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  ستيفاء معايير الجودة فى: تلتزم الكلية با           
 إعداد وتنمية المربى العصرى المتمكن من أدوات مهنته. -1

 تطوير معرفة علمية رصينة وتوظيفها فى االرتقاء المستمر بالعمل التربوى.  -2

 ى دفع عجلة التطوير والتنمية المجتمعية.سهام فاإل -3

  Alx_education@yahoo.com إلكرتوىن بريدـ   4840905ـ  مباشر:   4865671فاكس: 
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كلية التربية بجامعة االسكندرية مؤسسة تربوية رائدة فى قيادة تطوير التعليم محليًا وقوميًا وهى مركز لألنشطة 

  لمية واالرتقاء بالمجتمع فى إطار مطالب العصر ومتغيراتهالمحفزة على تنمية الكوادر التربوية والمعرفة الع

  

 
�س�اب من مقرر بربامج ا�راسات العلياالقوا�د املالية لالٕ    

  السا�ات املعمتدةوفقًا لنظام 
  

 –من مصاريف املقرر  % 100الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر حىت هناية ا1ٔس/بوع الثاىن من ا�راسة *سرتد  - 1
 Fالل فصىل اخلريف والربيع.

2 - F س�اب من املقرر�Fالل  –من مصاريف املقرر  % 50الل ا1ٔس/بوع الثالث من ا�راسة *سرتد الطالب ا9ى يقوم 7ٕال
 فصىل اخلريف والربيع.

Fالل  –من مصاريف املقرر  % 25الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر Fالل ا1ٔس/بوع الرابع من ا�راسة *سرتد  - 3
 فصىل اخلريف والربيع.

 وع الرابع من ا�راسة ال *سرت Lٔية مصاريف Fالل فصىل اخلريف والربيع.الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر بعد ا1ٔس/ب - 4
Fالل فصل  –من مصاريف املقرر  % 100الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر ىف ا1ٔس/بوع ا1ٔول من ا�راسة *سرتد  - 5

 الصيف.
Fالل  –من مصاريف املقرر  % 50الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر Fالل Pس/بوع الثاىن من ا�راسة *سرتد  - 6

 فصل الصيف.
Fالل  –من مصاريف املقرر  % 50الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر Fالل ا1ٔس/بوع الثاىن من ا�راسة *سرتد  - 7

 فصل الصيف.
 Fالل فصل الصيف. –الطالب ا9ى يقوم 7ٕال�س�اب من املقرر بعد ا1ٔس/بوع الثاىن من ا�راسة ال *سرتد Lٔية مصاريف  - 8
 :وذiق gلطالب التقدمي الم_�ان ( cري املكمتل ) بعد مو�د Pم_�ان ا9ي ختلف عنه مYارشة مع إالفادة WسVب العذر حي - 9

 ٕاذا اكن �ذرًا مرضيًا فtمت الكشف الطىب من Fالل العيادة الشامL qٔو مسpشفى اجلامعة. - 
 امليالد وال يمت قYول العذر بدوهنام. –مtالد) يمت تقدمي ٍلك من شهادة الوفاة  –ٕاذا اكن �ذرًا سواء (xاw وفاة  - 
ٕاذا اكن الطالب يؤدى اخلدمة العسكرية ومت اس/تد�ائه يوم Pم_�ان فقط واكن �ية Lٔعامل فصلية فtمت دخول  - 

 �راسة.ا1ٔس/بوع الثاىن من ا ويعقد Pم_�ان يفPم_�ان و�كون ام_�ان الطالب ( cري املكمتل ) 


