

 (.ععبلـ/  لغات) اآلداب كمية -
 .األلسف كمية -
 .اإلعبلـ كمية -
 وكميػة الفنػوفت و كاديميػة النوعيػةت وكميػة التربيػة األطفػاؿت رياض كمية -

  طفاؿ(.األ وثقافة بإعبلـ المرتبطة  قساـ اإلعبلـت والتخصصات) التربية
 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

الدراسات دراسة مقرر مف قسـ  مقررات 4دراسة  األوؿ
 النفسية لؤلطفاؿ

ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات 
 الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
 مقررات 4دراسة  الثالث
 مقررات 4دراسة  الرابل
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 

  وثقافة اإلعالم في دراساتماجستير البرنامج 
 األطفال ذوي االحتياجات الخاصة

  
يتميز البرنامع بتعميـ الدارس كيفية ععداد بزث عممػ  متميػز مػف جيػةت 
وكؿ ما يتعمػؽ بالمجػاالت اإلعبلميػة المختمفػة فػ  تشػكيؿ وعػ  األطقػاؿ 

 ية  خرى.وتنمية مياراتيـ مف ج ذوي االزتياجات الخاصة والمراىقيف
 

  ماذا يميز البرنامج:
ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  

ماجستير وفًقا لممنيع العمم  ف  مجاؿ اإلعػبلـ وثقافػة األطفػاؿت ومينًيػا 
و سػػرىـ  ذوي االزتياجػػات الخاصػػة فػػ  التعامػػؿ مػػل األطفػػاؿ والمػػراىقيف

كسابيـ  الميارات المختمفة. ععبلمًيا وتشكيؿ وعييـ واا
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 41) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -

( فصػػػػوؿ 4( سػػػػاعات معتمػػػػدة اختياريػػػػة  عمػػػػى مػػػػدار )4تخصصػػػػية و)
دراسػػػػػية السػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػات التخػػػػػرجت ويػػػػػتـ تسػػػػػجيؿ مو ػػػػػوع رسػػػػػالة 

تيا بعػد عػاـ كزػد الماجستير بعد النجاح فػ  المسػتوى الثػان  وتػتـ مناقشػ
  دنى مف تاريخ التسجيؿ.

 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجػة الماجسػتير فػ  دراسػات مسمى درجة المنح العممينة لمبرننامج -

 .ذوي االزتياجات الخاصة اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 مػػػػف الميسػػػػانس  و البكػػػػالوريوس درجػػػػة عمػػػػى زاصػػػػبلً  يكػػػػوف  ف

 مػػف بقػػرار يعادليػػا مػػا  و المصػػرية الجامعػػات مػػف اآلتيػػة الكميػػات عزػػدى
 الكميات مف دبموـ  و األقؿت عمى جيد بتقدير لمجامعات األعمى المجمس
 الدرجػة ف  مقبوؿ تقدير عمى بتقدير جيد عم  األقؿ لمزاصميف المذكورة
 :األولى الجامعية

 (.ععبلـ/  لغات) اآلداب كمية -
 .األلسف كمية -
 .اإلعبلـ كمية -
 وكميػة الفنػوفت و كاديميػة النوعيػةت وكميػة التربيػة األطفػاؿت رياض كمية -

  األطفاؿ(. وثقافة بإعبلـ المرتبطة  قساـ اإلعبلـت والتخصصات) التربية
 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

دراسات الدراسة مقرر مف قسـ  مقررات 4دراسة  األوؿ
 النفسية لؤلطفاؿ

ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات 
 الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
 مقررات 4دراسة  الثالث
 مقررات 4دراسة  الرابل
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 األطفال وثقافة اإلعالم دراساتفي  الدكتوراهبرنامج 
  

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 
جيةت وكؿ ما يتعمؽ بالمجاالت اإلعبلمية المختمفة ف  تشكيؿ وع  مف 

 وتنمية مياراتيـ مف جية  خرى. األطقاؿ والمراىقيف
 

  ماذا يميز البرنامج:
ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  

مينًيػػا دكتػػوراه وفقًػػا لممػػنيع العممػػ  فػػ  مجػػاؿ اإلعػػبلـ وثقافػػة األطفػػاؿت و 
و سػػػرىـ ععبلمًيػػػا وتشػػػكيؿ وعػػػييـ  فػػػ  التعامػػػؿ مػػػل األطفػػػاؿ والمػػػراىقيف

كسابيـ الميارات المختمفة.  واا
 
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 22: )خالل سننوات الدراسنة عدد الساعات المعتمدة -

( سػاعات معتمػدة 4تخصصية لمزاصميف عمى الماجستير مف الكميةت و)
( سػػػػػػاعات معتمػػػػػػدة فػػػػػػ  مسػػػػػػتوى تػػػػػػ ىيم  8)اختياريػػػػػػة ي ػػػػػػاؼ علػػػػػػييـ 

( فصػػػؿ 2لمزاصػػػميف عمػػػى الماجسػػػتير مػػػف خػػػارج الكميػػػة  عمػػػى مػػػدار )
دراسػػػػػػ  السػػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػػات التخػػػػػػرج ي ػػػػػػاؼ علييمػػػػػػا فصػػػػػػبل دراسػػػػػػًيا 
لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكميةت ويتـ تسجيؿ مو وع رسالة 

يا بعػد عػاميف كزػد الدكتوراه بعد النجاح ف  المستوى الثان  وتػتـ مناقشػت
  دنى مف تاريخ التسجيؿ.

 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجػػػة دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػ  مسنننمى درجنننة المننننح العممينننة لمبرننننامج -

 دراسات اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ.
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 قسـ مف الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  ف
 (GPA) تراكم  معدؿ بتقدير جيد  و بالكمية ألطفاؿا وثقافة اإلعبلـ

 بنظاـ الدراسة ف  زالة المعتمدةت الساعات بنظاـ األقؿ عمى (2.33)
 المعتمدة. الساعات
 التخصص ف  الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  و

 بقرار يعادليا ما  و المصرية الجامعات مف التالية الكميات عزدى مف
 تراكم  معدؿ  و األقؿت عمى جيد بتقدير لمجامعات عمىاأل المجمس مف

(GPA) (2.33) المعتمدة الساعات بنظاـ األقؿ عمى: 
 (.ععبلـ/  لغات) اآلداب كمية -
 .األلسف كمية -
 .اإلعبلـ كمية -
 وكمية الفنوفت و كاديمية النوعيةت وكمية التربية األطفاؿت رياض كمية -

 األطفاؿ(. وثقافة بإعبلـ المرتبطة صات قساـ اإلعبلـت والتخص) التربية
 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

 لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكمية مقررات 4دراسة  ت ىيم 

لمحاصمين عمى الماجستير من خارج الكمية  مقررات 4دراسة  األوؿ
 يتم:

 ة األطفاؿدراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ وثقاف
 ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 وثقافة اإلعالم دراساتفي  الدكتوراهبرنامج 
 ذوي االحتياجات الخاصة األطفال

  
يتميػز البرنػامع بتعمػيـ الػدارس كيفيػػة ععػداد بزػث عممػ  متميػػزت 

  تشػكيؿ وعػ  األطقػاؿ وكؿ ما يتعمػؽ بالمجػاالت اإلعبلميػة المختمفػة فػ
 وتنمية مياراتيـ. ذوي االزتياجات الخاصة والمراىقيف

 
  ماذا يميز البرنامج:

ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  
دكتػػوراه وفقًػػا لممػػنيع العممػػ  فػػ  مجػػاؿ اإلعػػبلـ وثقافػػة األطفػػاؿت ومينًيػػا 

و سػػرىـ  ذوي االزتياجػػات الخاصػػة ففػػ  التعامػػؿ مػػل األطفػػاؿ والمػػراىقي
كسابيـ الميارات المختمفة.  ععبلمًيا وتشكيؿ وعييـ واا

 
 البرنامج الدرادي:

( سػاعة معتمػدة 22: )خالل سننوات الدراسنة عدد الساعات المعتمدة -
( سػاعات معتمػدة 4تخصصية لمزاصميف عمى الماجستير مف الكميةت و)

فػػػػػػ  مسػػػػػػتوى تػػػػػػ ىيم  ( سػػػػػػاعات معتمػػػػػػدة 8اختياريػػػػػػة ي ػػػػػػاؼ علػػػػػػييـ )
( فصػػػؿ 2لمزاصػػػميف عمػػػى الماجسػػػتير مػػػف خػػػارج الكميػػػة  عمػػػى مػػػدار )

دراسػػػػػػ  السػػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػػات التخػػػػػػرج ي ػػػػػػاؼ علييمػػػػػػا فصػػػػػػبل دراسػػػػػػًيا 
لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكميةت ويتـ تسجيؿ مو وع رسالة 
الدكتوراه بعد النجاح ف  المستوى الثان  وتػتـ مناقشػتيا بعػد عػاميف كزػد 

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة العربية. لغة الدراسة: -
: درجػػػة دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػ  مسنننمى درجنننة المننننح العممينننة لمبرننننامج -

 .ذوي االزتياجات الخاصة دراسات اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
 قسـ مف الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  ف
 (GPA) تراكم  معدؿ بتقدير جيد  و بالكمية األطفاؿ افةوثق اإلعبلـ

 بنظاـ الدراسة ف  زالة المعتمدةت الساعات بنظاـ األقؿ عمى (2.33)
 المعتمدة. الساعات
 التخصص ف  الماجستير درجة عمى زاصبلً  الطالب يكوف  و

 بقرار يعادليا ما  و المصرية الجامعات مف التالية الكميات عزدى مف
 تراكم  معدؿ  و األقؿت عمى جيد بتقدير لمجامعات األعمى سالمجم مف

(GPA) (2.33) المعتمدة الساعات بنظاـ األقؿ عمى: 
 (.ععبلـ/  لغات) اآلداب كمية -
 .األلسف كمية -
 .اإلعبلـ كمية -
 وكمية الفنوفت و كاديمية النوعيةت وكمية التربية األطفاؿت رياض كمية -

 األطفاؿ(. وثقافة بإعبلـ المرتبطة التخصصات قساـ اإلعبلـت و ) التربية
 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

 لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكمية مقررات 4دراسة  ت ىيم 

لمحاصمين عمى الماجستير من خارج الكمية  مقررات 4دراسة  األوؿ
 يتم:

 وثقافة األطفاؿدراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ 
 ودراسة مقرر مف قسـ الدراسات الطبية لؤلطفاؿ

 مقررات 4دراسة  الثان 
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 عاقاتالطفل واإل دراسات الطفولة صحةفي ماجستير البرنامج 
  

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 
ؽ فػػ  مجػػاؿ صػػزة الطفػػؿ والمراىػػؽ واإلعاقػػات مػػف جيػػةت وكػػؿ مػػا يتعمػػ

باألطفػاؿ والمػراىقيف مػػف زيػث األمػراض التػػ  تصػيبيـ وطػرؽ عبلجيػػات 
واألمػػػػراض النفسػػػػية ليػػػػـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػا واالكتشػػػػاؼ والتػػػػدخؿ المبكػػػػر 

 لئلعاقات مف جية  خرى.
 

  ماذا يميز البرنامج:
ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية ععداد رسالة  

فػ  الطػب والجرازػةت ومينًيػا فػ  تشػخيص  ماجستير وفًقا لممنيع العمم 
وعػػبلج  مػػراض األطفػػاؿ الجسػػمية والنفسػػيةت والطػػب الوقػػا   وتشػػخيص 
عػػداد بػػػرامع ت ىيػػؿ ذوي االزتياجػػات الخاصػػػة مػػف األطفػػػاؿ  اإلعاقػػات واا

 والمراىقيف.
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 55) خالل سننوات الدراسنة: عدد الساعات المعتمدة -

( فصػػػػوؿ 4( سػػػػاعات معتمػػػػدة اختياريػػػػة  عمػػػػى مػػػػدار )4تخصصػػػػية و)
دراسػػػػػية السػػػػػتكماؿ متطمبػػػػػات التخػػػػػرجت ويػػػػػتـ تسػػػػػجيؿ مو ػػػػػوع رسػػػػػالة 
الماجستير بعد النجاح ف  المستوى الثان  وتتـ مناقشة الرسػالة بعػد عػاـ 

 كزد  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة اإلنجميزية. لغة الدراسة: -
دراسػات : درجػة الماجسػتير فػ  ننامجمسمى درجة المنح العممينة لمبر  -

 .الطفولة صزة الطفؿ واإلعاقات
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:
زاصبًل عمى درجة بكالوريوس الطب الطالب  ف يكوف 

والجرازة مف عزدى الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس 
اؿ  و  و دبموـ ف  طب األطف األعمى لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت

لمزاصميف عمى  بتقدير جيد عم  االقؿ الطب النفس   و الطب الوقا  
 البكالوريوس بتقدير مقبوؿت و م ى السنة التدريبية )سنة امتياز(.

 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى

دراسة مقرر مف قسـ الدراسات  مقررات 6دراسة  األوؿ
 لؤلطفاؿ النفسية

ر مف قسـ اإلعبلـ دراسة مقر و 
 وثقافة األطفاؿ

 مقررات 5دراسة  الثان 
 مقررات 5دراسة  الثالث
 مقررات 5دراسة  الرابل
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 عاقاتالطفل واإل دراسات الطفولة صحةفي  الدكتوراهبرنامج 
  

يتميػػز البرنػػامع بتعمػػيـ الػػدارس كيفيػػة ععػػداد بزػػث عممػػ  متميػػز 
والمراىػػؽ واإلعاقػػات مػػف جيػػةت وكػػؿ مػػا يتعمػػؽ  فػػ  مجػػاؿ صػػزة الطفػػؿ

باألطفػاؿ والمػراىقيف مػػف زيػث األمػراض التػػ  تصػيبيـ وطػرؽ عبلجيػػات 
واألمػػػػراض النفسػػػػية ليػػػػـ وطػػػػرؽ عبلجيػػػػا واالكتشػػػػاؼ والتػػػػدخؿ المبكػػػػر 

 لئلعاقات مف جية  خرى.
 

  ماذا يميز البرنامج:
ععداد رسالة ييتـ البرنامع بإعداد البازث  كاديمًيا بتعميمو كيفية  

الػدكتوراه وفقًػا لممػنيع العممػ  فػ  الطػب والجرازػةت ومينًيػا فػ  تشػػخيص 
وعػػبلج  مػػراض األطفػػاؿ الجسػػمية والنفسػػيةت والطػػب الوقػػا   وتشػػخيص 
عػػداد بػػػرامع ت ىيػػؿ ذوي االزتياجػػات الخاصػػػة مػػف األطفػػػاؿ  اإلعاقػػات واا

 والمراىقيف.
 

 البرنامج الدرادي:
( سػاعة معتمػدة 41) سننوات الدراسنة:خالل  عدد الساعات المعتمدة -

( فصػػوؿ دراسػػية السػػتكماؿ متطمبػػات التخػػرج 3تخصصػػية عمػػى مػػدار )
 ( سػػاعات معتمػػدة اختياريػػة4لمزاصػػميف عمػػى الماجسػػتير مػػف الكميػػةت و)

لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكمية  ويتـ تسجيؿ مو وع رسالة 
ناقشػتيا بعػد عػاميف كزػد الدكتوراه بعد النجاح ف  المستوى الثان  وتػتـ م

  دنى مف تاريخ التسجيؿ.
 المغة اإلنجميزية. لغة الدراسة: -
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دكتػػػوراه الفمسػػػفة فػػػ  : درجػػػة مسنننمى درجنننة المننننح العممينننة لمبرننننامج -
 .عاقاتالطفؿ واإل صزة

 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:

 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير مف قسـ 
كمية بتقدير "جيد"  و بمعدؿ تراكم  الفاؿ بالدراسات الطبية لؤلط

(GPA) (2.33)  عمى األقؿ ف  زالة الدراسة بنظاـ الساعات
 المعتمدة.

 و عمى ماجستير طب األطفاؿ  زاصبل  و  ف يكوف الطالب
 و الطب النفس   و الصزة العامة مف الجامعات المصرية  و الوراثة 

ات بتقدير "جيد"  و معدؿ ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى لمجامع
عمى األقؿ ف  زالة الدراسة بنظاـ الساعات  (2.33) (GPA)تراكم  
 .المعتمدة

 

 الخطة الدرادية:
 المتطلبات االختيارية متطلبات الجامعة المدتوى
 لمحاصمين عمى الماجستير من خارج الكمية يتم: مقررات 5دراسة  األوؿ

 لؤلطفاؿدراسة مقرر مف قسـ الدراسات النفسية 
 ودراسة مقرر مف قسـ اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ

 مقررات 5دراسة  الثان 
 مقررات 5دراسة  الثالث
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 :للقبول في أقدام الكلية الثالث ماألوراق المطلوبة للتقد
  صؿ شيادة الميبلد. -
 صؿ شيادة التخرج الماجستير)معادلة مف المجمس األعمى  -

 لمجامعات(.
 المتياز. صؿ شيادة ا -
 ( صورة مف جواز السفر.2عدد ) -
 ( صور شخصية.6عدد ) -
خطاب مف الممزقية الثقافية بشاف التقدـ لمقبوؿ ف  الكمية مو ح فيو  -

 جية سداد المصروفات الدراسية)الطالب  ـ الممزقية الثقافية(.
اإلدارة العامة استيفاء استمارة التقدـ لمقبوؿ لمدراسة بالكمية مف خبلؿ  -
 .قبوؿ ومنح الطبلب الوافديفل
 شيادة الخمو مف اإليدز. -
 

 مواريد التقديم:
مػػف  وؿ يوليػػو زتػػى نيايػػة مػػارس مػػف كػػؿ عػػاـ  البننرامج األكاديميننة: -

 لمطبلب الوافديف.
 

 ودائل التواصل:
 0020224053716تميفوف:  -
 http://ipcs.asu.edu.egموقل الكترون :  -
  itchildhood@yahoo.com  يميؿ:ع -

 

       /Itchildhoodhttps://www.facebook.com/groups 

 

http://ipcs.asu.edu.eg/
https://www.facebook.com/groups/Itchildhood
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

: الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة الت  تمكف الطبلب مف التسجيؿ ف  نظام الدراسة
( ساعة معتمدة بزد  قصىت وبزد 18عدد مف المقررات يصؿ عدد ساعاتيا على )

 ( ساعات ف  الفصؿ الدراس  الوازد. 8ال يقؿ عف ) دنى 
 

: وزػػدة قيػػاس دراسػػية تعػػادؿ سػػاعة مزا ػػرة وازػػػدة  و تعريننا السنناعات المعتمنندة
 و  سننناعات بالمعمنننل( 4( سػػػاعة عممػػػ  علػػػى )2سػػػاعة نظػػػري  و مػػػا يعادليػػػات  و )

التطبيقػػػ   و اإلكمينيكػػػ  طبقػػػًا لطبيعػػػة كػػػؿ مقػػػرر فػػػ  األسػػػبوع لمػػػدة فصػػػؿ دراسػػػ  
   )المستوى األوؿ  و الثان (. ساس
 

 مواعيد الدراسة والقيد
  تنقسػػـ السػػنة األكاديميػػة علػػػى ثبلثػػة فصػػوؿ دراسػػيةت مػػػدة كػػؿ منيػػا عمػػى النزػػػو

 التال  )بما فييا فترات االختبارات(:
 :)يبػػػد  مػػػف األسػػػبوع الثالػػػث مػػػف شػػػير سػػػبتمبر  الفصؿ الدراس  األوؿ )الخريؼ

 (  سبوًعا16ولمدة )
   يبػػػػد  مػػػػف األسػػػػبوع الثػػػػان  مػػػػف شػػػػير فبرايػػػػر  الثان  )الربيل(:الفصؿ الدراس

 (  سبوًعا.16ولمدة )
 :) يبد  مف األسبوع األوؿ مف شير يوليػو ولمػدة  الفصؿ الدراس  الثالث )الصيف

 (  سابيل.8)
  ويتوقػػػؼ طػػػرح مقػػػررات الدراسػػػة بالفصػػػؿ الصػػػيف  عمػػػى موافقػػػة مجمػػػس الكميػػػة

ًا إلمكانيػات األقسػاـ و عػداد الطػبلب بتوصية مف مجالس األقساـ المختصة طبقػ
 المتقدميف.

  
يتـ قيد الطبلب لمفصؿ الدراس  ف  الفترة الت  تزددىا الكمية بعد استيفاء 
شروط القيد ودفل الرسـو المقررةت وذلؾ طبًقا لؤلعداد الت  يزددىا القسـ 

يجوز لمقسـ  ف يوصى بو ل قواعد  خرى ع افية لمموافقو عمى قيد المختصت.و 
لطبلبت وقد تتغير ىذه القواعد سنوًيا طبًقا لؤلعداد المطموبة فى كؿ عاـ دراسى ا
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

جديدت ويتـ و ل ىذه التوصيات عمى قا مة جدوؿ  عماؿ مجمس كؿ قسـ قبؿ 
 نياية العاـ الدراسى بالكميةت و يتـ رفعيا لمجمس الكمية لمتصديؽ عمييا.

 
 برنامج دبموم العالج الوظيفى 

لمتقدـ لمقيد ببرنامع دبمـو الدراسات العميا ف  العبلج الوظيف  ما ُيشترط ف  ا      
 يم :

   ف يكوف زاصبًل عمى بكالوريوس الطب البشرى  و بكالوريوس العبلج 
الطبيع   و بكالوريوس التمريض مف عزدى الجامعات المصرية  و ما 

 يعادليا بقرار مف المجمس األعمى لمجامعات.
 بمـو مف غير األطباء البشرييف مدرًبا لمعبلج يعتبر الزاصؿ عمى ىذا الد

الوظيف ت وال يجوز  ف يمارس ىذا التخصص عال تزت عشراؼ طبيب 
 متخصص.

 .ُتزدد  عداد الطبلب المقبوليف سنوًيا بما يقره مجمس القسـ المختص 
 

 برامج الماجستير
 : ُيذترط في المتقدم للقيد ببرامج الماجدتير وفًقا لكل تخصص ما يلي -أوال

 أ. برامج ماجستير الدراسات الطبية لألطفال: 
  ف يكوف زاصبًل عمى درجة بكالوريوس الطب والجرازة مف عزدى الجامعات 

المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى لمجامعات بتقدير جيد عمى 
 و دبمـو ف  طب األطفاؿ  و الطب النفس   و الطب الوقا   بتقدير  األقؿت

ت و م ى السنة االقؿ لمزاصميف عمى البكالوريوس بتقدير مقبوؿجيد عم  
 التدريبية )سنة امتياز(  عمى  ف يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا.

 : ب. برامج ماجستير الدراسات النفسية لألطفال
  ف يكوف زاصبًل عمى درجة البكالوريوس  و الميسانس مف عزدى الكميات 

 و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى اآلتية مف الجامعات المصرية 
 و دبمـو مف الكميات المذكورة بتقدير جيد  لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت
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عمى  ف  عم  األقؿ لمزاصميف عمى تقدير مقبوؿ ف  الدرجة الجامعية األولى
 يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا.

 .)كمية اآلداب )تخصص عمـ نفس 
 يف شمست وكمية البنات جامعة األزىر )تخصص كمية البنات جامعة ع

 عمـ نفس  و تربية الطفؿ(.
  كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿت وكمية التربية لمطفولة المبكرةت

وكمية التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ 
 وتربية الطفؿ والتربية الخاصة(.

 
 : وثقافة األطفال ج. برامج ماجستير قسم اإلعالم

  ف يكوف زاصبًل عمى درجة البكالوريوس  و الميسانس مف عزدى الكميات 
اآلتية مف الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى 

 و دبمـو مف الكميات المذكورة بتقدير جيد  لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت
عمى  ف  لدرجة الجامعية األولىعم  األقؿ لمزاصميف عمى تقدير مقبوؿ ف  ا

 يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا.
 .)كمية اآلداب )لغات / ععبلـ 
 .كمية األلسف 
 .كمية اإلعبلـ 
  كمية رياض األطفاؿت وكمية التربية النوعيةت و كاديمية الفنوفت وكمية التربية

 ) قساـ اإلعبلـت والتخصصات المرتبطة بإعبلـ وثقافة األطفاؿ(. 
 

يذترط للحصول رلى درجة الماجدتير في التخصصات المختلفة  -اثانًي
 ادتيفاء اآلتي:

استيفاء عدد الساعات المعتمدة المطموبة لمتخصص في أربعة مستويات دراسية  
 عمى األقل.
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%( عمى األقؿ مف 75ز ور الطالب المزا رات المقررة بنسبة ز ور ) .1
 ساعات التدريس المزددة لكؿ مستوى دراس .

%( عمى األقؿ مف 62ط لنجاح الطالب ف  المقرر الزصوؿ عمى )يشتر  .2
%( عم  األقؿ ف  42عجمال  درجات المقرر  عمى  ف يكوف زاصبل عمى )

 االمتزاف النظري لكؿ مقرر عم  زده.
المقررات االختيارية: يختار الطالب مقرر مف كؿ قسـ مف القسميف اآلخريف  .3

عمى  ف يتـ  –قة مجالس األقساـ بعد مواف –مف غير القسـ الذي يدرس فيو 
 اجتيازىما قبؿ التخرج.

 يتـ تسجيؿ رسالة الماجستير بدًءا مف المستوى الثالث عمى األقؿ وفقًا لآلت : .4
  ععداد خطة بزث ف  التخصص يوافؽ عمييا مجمس القسـ المختص ويقرىا

سالة مجمس الكمية ويعتمدىا مجمس الدراسات العميا بالجامعة. وال تتـ مناقشة الر 
قبؿ مرور عاـ جامع  وفًقا لقانوف تنظيـ الجامعات مف تاريخ تسجيؿ الرسالة 
بالكمية وبزد  قصى ثبلث سنوات عمى  ف يسمح لمطالب بدخوؿ امتزانات 
المستويات الدراسية المختمفة دوف االرتباط بمناقشة الرسالة بما ال يخؿ بالقواعد 

 العامة.
 زية  بزيث ال تقؿ درجة الطالب عف المستوى اجتياز امتزاف اتقاف المغة اإلنجمي

 الذي تعمنو الكمية وذلؾ كشرط لتسجيؿ خطة البزث.
  يسقط زؽ الطالب ف  التقدـ بخطة البزث لمتسجيؿ لبرنامع الماجستير بعد

 مرور ثبلثة فصوؿ دراسية مف تاريخ نجازو بالمستوى الثان  لمماجستير.
 الب الساعات المعتمدة ليا وى  تتـ مناقشة الرسالة بصورة عمنية ومنح الط

( ساعة معتمدةت وُتشكؿ لجاف الزكـ والمناقشة طبًقا لمقواعد الواردة ف  18)
( درجة 122البل زة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات عمى  ف ُتخصص )

لمرسالةت وتُقيـ باستمارة التقييـ المقررة مف القسـ المختص وذلؾ بعد موافقة 
ويزصؿ عمى متوسط الدرجة الممنوزة مف  ع اء لجنة مجمس الكمية عمييات 

الزكـت وُتزسب نقاط تقدير الرسالة الزاصؿ عمييا الطالب والساعات المعتمدة 
 ( لمطالب عند تخرجو. CGPAليا  مف المعدؿ التراكم  )
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االلتزاـ بما يقره مجمس القسـ المختص بالمشاركة ف  األنشطة العممية والعممية  .5
 ة المجتمل.والتدريبية وخدم

 
 برامج الدكتوراه

 ُيذترط في المتقدم للقيد لبرامج الدكتوراه وفًقا لكل تخصص ما يلي:  -أوال
 قسم الدراسات الطبية لألطفال -أ
 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير مف قسـ الدراسات الطبية  .1

 لؤلطفاؿ بكمية الدراسات العميا لمطفولة وف  نفس التخصص الذي يرغب
( عمى األقؿ ف  2333) (GPA)التسجيؿ فيو بتقدير "جيد"  و بمعدؿ تراكم  

 زالة الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة.
والتسجيؿ لبرنامع الدكتوراه ف  قسـ الدراسات الطبية لؤلطفاؿ يسمح بالقيد  .2

لمزاصميف عمى الماجستير مف خارج الكميةت وذلؾ مف الزاصميف عمى 
الوراثة  و الطب النفس   و الصزة العامة مف  ماجستير طب األطفاؿ  و

الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى لمجامعات بتقدير 
( عمى األقؿ ف  زالة الدراسة بنظاـ 2333) (GPA)"جيد"  و معدؿ تراكم  

 الساعات المعتمدة  عمى  ف يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا.
 
 نفسية لألطفال:قسم الدراسات ال -ب
 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير مف قسـ الدراسات النفسية  .1

( عمى األقؿ 2333) (CGPA)لؤلطفاؿ بالكمية بتقدير جيد  و معدؿ تراكم  
 بنظاـ الساعات المعتمدة  ف  زالة الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة.

الطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير ف  التخصص مف عزدى   و يكوف .2
الكميات التالية مف الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى 

( عمى GPA( )2333لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت  و معدؿ تراكم  )
 :عمى  ف يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا األقؿ بنظاـ الساعات المعتمدةت

 .)كمية اآلداب )تخصص عمـ النفس 
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  كمية البنات جامعة عيف شمست وكمية البنات جامعة األزىر )تخصص عمـ
 النفس  و تربية الطفؿ(.

  كمية التربيةت وكمية رياض األطفاؿ وكمية التربية لمطفولة المبكرةت وكمية
التربية النوعية ) قساـ عمـ النفس وشعب الطفولة ورياض األطفاؿ وتربية 

 لطفؿ والتربية الخاصة(.ا
 
 قسم اإلعالم وثقافة األطفال: -ج
 ف يكوف الطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير مف قسـ اإلعبلـ وثقافة  .1

عمى األقؿ  (GPA( )2333األطفاؿ بالكمية بتقدير جيد  و معدؿ تراكم  )
 زالة الدراسة بنظاـ الساعات المعتمدة.ف  بنظاـ الساعات المعتمدةت 

لطالب زاصبًل عمى درجة الماجستير ف  التخصص مف عزدى  و يكوف ا .2
الكميات التالية مف الجامعات المصرية  و ما يعادليا بقرار مف المجمس األعمى 

( عمى GPA( )2333 و معدؿ تراكم  ) لمجامعات بتقدير جيد عمى األقؿت
 األقؿ بنظاـ الساعات المعتمدةتعمى  ف يزدد القسـ عدد المقبوليف سنوًيا:

 مية اآلداب )لغات / ععبلـ(.ك 
 .كمية األلسف 
 .كمية اإلعبلـ 
  كمية رياض األطفاؿت وكمية التربية النوعيةت و كاديمية الفنوفت وكمية التربية

 ) قساـ اإلعبلـت والتخصصات المرتبطة بإعبلـ وثقافة األطفاؿ(.
 

يذترط للحصول رلى درجة الدكتوراه في التخصصات المختلفة  -ثانًيا
 اآلتي: ادتيفاء

%( عمى األقؿ مف الساعات المقررة لكؿ مقرر 75متابعة المزا رات بنسبة ) .1
دراس  ف  الفصوؿ الدراسية المقررة وفًقا لمخطة الدراسية الخاصة بالقسـ 

 المختص.
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%( عمى األقؿ مف 62يشترط لنجاح الطالب ف  المقرر الزصوؿ عمى ) .2
%( عم  األقؿ ف  42عجمال  درجات المقرر  عمى  ف يكوف زاصبل عمى )

 االمتزاف النظري لكؿ مقرر عم  زده.
المقررات االختيارية: يختار الطبلب الزاصميف عمى الماجستير مف خارج  .3

مف كؿ قسـ مف القسميف اآلخريف مف غير القسـ الذي يدرس مقرر الكمية 
 عمى  ف يتـ اجتيازىما قبؿ التخرج. –بعد موافقة مجالس األقساـ  –فيو 

 سالة الدكتوراه بعد نجاح الطالب ف  المستوى الثان  وفًقا لآلت :يتـ تسجيؿ ر  .4
  ععداد خطة بزث ف  التخصص يوافؽ عمييا مجمس القسـ المختص ويقره

 مجمس الكمية ويعتمده مجمس الدراسات العميا بالجامعة.
  اجتياز امتزاف اتقاف المغة اإلنجميزية  بزيث ال تقؿ درجة الطالب عف

 الكمية وذلؾ كشرط لتسجيؿ خطة البزث. المستوى الذي تعمنو
  يسقط زؽ الطالب ف  التقدـ بخطة البزث لمتسجيؿ لبرنامع الدكتوراه بعد

 مرور ثبلثة فصوؿ دراسية مف تاريخ نجازو بالمستوى الثان  لمدكتوراه.
يشترط لنجاح الطالب  ف تتـ مناقشة الرسالة بصورة عمنية ومنزو الساعات  .5

ساعة معتمدة و ف يتـ تشكيؿ لجاف الزكـ والمناقشة ( 32المعتمدة ليا وى  )
طبًقا لمقواعد الواردة ف  البل زة التنفيذية لقانوف تنظيـ الجامعات عمى  ف يتـ 

( درجة لمرسالة ويتـ تقييميا باستمارة التقييـ المقررة مف 222تخصيص )
القسـ المختص وذلؾ بعد موافقة مجمس الكمية عمييات ويزصؿ الطالب عمى 

وسط الدرجة الممنوزة مف  ع اء لجنة الزكـ عمى  ف تزسب نقاط تقدير مت
( لمطالب عند GPAالرسالة الزاصؿ عمييا الطالب  مف المعدؿ التراكم  )

 تخرجو.
يشترط لنجاح الطالب االلتزاـ بما يقره مجمس القسـ المختص مف المشاركة  .6

 ف  األنشطة العممية والعممية والتدريبية وخدمة المجتمل.
 

 تزويؿ القيد على تسجيؿ درجت  الماجستير والدكتوراه
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  يتـ تزويؿ القيد على تسجيؿ بعد اجتياز الطالب المستوييف الدراسيف األوليف
 بنجاح وتزسب بدايو تسجيؿ خطة البزث مف تاريخ موافقو مجمس الكمية. 

   تقدـ ىي ة اإلشراؼ لمجمس القسـ الخطة البزثية لمرسالة بعد عر يا ف
عامة يدعى ليا ىي ة التدريس والبازثيف بالقسـ ليبد  الطالب ف  ععداد  مزا رة

 البزث الخاص بالرسالة.
  ال بد  ف يوافؽ مجمس القسـ العمم  عم  ىي ة اإلشراؼ لمطالب خبلؿ ستة

 شير عمى األكثر مف تاريخ انتيا و مف دراسة المقررات بنجاح وعر و لخطة 
 البزث ف  مزا رة عامة.

 
 القيد أو التسجيلإيقاا/ مد 

  ف  جميل األزواؿ وألسباب قيرية يجوز لمجمس الكمية الموافقة عمى توصية
القسـ العمم  المختص بإيقاؼ قيد  و تسجيؿ طالب الدراسات العميا لفترات 

 متصمة  و متقطعة ال تزيد عجمال  مددىا عف فصميف دراسييف.
 المختص مد يجوز لمجمس الكمية بناء عمى توصية مجمس القسـ العمم  

تسجيؿ درجت  الماجستير  و الدكتوراه لمطالب لمدة عاـ عمى األكثر )بعد 
انتياء المدد المزددة لمدرجة(ت عمى  ف يكوف ذلؾ مشفوًعا بتقرير مف ىي ة 
اإلشراؼ بإمكانية انتياء الطالب مف الرسالة  و متطمبات الزصوؿ عمى الدرجة 

 مجمس الدراسات العميا بالجامعة. قبؿ نياية المدة المطموبةت ويوافؽ عميو
 

 إلغاء القيد أو التسجيل
 :يمغى قيد  و تسجيؿ طالب الدراسات العميا ف  الزاالت التالية 

 عذا تقدـ بطمب إللغاء قيده او تسجيمو. -
عذا لـ يتمكف مف االنتياء مف متطمبات الزصوؿ عمى الدرجة العممية بنجاح  -

 خبلؿ المدة القصوى الممنوزة.
 –عذا تـ عقده  –تمكف طالب الدكتوراه مف اجتياز االمتزاف الشامؿ عذا لـ ي -

 ف  جميل الفرص الت   تيزت لو.
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عذا تعدى طالب الماجستير والدكتوراه المدة القانونية الممنوزة لو لبلنتياء مف  -
 الرسالة  و متطمبات الزصوؿ عمى الدرجة.

ـ الذي يفزص عذا تقدمت ىي ة اإلشراؼ بطمب علغاء التسجيؿ لمجمس القس -
ذا قبؿ القسـ الطمب   سبابو ف   وء التقارير السنوية الدورية لمطالبت واا
يزيمو لمجمس الكمية الذي يعتمدهت وذلؾ بعد عنذار الطالب ويخطر رسمًيا 

 بالسبب.
 

 درجة الدبموم: -أوالً 
يشترط لدخوؿ االمتزاف  ف ال تقؿ نسبة ز ور الطالب ف  المقررات 

بما االلتزاـ %( مف الساعات المقررة لكؿ مقررت مل 75ات عف )الدراسية  و التدريب
يقره مجمس القسـ المختص مف المشاركة ف  األنشطة العممية والعممية والتدريبية 
والخدمة المجتمعية عمى  ف يتقدـ بطمب لدخوؿ االمتزاف قبؿ موعده ب سبوعيف عمى 

 األقؿ.
تشفيات جامعة عيف يشترط ز ور التدريب العمم  بعيادة الكمية وبمس

شمس بالتعاوف مل كمية الطب وذلؾ خبلؿ الفصوؿ الدراسية تزت عشراؼ  ساتذة 
الكمية وقسـ طب األطفاؿ وطب المخ واألعصاب والطب النفس  وذلؾ طبقًا لكتيب 
المتابعة المعتمد مف القسـ العمم ت وكذلؾ األقساـ والمستشفيات الت  يقرىا مجمس 

ـ ععفاء طبلب برنامع الدبمـو مف دراسة المقررات الت  تـ الكميةت ويزؽ لمجمس القس
دراستيا ف  برامع سابقة ف  التخصص عمى  ف تزسب طبًقا لجدوؿ الساعات 

 المعتمدة.
 

يعػتبر الطالب ناجًزا بعد اجتيازه االمتزانات التزريرية والشفوية والعممية 
لبزث  والتدريب %( عمى األقؿ لكؿ مقرر عمى زده وكذلؾ المشروع ا62بنسبة )
 العمم .
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 العبء الدراسي: 
ىو عدد الساعات المعتمدة لممقررات الت  يسجؿ فييا الطالب ف  الفصؿ 

( ساعة معتمدةت والذى يقرره كؿ قسـ مف  قساـ 18الدراس  الوازد بزد  قصى )
 الكمية بشرط  ف يتفرغ الطالب لمدراسة مدة يوميف  سبوعًيا عمى األقؿ.

 
 سجيل في المقرراتاالنسحاب من الت

يجوز لمطالب االنسزاب مف التسجيؿ ف  مقرر وذلؾ بعد موافقة مجمس 
القسـ المختص قبؿ نيايو األسبوع العاشر عم  األكثر مف بدء الدراسو ماعدا 
الفصؿ الدراس  الصيف ت وذلؾ بما ال يخؿ بالعبء الدراس  لمطالب وفقًا لممادة 

الغياب المقررة قبؿ االنسزابت وال يعتبر  ( و ال يكوف الطالب قد تجاوز نسبة18)
 ".wالطالب راسًبا ف  ىذا المقرر ويزصؿ عمى تقدير "منسزب 

 
 الحذا واإلضافة لممقررات:

يجوز لمطالب بعد موافقة مجمس القسـ المختص  ف يزذؼ  و ي يؼ 
مقررًا  و  كثر قبؿ نياية األسبوع الثان  مف بدء الفصؿ الدراس  ما عدا الفصؿ 

دراس  الصيف  وذلؾ بما ال يخؿ بالعبء الدراس  لمطالب المنصوص عميو ف  ال
 (.18المادة )

 
 الرسوب في مقرر:

 ( ال يعتبػػر الطالػػب ناجًزػػا فػػ   ي مقػػرر عال عذا زصػػؿ عمػػى تقػػديرD+ عمػػى )
 األقؿ.

  يزؽ لمطالب ععادة التسػجيؿ فػ   ي مقػرر رسػب فيػو  و تغيػب عنػو بعػذر غيػر
ذا تكرر رسػوب الطالػب مقبوؿت ويزسب لو التقدي ر الفعم  الذي زصؿ عميوت واا

ف  نفس المقرر لممرة الثانية يزؽ لو التسجيؿ فيو لممرة الثالثة مل زصولو عمى 
( فقط ف  زاؿ نجازو بغض النظر عف التقدير الفعم  الذي زصؿ +Dتقدير )
 عميو.

 ف  زالة رسوب الطالب ف  مقرر ثبلث مرات يمغ  قيده  و تسجيمو نيا ًيا. 
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 وقا القيد:
يجوز لمطالب التقدـ بطمب لوقؼ قيده بالكمية وذلؾ بعد ق ا و فصبًل دراسًيا وازًدا 
عمى األقؿ بشرط موافقة مجمس الكمية. وف  زالة الموافقة تؤجؿ الدراسة لمطالب 
لمدة ال تزيد عف فصميف دراسييف. فإذا زادت مدة انقطاعو عف الدراسة عمى ذلؾ 

وال يقبؿ بعد ذلؾ عال كطالب مستجد عذا توافرت فيو الشروط  لغ  قيده نيا ًيات 
 البلزمة لذلؾ.

 
يتـ علغاء قيد طالب الدبمـو بعد مرور ستة فصوؿ دراسية )غير الفصوؿ الصيفية 

 ف  زالة عقرارىا( دوف اجتياز جميل المقررات بنجاح.
 

 المواظبة:
ف مجمػػوع %( مػػ22الزػػد المسػػموح بػػو لغيػػاب الطالػػب بػػدوف عػػذر مقبػػوؿ ىػػو ) -

ساعات المقررت وف  زالة تجاوز ىذه النسػبة يخطػر  سػتاذ المقػرر كتابًيػا عدارة 
ذا بمػػػ  عجمػػػال  نسػػػبة  شػػ وف الدراسػػػات العميػػػا لتوجيػػػو اإلنػػذار األوؿ لمطالػػػبت واا

 .%( يوجو لو اإلنذار الثان  واألخير كتابًيا25غياب الطالب )
اف الغيػػػاب بػػػدوف %( فػػػ  المقػػػرر وكػػػ25عذا زادت نسػػػبة غيػػػاب الطالػػػب عػػػف ) -

عذر يقبمو مجمس الكمية  ُيزـر الطالب مف دخوؿ االمتزاف النيا   ويسجؿ لو 
" وتزسب لو عدد نقاط )صفر( ف  ىذا المقرر.  تقدير "مزرـو

 
 ثانيًا: درجتي الماجستير والدكتوراه:

يشػترط لػػدخوؿ االمتزػاف فػػ  نيايػػة كػؿ فصػػؿ دراسػػ   ف ال تقػؿ نسػػبة ز ػػور  -
%( مػػػػف 75المقػػػػررات الدراسػػػػية  و التػػػػدريبات عػػػػف ) الطالػػػػب لكػػػػؿ مقػػػػرر مػػػػف

السػػػاعات المقػػػررة فػػػ  برنػػػامج  الماجسػػػتير والػػػدكتوراهت ويتقػػػدـ بطمػػػب لػػػدخوؿ 
 االمتزاف قبؿ موعده ب سبوعيف عمى األقؿ.

يػػتـ القيػػد لممسػػتوى الدراسػػ  فػػ  الفتػػرة التػػ  يزػػددىا الكميػػة بعػػد اسػػتيفاء شػػروط  -
 القيد ودفل الرسـو المقررة.
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 الدراسي:العبء 
العبء الدراس  لمطالب ىو عدد الساعات المعتمدة لممقررات التػ  يسػجؿ فييػا  -

( سػاعة معتمػدة وبشػرط 18الطالب ف  المسػتوى الدراسػ  الوازػد بزػد  قصػى )
  ف يتفرغ الطالب لمدراسة مدة يوميف  سبوعًيا عمى األقؿ.

 جاح.ال يجوز لمطالب دراسة مقرر ممتد دوف عتماـ الجزء األوؿ منو بن -
 

 الحذا واإلضافة لممقررات
يجوز لمطالب بعد موافقة المشرؼ األكاديم   ف يزذؼ  و ي يؼ مقرًرا  و  كثر 

 الفصؿزتى نياية األسبوع الثالث مف بدء الدراسو ف  كؿ فصؿ دراس  ما عدا 
الدراس  الصيف  وذلؾ بما ال يخؿ بالعبء الدراس  لمطالب المنصوص عميو ف  

 (.28المادة )
 

 نسحاب من التسجيل في المقررات:اال 
لمطالب االنسزاب مف التسجيؿ ف  مقررت وذلؾ بعد موافقة المرشد األكاديم   يجوز

الدراس   الفصؿوذلؾ زتى نياية األسبوع السادس مف بدء الفصؿ الدراس  ما عدا 
( عمى  ال 28الصيف ت وذلؾ بما ال يخؿ بالعبء الدراس  لمطالب وفًقا لممادة )

الب قد تجاوز نسبة الغياب المقررة قبؿ االنسزابت وال تزسب لمطالب يكوف الط
 ".wساعات ىذا المقرر ف  المتوسط التراكم ت ويزصؿ عمى تقدير "منسزب 
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

قدر نجاح الطالب في االمتحان في برامج الدبموم والماجستير والدكتوراه ي  
 بإحدى التقديرات التالية:

 التقدير النقاط النسبة التقدير

 تازمم
≥ 92% 4 A 

85- <92% 3.67 A
-

 

جيد 
 جداً 

82-  <85% 3.33 B
+

 

75 - <82% 3 B 

 جيد
72 - <75% 2.67 C

+
 

65 - <72% 2.33 C 

D 2 %65> - 62 مقبوؿ
+ 

 F (failed) صفر %62> راسب

 
 الرسوب في مقرر:

 ( ال يعتبر الطالب ناجًزا ف   ي مقرر عال عذا زصؿ عمى تقديرD+ عمى )
 األقؿ.

   يزؽ لمطالب ععادة التسجيؿ ف   ي مقرر رسب فيو ويزسب لو التقدير الفعم
ذا تكرر رسوب الطالب ف  نفس المقرر لممرة الثانية يزؽ  الذي زصؿ عميو. واا

( فقط ف  زاؿ +Dلو التسجيؿ ف  المقرر لممرة الثالثة مل زصولو عمى تقدير )
 نجازو بغض النظر عف التقدير الفعم  الذي زصؿ عميو.

  تسجيؿ الطالب نيا ياو ف  زالة رسوب الطالب ف  مقرر ثبلث مرات يمغى قيد. 
 

 وقا القيد:
يجوز لمطالب التقدـ بطمب لوقؼ قيده بالكمية وذلؾ بعد ق ا و فصبًل دراسيًا وازًدا 
عمى األقؿ بشرط موافقة مجمس الكمية. وف  زالة الموافقة تؤجؿ الدراسة لمطالب 

راسييف. فإذا زادت مدة انقطاعو عف الدراسة عمى ذلؾ لمدة ال تزيد عف فصميف د
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 لغ  قيده نيا ًيا وال يقبؿ بعد ذلؾ عال كطالب مستجد عذا توافرت فيو الشروط البلزمة 
 لذلؾ.

 
 يتم إلغاء التسجيل في الحاالت التالية:

  يتـ علغاء قيد طالب الماجستير بعد م    ربل سنوات مف تاريخ قيده لبرنامع
وف اجتياز جميل المقررات بنجاح ومناقشة الرسالةت  و ثبلثة سنوات الماجستير د

بعد تاريخ التسجيؿ دوف عتماـ الرسالة وذلؾ بعد موافقة مجمس الكمية واعتماد 
 الجامعة.

  يتـ علغاء قيد وتسجيؿ طالب الدكتوراه بعد م   ستة سنوات مف تاريخ التزاقو
جميل المقررات بنجاح ومناقشة دوف اجتياز بالفصؿ الدراس  األوؿ لمدكتوراه 
 الرسالة دوف عخبلؿ بالشروط العامة.

   يتـ علغاء قيد وتسجيؿ طالب الماجستير  و الدكتوراه بعد رسوبو ثبلث مرات ف
  ي مقرر دراسى.

 
 المواظبة:

%( مػف مجمػوع سػاعات 25الزد المسموح بو لغياب الطالب بدوف عذر مقبوؿ ىػو )
النسػػبةت يزػػـر الطالػػب مػػف دخػػوؿ االمتزػػاف النيػػا    المقػػررت وفػػ  زالػػة تجػػاوز ىػػذه

" وتزسب لو عدد نقاط )صفر( ف  ىذا المقرر.  ويسجؿ لو تقدير "مزرـو
 

 االمتحانات:
  االمتزانات النيا ية لممقررات ف  األسبوعيف التالييف مباشرة النتياء الفصؿ تعقد

األقساـ العممية الدراس  بموجب جدوؿ تعده عدارة الدراسات العميا باالتفاؽ مل 
 ويعمف لمطبلب مل التسجيؿ ف  بداية الفصؿ الدراس .

 .يمتـز الطالب بتقديـ طمب دخوؿ االمتزاف قبؿ االمتزاف ب سبوعيف عمى األقؿ 
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع دبمـو الدراسات العميا ف  العبلج الوظيف 
 المستوى األول )خمسة عشرة أسبوع(

ساعات  جاتالنياية العظمى لمدر 
 معتمدة

ساعات 
مجموع  م المقرر التدريس

 نظري عممي تحريري شفوي الدرجات

عمم وظائا األعضاء  3 - 3 62 42 122
 1 والتشريح الوظيفي

االستدالل األكاديمي  1 2 2 122 - 122
 2 ومقدمة لمبحوث

 3 أساسيات العموم الوظيفية 2 2 3 62 42 122
 4 لعموم العصبيةأساسيات ا 2 - 2 62 42 122

 5 عمم النفس )العام( 2 - 2 122 - 122

 االجمالى 05 4 02 085 025 055

 المستوى الثاني )خمسة عشرة أسبوع(
 النياية العظمى لمدرجات

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس

مجموع  م المقرر
الدرجا

 ت
 نظري عممي تحريري شفوي

نظريات التطور خالل  2 - 2 62 42 122
 1 ل الحياةمراح

العالج الوظيفي في  2 2 3 62 42 122
 2 أمراض العظام

العالج الوظيفي في  2 2 3 62 42 122
 3 األمراض العصبية

العالج الوظيفي في  2 2 3 62 42 122
 4 األطفال

 5 آداب المينة 1 - 1 122 - 122

 االجمالى 9 6 02 045 065 055
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 
 المستوى الثالث )خمسة عشرة أسبوع(

 نياية العظمى لمدرجاتال
ساعات 
 معتمدة

ساعات 
 التدريس

 م المقرر
مجموع 
 نظري عممي تحريري شفوي الدرجات

122 42 62 3 2 2 
العالج الوظيفي في 

 1 األمراض المزمنة

122 42 62 3 2 2 
العالج الوظيفي في الصحة 

 2 العقمية

 3 أساليب ومنيجية البحث 2 - 2 122 - 122
 االجمالى 6 4 8 225 85 055

 
 المستوى الرابع

 درجة( 122)الدرجة 
 مشروع التخرج

 %( مف الدرجة 62)
 الممارسة الميدانية

 %( مف الدرجة 42)
 ( ساعة تدريب عمم 452تشتمؿ عمى ) ( ساعة552يمثؿ )

عدارة وتطوير المشروعات  -أ 
 المتطورة.

تكنولوجيا التعميـ والتعمـ ف  العبلج  -ب 
 الوظيف .

 جتمل.مشروع تطوير الم -ج 

ال يقؿ التدريب العمم  عف ستة  شير 
عمى المر ى بعيادة الكمية وبالتعاوف مل 
كمية الطب بجامعة عيف شمست ولف يتـ 
منح الدرجة عال بانتياء مشروع التخرج 
والممارسة الميدانية الت  تقيـ بواسطة 

عمى الطالب اختيار  ي مف المو وعات السابقة عمى  كتيب المتابعة.
 .تقديـ والمناقشة ف  نياية الفصؿ الدراس  ف يتـ ال

 
مع مالحظة أنو لن يتم منح درجة الدبموم إال بعد انتياء المشروع البحثي والممارسة الميدانية 

 .%( عمى األقل65والنجاح بنسبة )
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع الماجستير ف  دراسات الطفولة  -ثانًيا
 )صزة الطفؿ واإلعاقات(

 )المستوى األول(
 انامتح

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالي
أعمال 

 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

 1 (0أمراض األطفال ) 1 2 2 52 22 22 12 122

 2 (2أمراض األطفال ) 1 2 2 52 22 22 12 122

122 12 22 22 52 3 2 2 
األمراض النفسية 

لألطفال والمراىقين 
(0) 

3 

122 12 22 22 52 3 2 2 
االكتشاا والتدخل 

 4 المبكر لإلعاقات

 5 (0طب وقائي ) 1 2 2 42 12 - 12 62
 6 حقوق الطفل 0 - 0 45 - - - 45

 االجمالى 8 05 00 285 95 85 05 055

  
 )المستوى الثاني(

 امتحان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالى
أعمال 

 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

 0 (0أمراض األطفال ) 2 2 0 05 25 25 05 055

 2 (4أمراض األطفال ) 2 2 0 05 25 25 05 055

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 
 0 (2لألطفال والمراىقين )

اعاقات وبرامج تأىيل  0 2 2 05 25 25 05 055
(0) 

4 

 0 (2الطب الوقائى ) 0 2 2 05 25 25 05 055

 االجمالى 8 05 00 205 055 055 05 055
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 )المستوى الثالث( 
 امتحان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

أعمال  اجمالى
 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

أمراض األطفال  2 2 0 05 25 25 05 055
(0) 

0 

055 05 25 25 05 0 2 2 
أمراض األطفال 

(6) 2 

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 

ل لألطفا
 (0والمراىقين )

0 

055 05 25 25 05 0 2 2 
إعاقات وبرامج 

 4 (2تأىيل )

الطب الوقائى  2 2 0 05 25 25 05 055
(0) 

0 

 االجمالى 05 05 00 205 055 055 05 055

 )المستوى الرابع( 
 امتحان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس

 م المقرر
أعمال  اجمالى

 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

 0 (7أمراض األطفال ) 2 2 0 05 25 25 05 055

 2 (8أمراض األطفال ) 2 2 0 05 25 25 05 055

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 

لألطفال والمراىقين 
(4) 

0 

إعاقات وبرامج  2 2 0 05 25 25 05 055
 (0تأىيل )

4 

 0 (4الطب الوقائى ) 0 2 2 05 25 25 05 055

 االجمالى 9 05 04 205 055 055 05 055
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 )صزة الطفؿ واإلعاقات( مقررات برنامع دكتوراه الفمسفة -ثالثًا
 )المستوى األول( 

 امتحان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

أعمال  اجمالى
 سنة

 نظري عممي نظري عممي شفوي

أمراض األطفال  2 2 0 05 25 25 05 055
 (0متقدم )

0 

أمراض األطفال  2 2 0 05 25 25 05 055
 2 (2متقدم )

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 

والمراىقين  لألطفال
 (0متقدم )

0 

إعاقات وبرامج  2 - 2 65 - 25 25 055
 (0تأىيل متقدم )

4 

055 05 25 25 05 2 2 0 
الطب الوقائى 

 0 (0متقدم )

 االجمالى 9 8 00 265 85 055 65 055

 )المستوى الثانى( 
 امتحان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالى
أعمال 

 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

055 05 25 25 05 0 2 2 
أمراض األطفال 

 0 (0متقدم )

أمراض األطفال متقدم  2 2 0 05 25 25 05 055
(4) 2 

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 

لألطفال والمراىقين 
 (2متقدم )

0 

055 25 25 - 65 2 - 2 
إعاقات وبرامج 

 4 (2تأىيل متقدم )

الطب الوقائى متقدم  0 2 2 05 25 25 05 055
(2) 0 

 االجمالى 9 8 00 265 85 055 65 055
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 
 )المستوى الثالث( 

 امتحان
ساعات 
 معتمدة

ساعات 
 التدريس

 م المقرر
أعمال  اجمالى

 نظري عممي نظري عممي شفوي سنة

أمراض األطفال متقدم  2 2 0 05 25 25 05 055
(0) 0 

055 05 25 25 05 0 2 2 
أمراض األطفال متقدم 

(6) 2 

055 05 25 25 05 0 2 2 
األمراض النفسية 

لألطفال والمراىقين 
 (0متقدم )

0 

إعاقات وبرامج تأىيل  2 2 0 05 25 25 05 055
 (0متقدم )

4 

 الطب الوقائى متقدم 2 2 0 05 25 25 05 055
(0) 0 

 االجمالى 05 05 00 205 055 055 05 055
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 قسـ الدراسات النفسية لؤلطفاؿ
 مقررات برنامع الماجستير ف  الدراسات النفسية لؤلطفاؿ - وال

 )المستوى األول( 

 المقرر ـ

ساعات  ساعات التدريس
 معتمدة

 

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 سنة

إجمال
 ي

1 
ية النمو سيكولوج

 122 32 - 72 2 - 2 لألطفال

 122 12 32 62 3 2 2 إحصاء نفسي 2

قياس نفسي لألطفال  3
 122 12 32 62 3 2 2 (0)ممتد

4 
مناىج البحث في عمم 

 122 12 32 62 3 2 2 النفس

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال  

 
 )المستوى الثاني( 

 المقرر ـ
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 نامتحا

 عممي نظري عممي نظري
أعمال 

 إجمالي سنة

 122 12 32 62 3 2 2 سيكولوجية الشخصية 1

 122 12 32 62 3 2 2 عمم نفس تجريبي 2

 قياس نفسي لألطفال  3
 (2ممتد )

2 2 3 62 32 12 122 

 122 32 - 72 2 - 2 عمم نفس اجتماعي 4
 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمالي 
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 الث()المستوى الث 

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

 عممي نظري عممي نظري
أعمال 

 إجمالي سنة

1 
قياس وتنمية السموك 

 122 12 32 62 3 2 2 اإليجابي لألطفال

تصميم برامج لتنمية  2
 األطفال

2 2 3 62 32 12 122 

3 
مشكالت الطفولة النفسية 

 122 32 - 72 2 - 2 واالجتماعية

4 
مم نفس إكمينيكي ممتد ع

(0) 2 2 3 62 32 12 122 

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال 

 
 )المستوى الرابع( 

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 سنة

 إجمالي

 122 12 32 62 3 2 2 سيكولوجية التعمم 1

اإلرشاد النفسي لألطفال  2
 122 12 32 62 3 2 2 وأسرىم

 122 32 - 72 2 - 2 عمم نفس المغة لألطفال 3

عمم نفس إكمينيكي ممتد  4
(2) 

2 2 3 62 32 12 122 

 422 62 92 252 11 6 8  اإلجمال 
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع الماجستير  -ثانًيا
 ف  الدراسات النفسية لؤلطفاؿ ذوي االزتياجات الخاصة

 )المستوى األول ( 

 المقرر م
 ات التدريسساع

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 سنة

 إجمالي

سيكولوجية النمو لألطفال  0
 055 05 - 75 2 - 2 ذوي االحتياجات الخاصة

 055 05 05 65 0 2 2 إحصاء نفسي 2

0 
قياس نفسي لألطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة 
 (0ممتد)

2 2 0 65 05 05 055 

4 
في عمم  مناىج البحث

نفس لألطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

2 2 0 65 05 05 055 

 455 65 95 205 00 6 8 اإلجمالي 

 )المستوى الثاني(

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 سنة

 إجمالي

1 
سيكولوجية الشخصية 

لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

2 2 3 62 32 12 122 

2 
عمم نفس تجريبي لألطفال 

 122 12 32 62 3 2 2 ذوي االحتياجات الخاصة

3 
قياس نفسي لألطفال ذوي 
االحتياجات الخاصة ممتد 

(2) 
2 2 3 62 32 12 122 

4 
عمم نفس اجتماعي لألطفال 

 122 32 - 72 2 - 2 ذوي االحتياجات الخاصة

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال 



 

- 48 - 
 

 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 لثالث()المستوى ا

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

 عممي نظري عممي نظري
أعمال 

 سنة
 إجمالي

0 
أساليب تعديل سموك األطفال 

 055 05 05 65 0 2 2 ذوي االحتياجات الخاصة

تصميم برامج لتنمية األطفال  2
 ذوي االحتياجات الخاصة

2 2 0 65 05 05 055 

0 
ة مشكالت الطفولة النفسي

واالجتماعية لألطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

2 - 2 72 - 32 122 

4 
عمم نفس إكمينيكي لألطفال 

ذوي االحتياجات الخاصة ممتد 
(0) 

2 2 0 65 05 05 055 

 455 65 95 205 00 6 8 اإلجمالي 

 
 )المستوى الرابع( 

 المقرر م

ساعات 
ساعات  التدريس

 معتمدة

 امتحان

أعمال  ميعم نظري عممي نظري
 سنة

 إجمالي

 122 12 32 62 3 2 2 سيكولوجية الفئات الخاصة 1

2 
اإلرشاد النفسي لألطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة 

 وأسرىم
2 2 3 62 32 12 122 

3 
صعوبات التعمم لدى 

 األطفال 
2 - 2 72 - 32 122 

4 
عمم نفس إكمينيكي لألطفال 
ذوي االحتياجات الخاصة 

 (2ممتد )
2 2 3 62 32 12 122 

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال  
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع دكتوراه الفمسفة ف  الدراسات النفسية لؤلطفاؿ  -ثالثًا
 )المستوى األول( 

 المقرر م

ساعات 
ساعات  التدريس

 معتمدة

 امتحان

 عممي نظري عممي نظري
أعمال 

 إجمالي سنة

1 
مناىج البحث في عمم 

 122 12 32 62 3 2 2 النفس مستوى متقدم

2 
التقييم والقياس النفسي 

 122 12 32 62 3 2 2 لألطفال

 122 12 32 62 3 2 2 إحصاء نفسي متقدم 3

4 
االتجاىات الحديثة في 
 122 32 - 72 2 - 2 العالج النفسي لألطفال

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال  

 
 )المستوى الثاني(

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 إجمالي سنة

 122 32 - 72 2 - 2 عمم نفس معرفي 1

نظريات حديثة في النمو  2
 122 12 32 62 3 2 2 النفسي لألطفال

3 
اتجاىات حديثة في عمم 

 122 32 - 72 2 - 2  نفس األطفال

 122 12 32 62 3 2 2 تصميم برامج متقدم 4
 422 82 62 262 12 4 8 اإلجمال  
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 مقررات برنامع دكتوراه الفمسفة  -رابًعا
 ف  الدراسات النفسية لؤلطفاؿ ذوي االزتياجات الخاصة

 )المستوى األول( 

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 سنة

 إجمالي

1 
مناىج البحث في عمم 

 122 12 32 62 3 2 2 النفس مستوى متقدم

2 
التقييم والقياس النفسي 
لألطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة
2 2 3 62 32 12 122 

 122 12 32 62 3 2 2 إحصاء نفسي متقدم 3

4 
االتجاىات الحديثة في 
العالج النفسي لألطفال 
 ذوي االحتياجات الخاصة

2 - 2 72 - 32 122 

 422 62 92 252 11 6 8 اإلجمال  

 اني()المستوى الث

 المقرر م
 ساعات التدريس

ساعات 
 معتمدة

 امتحان

أعمال  عممي نظري عممي نظري
 إجمالي سنة

 122 12 32 62 2 - 2 عمم نفس معرفي 1

2 
االتجاىات الحديثة في تنمية 

ورعاية األطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

2 2 3 62 32 12 122 

3 
نظريات حديثة في النمو 

النفسي لألطفال ذوي 
 الحتياجات الخاصةا

2 - 2 72 - 32 122 

4 
تصميم برامج متقدم لألطفال 

 122 12 32 62 3 2 2 ذوي االحتياجات الخاصة

 422 62 92 252 12 4 8 اإلجمال  
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 قسـ اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ
 مقررات برنامع الماجستير ف  اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ - وال

 حتياجات خاصة()المستوى األول مشترك مع تخصص ذوي ا 
 امتحننننان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 نظري عممي نظرى عممى السنة

 1 اإلعالم الموجو لمطفل 2 - 2 82 - 22 122
 2 صحافة األطفال 2 2 3 65 25 12 122
 3 ثقافة األطفال 2 - 2 82 - 22 122
 4 إعداد برامج األطفال 2 2 3 62 32 12 122
 االجمالى 8 4 12 285 55 62 422

 
 
 

 )المستوى الثاني مشترك مع تخصص ذوي احتياجات خاصة(
 امتحننننان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 نظري عممي نظري عممي السنة

 1 فلاإلعالن والط 2 - 2 82 - 22 122

برامج األطفال في  2 2 3 62 32 12 122
 2 اإلذاعة والتميفزيون

 3 أفالم األطفال 2 2 3 62 32 12 122
 4 حمقة بحث اعالمى 1 2 2 65 25 12 122
 االجمالى 7 6 12 265 85 52 422

 
 
 
 
 



 

- 52 - 
 

 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 
 )المستوى الثالث عام فقط(

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس

 م المقرر
 اجمالى

 أعمال
 نظري عممي نظرى عممى السنة

122 12 25 65 3 2 2 
إنتاج المواد المرئية 

 1 لألطفال

 2 الدراما ومسرح الطفل 2 2 3 65 25 12 122
 3 حقوق الطفل االتصالية 2 - 2 82 - 22 122

أدب األطفال في وسائل  2 - 2 82 - 22 122
 اإلعالم

5 

 االجمالى 8 4 12 292 52 62 422

 
 مستوى الرابع عام فقط()ال

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 نظري عممي نظرى عممى السنة

اإلعالم التربوي  2 2 3 62 32 12 122
 1 لألطفال

122 22 - 82 2 - 2 
أخالقيات العمل 

 2 اإلعالمى مع األطفال

 3 إنتاج المواد المطبوعة 2 2 3 65 25 12 122

الرسوم المتحركة  2 2 3 65 25 12 122
 5 لألطفال

 االجمالى 8 6 11 272 82 52 422
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع الماجستير ف  اإلعبلـ وثقافة  -ثانًيا
 األطفاؿ ذوي االزتياجات الخاصة

 )المستوى الثالث( 
 امتحننننان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 نظري عممي ظرىن عممى السنة

122 12 25 65 3 2 2 
إنتاج المواد المرئية 

لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

1 

122 12 25 65 3 2 2 
الدراما ومسرح الطفل 

لذوي االحتياجات 
 الخاصة

2 

 3 حقوق الطفل االتصالية 2 - 2 82 - 22 122

122 22 - 82 2 - 2 
أدب األطفال في وسائل 

 5 اإلعالم

 االجمالى 8 4 12 292 52 62 422

  
 )المستوى الرابع(

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 السنة

 نظري عممي نظرى عممى

122 12 32 62 3 2 2 
اإلعالم التربوي 
لألطفال ذوي 

 االحتياجات الخاصة
1 

122 22 - 82 2 - 2 
أخالقيات العمل 

 2 اإلعالمى مع األطفال

122 12 25 65 3 2 2 
إنتاج المواد المطبوعة 

لألطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

3 

122 12 25 65 3 2 2 
الرسوم المتحركة 

 5 لألطفال

 االجمالى 8 6 11 272 82 52 422
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 مقررات برنامع دكتوراه الفمسفة ف  اإلعبلـ وثقافة األطفاؿ -ثالثًا
 )المستوى األول(

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 السنة

 نظري عممي نظرى عممى

122 12 32 62 3 2 2 
االتجاىات الحديثة في 

اإلعالم المرئي 
 والمسموع لمطفل

1 

122 22 - 82 2 - 2 
موضوع خاص في 
 2 إعالم وثقافة األطفال

تقنيات اإلنتاج  2 2 3 62 32 12 122
 اإلعالمى لألطفال

3 

122 22 - 82 2 4 - 
مشروع بحث مطبوع 

(0) 4 

 االجمالى 6 8 12 282 62 62 422

 
 )المستوى الثاني(

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالى
 أعمال
 نظري عممي نظرى عممى السنة

122 12 32 62 3 2 2 
الحمالت اإلعالمية 

 1 في مجال الطفولة

122 22 - 82 3 2 2 
ت الحديثة االتجاىا

في اإلعالم المقروء 
 لمطفل

2 

122 22 - 82 2 - 2 
الرأي العام 

 3 وتشريعات الطفولة

مشروع بحث مرئي  - 4 2 82 - 22 122
(2) 4 

 االجمالى 6 8 12 322 32 72 422
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 مقررات برنامع دكتوراه الفمسفة ف  اإلعبلـ  -رابًعا
 ألول()المستوى اة األطفاؿ ذوي االزتياجات الخاصةوثقاف

 امتحننننان
ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 أعمال اجمالى
 السنة

 نظري عممي نظرى عممى

055 05 05 65 0 2 2 

 االتجاىات الحديثة في
اإلعالم المرئي والمسموع 
لألطفال ذوي االحتياجات 

 الخاصة

0 

055 25 - 85 2 - 2 
 موضوع خاص في

إعالم وثقافة األطفال ذوي 
 اجات الخاصةاالحتي

2 

055 05 05 65 0 2 2 
تقنيات اإلنتاج اإلعالمى 

 0 لألطفال

055 25 - 85 2 4 - 
( 0مشروع بحث مطبوع )

لألطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

4 

 االجمالى 6 8 05 285 65 65 455

 )المستوى الثاني( 
 امتحننننان

ساعات 
 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالى
 أعمال
 نظري عممي نظرى عممى السنة

122 12 32 62 3 2 2 
الحمالت اإلعالمية في مجال 

األطفال ذوي االحتياجات 
 الخاصة

1 

122 22 - 82 3 2 2 
االتجاىات الحديثة في اإلعالم 

المقروء لألطفال ذوي 
 االحتياجات الخاصة

2 

122 22 - 82 2 - 2 
الرأي العام وتشريعات 

 3 الطفولة

( لألطفال 2مشروع بحث مرئي ) - 4 2 82 - 22 122
 4 ذوي االحتياجات الخاصة

 االجمالى 6 8 12 322 32 72 422
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 ةكلية الدرادات العليا للطفول

 
 برنامج  دكتوراه الفمسفة ف  اإلعبلـ وثقافة األطفاؿت 
 واإلعبلـ وثقافة األطفاؿ ذوي االزتياجات الخاصة

 
 )المستوى التأىيمي لمحاصمين عمى الماجستير من خارج الكمية(

 امتحننننان
ات ساع

 معتمدة

 ساعات التدريس
 م المقرر

 اجمالى
 أعمال
 نظري عممي نظرى عممى السنة

 1 ثقافة األطفال 2 - 2 82 - 22 122
 2 حمقة بحث إعالمى 1 2 2 65 25 12 122

122 22 - 82 2 - 2 
حقوق الطفل 

 3 االتصالية

أخالقيات العمل  2 - 2 82 - 22 122
 4 اإلعالمى مع األطفال

 االجمالى 7 2 8 325 25 72 422
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 والبحوث مكتب وكيل الكلية لذئون الدرادات العليا

 
 
 

 المقررات االختيارية من أقسام الكمية الثالثة

 المقرر القسم

المقررات االختيارية من 
قسم الدراسات الطبية 

 لألطفال

 (1األمراض النفسية لؤلطفاؿ والمراىقيف )
 (2األمراض النفسية لؤلطفاؿ والمراىقيف )

 (1مع ت ىيؿ )ععاقات وبرا
 (2ععاقات وبرامع ت ىيؿ )

المقررات االختيارية من 
قسم الدراسات النفسية 

 لألطفال

 سيكولوجية النمو لؤلطفاؿ
 عمـ نفس اجتماع 

 قياس وتنمية السموؾ اإليجاب  لؤلطفاؿ
 مشكبلت الطفولة النفسية واالجتماعية

المقررات االختيارية من 
قسم اإلعالم وثقافة 

 فالاألط

 اإلعبلـ الموجو لمطفؿ
 ثقافة األطفاؿ

 زقوؽ الطفؿ االتصالية
 اإلعبلـ التربوي لؤلطفاؿ

 
 
 
 
 
 
 


