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  جامعة اسيوط  –كلية التربية  الدراسات العليا  تالتقدم لدبلومابيان 

  م  ٢٠٢٣- ٢٠٢٢العام الجامعي 
أغسطس  ١ يوم من العليا الدراسات لدبلومات التقدم باب فتح يتم

 ٦٣٠بناءا على قرار مجلس الكلية رقم   م ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠حتى م ٢٢٢٠
من خالل التسجيل الكترونياً  على ان يتم  ٢٠٢٢- ٧-١٦المنعقد بتاريخ 

  موقع الكلية الرسمي على الرابط التالي

  
https://life.aun.edu.eg/education/ar/altqdym-alalktrwny-
lldblwmat-bklyh-altrbyt   

  

مبنى المدرجات –مركز الخدمة الخامة بكلية التربية  او من خالل التوجه الى  
  بجوار مركز االرشاد النفسي . 

الطالب الحاصلين على البكالوريوس او الليسانس بكليات قبول  -
الجامعة والجامعات االخرى بنظام التعليم المفتوح للقيد بالدبلوم 

نظام العامين ) وفقاً لقرار مجلس الجامعة  –العامة ( نظام العام الواحد 
 . ٢٠٢٢اغسطس  ٢٢المنعقد بتاريخ  ٧٣٥رقم 

-  
ها ضرورة الحصول على دورات يشترط لمنح الدبلومات بمختلف تخصصات -

التحول الرقمي اثناء فترة الدراسة بشرط الحصول عليها قبل التخرج 
المنعقد  ٧٢٧من الدبلومة وذلك بناءا على قرار مجلس الجامعة رقم 

 .م٢٠٢١ديسمبر  ٢٦بتاريخ 

  
بإحدى الدبلومات التالية  االلتحاق في الراغب الطالب اجتياز من ملحوظة : البد -

 . التعليم لمهنة وجاهزيته لياقته من للتحقق اختبارات من الكلية تجري ما كل
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 الدبلوم العامة نظام العام الواحد   -١
 

   :شروط القبول 
  
 بتقدير التقيد شرط دون تربوية غير مؤهالت على الحاصلين تقبل الطالب  

 ومدة الدراسة بها عام واحد من فصلين دراسيين  االول ، الجامعي الدراسي المؤهل
 توزيع ويتم . ويشترط ان يكون المتقدم متفرغ  ال يعمل بالقطاع الحكومي

 مؤهالتهم مع يتناسب بما رغباتهم حسب الدبلومات بشعب وتشعيبهم الطالب
 –شعبة على النفس  –(شعبة اللغة العربية   التالية الجامعية   من التخصصات  

شعبة  –شعبة اللغة االنجليزية  –شعبة دراسات اجتماعية  –شعبة الحاسب اآللي 
تعليم  –شعبة طبيعة وكيمياء  –شعبة أحياء  –شعبة الرياضيات  –اللغة الفرنسية 

  شعلة تربية فنية ). –صناعي 
  االوراق المطلوبة : 

  
 -صور شخصية حديثة   ٤ - اصل شهادة الميالد –اصل شهادة المؤهل الدراسي 

 االدارة ومدير موظفين ٢ من موقع يعمل ال اقرار -  دراستين بين الجمع عدم اقرار
اثناء التقديم من  ميتم استالمه للمصلحة التابع النسر بختم مختوم له التابعين

 او االصل منها النهائي االعفاء او العسكرية الخدمة تأدية شهادة - الكلية 
شهادة حسن السير والسلوك من الكلية المتخرج منها   - االصل طبق صورة

  دوسيه بالستيك . –البطاقة الشخصية حديثة وسارية  - الطالب 
  المصروفات :

  
يتم سداد الرسوم بخزينة الكلية من خالل فيزا بنك مصر او البنك األهلي 

  ولم يتم تحصيل مصروفات نقدياً نهائياً
 
  جنيه (رسوم العام الجامعي ) ٨٠٠االولي بمبلغ القسيمة - 

  ( رسم الشهادة االصلية ) ٤٧.٧٥القسيمة الثانية بمبلغ -  
  )( رسوم التعليم عن بعد ٣٠٠القسيمة الثالثة بمبلغ -  

  .استمارة القيد بطابع  جنيه خاص  ١٠٠  - 
  .استمارة الرغباتبطابع خاص جنيه   ١٠٠   - 
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 الدبلوم العامة نظام العامين   -٢

   :شروط القبول 
  
 تابعة بمدارس مدرسين ويعملون التربوية غير المؤهالت ذوي لطالبتقبل ا  

ومدة الدراسة بها  ) وليس اإلداري فقط للمدرسين( والتعليم التربية لوزارة
 الدبلومات بشعب وتشعيبهم الطالب توزيع ويتم  عامين من اربعة فصول دراسية

  الجامعية   من التخصصات  التالية  مؤهالتهم مع يتناسب بما رغباتهم حسب
شعبة دراسات  –شعبة الحاسب اآللي  –شعبة على النفس  –(شعبة اللغة العربية 

 –شعبة الرياضيات  –شعبة اللغة الفرنسية  –شعبة اللغة االنجليزية  –اجتماعية 
  شعلة تربية فنية ). –تعليم صناعي  –شعبة طبيعة وكيمياء  –شعبة أحياء 

  
  االوراق المطلوبة : 

  
 -صور شخصية حديثة   ٤ - اصل شهادة الميالد –اصل شهادة المؤهل الدراسي 

 االدارة ومدير موظفين ٢ من موقع يعمل ال اقرار و دراستين بين الجمع عدم اقرار
اثناء التقديم من  ميتم استالمه للمصلحة التابع النسر بختم مختوم له التابعين

 او االصل منها النهائي االعفاء او العسكرية الخدمة تأدية شهادة - الكلية 
شهادة حسن السير والسلوك من الكلية المتخرج منها   - االصل طبق صورة

  دوسيه بالستيك .  –البطاقة الشخصية حديثة وسارية  - الطالب 
  

  المصروفات :
  

خالل فيزا بنك مصر او البنك األهلي يتم سداد الرسوم بخزينة الكلية من 
  ولم يتم تحصيل مصروفات نقدياً نهائياً

 
  جنيه (رسوم العام الجامعي ) ٨٠٠القسيمة االولي بمبلغ - 

  ( رسم الشهادة االصلية ) ٤٧.٧٥القسيمة الثانية بمبلغ -  
  .استمارة القيد بطابع  جنيه خاص   ١٠٠  - 
  .الرغباتاستمارة بطابع خاص جنيه   ١٠٠   - 
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  الدبلوم المهنية  -٣
  شروط القبول  :

  
الطالب الحاصلين على بكالوريوس العلوم والتربية أو ليسانس اآلداب في تقبل  

التربية أو الحاصلين على الدبلوم العامة في التربية أو ما يعادلها من الجامعات 
، وتقبل  دراسيينومدة الدراسة بها عام واحد من فصلين ،  المصرية والخارجية

مناهج وطرق تدريس (وبها العديد من  التخصصات  ،  الطالب يعمل او ال يعمل 
االدارة التربوية  - تربية الخاصةال -  مناهج وبرامج التعليم - التربية الخاصة

الجودة  -تعليم الكبار - تكنولوجيا التعليم-   االرشاد النفسي -  والمدرسية
اعداد األخصائي  -  التخطيط التربوي وسياسات التعليم واالعتماد في التعليم

  .) النفسي المدرسي

  االوراق المطلوبة : 
  

اصل شهادة الدبلوم العامة للطالب غير خريجي  –اصل شهادة المؤهل الدراسي 
 عدم اقرار - صور شخصية حديثة   ٤ - اصل شهادة الميالد - كلية التربية  

 له التابعين االدارة ومدير موظفين ٢ من موقع يعمل ال اقرار - دراستين بين الجمع
موافقة جهة العمل  –يعمل ال للطالب الذى  للمصلحة التابع النسر بختم مختوم

 تأدية شهادة -اثناء التقديم من الكلية  ميتم استالمه - للطالب الموظف 
شهادة   - االصل طبق صورة او االصل منها النهائي االعفاء او العسكرية الخدمة

البطاقة الشخصية  - حسن السير والسلوك من الكلية المتخرج منها الطالب 
  .حديثة وسارية 

  
  المصروفات :

  
يتم سداد الرسوم بخزينة الكلية من خالل فيزا بنك مصر او البنك األهلي 

  ولم يتم تحصيل مصروفات نقدياً نهائياً
 
  الجامعي )جنيه (رسوم العام  ٨٠٠القسيمة االولي بمبلغ - 

  ( رسم الشهادة االصلية ) ٤٧.٧٥القسيمة الثانية بمبلغ -  
  .استمارة القيد بطابع  جنيه خاص  ١٠٠   - 
  .استمارة الرغباتبطابع خاص جنيه   ١٠٠   - 
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 الدبلوم الخاصة   -٤

  شروط القبول  :
   

 ومدة الدراسة بها عام واحد من ،  المهنية الحاصلين على الدبلوم تقبل الطالب  
وبها العديد من  التخصصات ، وتقبل الطالب يعمل او ال يعمل  فصلين دراسيين

علم النفس  -  أصول التربية -  تكنولوجيا التعليم - المناهج وطرق التدريس (
  ).  التربية المقارنة واالدارة التعليمية - الصحة النفسية  -  التربوي

  االوراق المطلوبة : 
  

اصل شهادة الدبلوم العامة للطالب غير خريجي  –اصل شهادة المؤهل الدراسي 
صور  ٤ - اصل شهادة الميالد -اصل شهادة الدبلوم المهنية   - كلية التربية

 ٢ من موقع يعمل ال اقرار -  دراستين بين الجمع عدم اقرار - شخصية حديثة  
للطالب  للمصلحة التابع النسر بختم مختوم له التابعين االدارة ومدير موظفين

و يتم استالمهم اثناء  -موافقة جهة العمل للطالب الموظف –يعمل ال الذى 
 منها النهائي االعفاء او العسكرية الخدمة تأدية شهادة -التقديم من الكلية 

شهادة حسن السير والسلوك من الكلية المتخرج   - االصل طبق صورة او االصل
  .البطاقة الشخصية حديثة وسارية  -منها الطالب 

  
  المصروفات :

  
  ل فيزا بنك مصر او البنك األهلييتم سداد الرسوم بخزينة الكلية من خال

  
  جنيه (رسوم العام الجامعي ) ٨٠٠القسيمة االولي بمبلغ  - 
  ( رسم الشهادة االصلية ) ٤٧.٧٥القسيمة الثانية بمبلغ -  
  .استمارة القيد بطابع  جنيه خاص  ١٠٠  - 
  االنجليزية . واختبار اللغة  األلى الحاسبرسوم اختبار جنيه   ١٠٠ - 
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  بنظام الساعات المعتمدة الدبلوم الخاص للدراسات العليا في التربية الخاصة -٥

   :شروط القبول 

قبل الطالب الحاصلين على بكالوريوس العلوم والتربية أو ليسانس اآلداب في ت 
ما يعادلها من الجامعات  التربية أو الحاصلين على الدبلوم العامة في التربية أو

المصرية والخارجية دون التقيد بشرط التقدير في درجة البكالوريوس او 
     .  ومدة الدراسة بها عامين من اربعة فصول دراسية، الليسانس

بفصليه األول  المستوي األول  مقررات الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة - 
والثاني هي مقررات اعداد عام تمهد للدارس اختيار التخصص الذي يرغب فيه 

  .  في المستوي الثاني (التخصصي
بفصليه األول المستوي الثاني   مقررات الدبلوم الخاصة في التربية الخاصة - 

والثاني هي مقررات تخصصية، ويتم اختيار أحد التخصصات التالية : 
التفوق  - اإلعاقة العقلية  -اإلعاقة السمعية  - البصرية (اإلعاقة 
علي كل طالب متقدم و  ) التخاطب –صعوبات التعلم  -التوحد  –والموهبة 

للقيد عدم الجمع بين دراستين في نفس الوقت سواء أكانت درجة مماثلة 
(ال يكون مقيداً في أي كلية أو معهد أو جامعة أخري) مختلفة داخل 

  )  العربية جمهورية مصر

  االوراق المطلوبة : 
اصل شهادة الدبلوم العامة للطالب غير خريجي  –اصل شهادة المؤهل الدراسي  -

 الجمع عدم اقرار -صور شخصية حديثة   ٤ -اصل شهادة الميالد - كلية التربية 
 مختوم له التابعين االدارة ومدير موظفين ٢ من موقع يعمل ال اقرار - دراستين بين

موافقة جهة العمل للطالب  –للمصلحة  للطالب الذى ال يعمل  التابع النسر بختم
 الخدمة تأدية شهادة -اثناء التقديم من الكلية و يتم استالمهم  -الموظف

شهادة حسن السير   -االصل طبق صورة او االصل منها النهائي االعفاء او العسكرية
 البطاقة الشخصية حديثة وسارية . -والسلوك من الكلية المتخرج منها الطالب 

  المصروفات : -
يتم سداد الرسوم بخزينة الكلية من خالل فيزا بنك مصر او البنك  - 

 األهلي 
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 برنامج الدبلوم المهنية إلعداد معلم مدارس المتفوقين في العلوم -٦
   بقسميها  بنظام الساعات المعتمدة  (STEM)  والتكنولوجيا

  STEM إلعداد القيادات التربوية لمدارس المتفوقينالدبلوم المهنية   - 

 لمدارس التربوية القيادات إلعداد المهنية الدبلوم برنامج يقبل  شروط القبول : 
 كليات من الليسانس أو البكالوريوس درجة على الحاصلين  )STEM( المتفوقين

 - البيولوجي – الفيزياء - الكيمياء - الرياضيات:  تخصصات في يعادلها ما أو التربية
 – الجغرافيا – التاريخ – الفرنسية اللغة – االنجليزية اللغة – العربية اللغة – الجيولوجيا

 ذات في التربية في العام الدبلوم على الحاصلين أو ، واالجتماع الفلسفة – النفس علم
  . األقل على جيد عام بتقدير التخصصات

  STEM  المتفوقين مدارس معلم إلعداد المهنية الدبلوم  -

 معلم مدارس المتفوقين إلعداد المهنيةيقبل برنامج الدبلوم    شروط القبول : 

(STEM)  الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الليسانس من كليات التربية أو ما
أو   الجيولوجيا -البيولوجي  –الفيزياء  -الكيمياء  -يعادلها في تخصصات : الرياضيات 

بتقدير عام جيد على  الحاصلين على الدبلوم العام في التربية في ذات التخصصات
  . األقل

مدة الدراسة بالبرنامج عام دراسي مكون من فصلين دراسيين ، باإلضافة لفصل دراسي  -
 .ثالث (صيفي) مدته ثمانية أسابيع الستكمال متطلبات التخرج

 إعفاؤه ويجوز ،%٦٠ عن تقل ال بدرجة الكلية تجريه الذي االنجليزية اللغة اختبار اجتياز -

 .IELTS الـ أو TOEFL الـ شهادة على الحصول حالة في

  االوراق المطلوبة : 

اصل شهادة الدبلوم العامة للطالب غير خريجي  –اصل شهادة المؤهل الدراسي  -
 الجمع عدم اقرار -صور شخصية حديثة   ٤ -اصل شهادة الميالد - كلية التربية 

 مختوم له التابعين االدارة ومدير موظفين ٢ من موقع يعمل ال اقرار - دراستين بين
موافقة جهة العمل للطالب  –للمصلحة  للطالب الذى ال يعمل  التابع النسر بختم

 الخدمة تأدية شهادة -و يتم استالمهم اثناء التقديم من الكلية  -الموظف
شهادة حسن السير   -االصل طبق صورة او االصل منها النهائي االعفاء او العسكرية

البطاقة الشخصية حديثة وسارية  - والسلوك من الكلية المتخرج منها الطالب 
 دوسيه بالستيك . –

 المصروفات : -
 وبإجمالي دراسي فصل كل في بتسجيلها يقوم ساعة كل عن جنيه ١٠٠ - 

 الرسوم سداد ويتم دراسية فصول  الثالثة على ساعة ٣٣ ساعات عدد
 .  األهلي البنك او مصر بنك فيزا خالل من الكلية بخزينة


