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  -  الئحة الدراسات العليا
  تعريفات

  
 Credit Hourالساعة المعتمدة   -

هي وحدة علمية تسجل للطالب في حالة نجاحه في المادة التي يدرسـها وتقـدر عـادة                 
كما أنها تكون أساس تحديد     ، ة نظرية أسبوعية، او بساعتين عمليتين على األقل         بساعة دراسي 

  .النصاب الدراسي الذي يختاره الطالب في كل فصل دراسي وفقا ألحكام هذا النظام

  Academic Advisingاإلرشاد األكاديمي     -      

ـ            وم بإرشـادهم،       تقوم الكلية باختيار عضو هيئة تدريس لكل مجموعة من الطلبة يق
ومشاركتهم في اختيار المواد التي يرغبون في تسجيلها فصليا، بعد التأكد من تطبيق الخطـة               

ويمكن للطالب االستعانة بالمرشد األكـاديمي فـي الـشئون العلميـة            ، الدراسية لهذه المواد    
  .وتوجيهه في كل ما يتعلق بحياته الجامعية، واالجتماعية والنفسية كافة

  :المواظبة  -

ولمجلس ، على الطالب أن يواظب على حضور المحاضرات النظرية والدروس العملية 
الكلية بناء على طلب األقسام المختصة واللجنة الفرعية أن يحرم الطالب من التقدم لالمتحان 

  .من إجمالي الساعات المقررة للدروس العملية % ٢٥التحريري إذا تجاوزت نسبة غيابه 
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   -الدراسـات العليــا الئحــة  -
 
 بشأن تنظـيم الجامعـات والقـوانين        ١٩٧٢ لسنة   ٤٩ مع مراعاة احكام القانون رقم       -

 .المعدلة له والئحته التنفيذية 

وموافقة مجلس الكلية على التعديالت     ، وبعد أخذ رأى مجالس األقسام التربوية بالكلية         -
 .٢٠٠٥المناسبة على الالئحة السابقة الصادرة فى يونيو 

  :يعمل بالقواعد التالية لتنظيم العمل بالدراسات العليا بالكلية على النحو التالى  -
  

  البـــاب األول
  أحكـــام عـــامــــة

  ):١(مـادة 
 : تمنح الجامعة بناء على طلب كلية التربية طالب الدراسات العليا الدرجات التالية 

 الدبلوم العامة في التربية  •

 لتربية الدبلوم المهنية في ا •

 الدبلوم الخاصة في التربية  •

 الماجستير في التربية  •

  دكتوراه الفلسفة في التربية •

ويحق لمجلس الجامعة أن يضيف برامج نوعية جديدة بناء على طلب مجلس الكلية بعـد               
  .وبعد موافقة المجلس األعلى للجامعات  آخذ رأى مجالس األقسام

  ):٢(مـادة 
امة فى التربية وفقا لنظام الفصل الدراسى ، وينقسم العام          تسير الدراسة في الدبلوم الع      -أ 

الجامعى  إلى فصليــن دراسيين مــدة كل منهما سبعـة عـشر أسـبوعا علـى               
األكثر ، منها خمسة عشر أسبوعا للدراسة ، وأسبوعان لالمتحانات، ويمكن تطبيـق             

  .نظام الساعات المعتمدة في حالة توافر اإلمكانات المادية والبشرية 
تسير الدراسة فى كل من الدبلوم المهنية في التربية والدبلوم الخاصـة فـى التربيـة                  -ب 

  .والماجستير والدكتوراه وفقا لنظام الساعات المعتمدة



 ٣

يلتحق الطالب خريجو الكليات والمعاهد غير التربوية بعد اجتيازهم الدبلوم العامة في              -ج 
يازهم يمكن التحاقهم بالدبلوم الخاصـة       وبعد اجت  ،بالدبلوم المهنية في التربية     ، التربية

 .في التربية 

يلتحق الطالب خريجو كليات التربية الحاصلون على البكالوريوس في العلوم والتربية             -د 
أو الليسانس في اآلداب والتربية أو بكالوريوس الطفولة والتربية بتقدير مقبول علـى             

كن التحاقهم بالدبلوم الخاصة فـي       وبعد اجتيازها يم   ،األقل بالدبلوم المهنية في التربية      
 .التربية 

 يحق لمجلس الجامعة أن يضيف أو يحذف بعض المقررات فـى بعـض البـرامج                -هـ  
  .لكلية بعد أخذ رأى مجالس األقسامالدراسية بناء على طلب مجلس ا

  ):   ٣(مـادة 
ايـة  يسمح للطالب باالنسحاب من مقرر أو أكثر خالل األسبوعين األول والثاني مـن بد               -أ 

الفصل الدراسي ، وفي هذه الحالة ال يثبت له في سجله أنه منسحب مـع مراعـاة الحـد                   
 .األدنى للعبء الدراسي المسموح به

 كما يجوز للطالب إضافة مقرر أو أكثر خالل األسبوعين األول والثـاني مـن الفـصل                 -ب
  .الدراسي ولكن مع مراعاة الحد األقصى للعبء الدراسي المسموح به

  ):  ٤(مـادة 
متتـاليتين أو متفـرقتين     يجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين             - أ

 الدراسة فى الكلية إذا  تقدم بعذر مقبول يمنعه من االنتظام فى الدراسة ،  وفى                 خالل سنة 
  .حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد

 عن الدراسة أو تغيب عن أداء االمتحانات في أي          كما يجوز قبول عذر الطالب إذا انقطع        -ب 
 ويكون  قبول العذر بقـرار       ،فصل دراسي لسبب مرضى أو غيره من األسباب المقبولة          

  وفي هذه الحالة يسجل بعـذر مقبـول        . ة وبموافقة مجلس الدراسات العليا    من مجلس الكلي  
)C w(. 

العليا ، ويسمح للطالـب     يجوز لمجلس الكلية عقد فصل دراسي صيفي لطالب الدراسات            -ج 
في الدبلوم المهنية في التربية والدبلوم الخاصة في التربية والماجستير والـدكتوراه فـي              
التربية بااللتحاق بالفصل الدراسي الصيفي لدراسة المقررات الدراسـية التـي لـم يـتم               

  . ات الدراسية التي لم يتم تسجيلهاوكذلك الستكمال المقرر، اجتيازها 

  



 ٤

  ):٥(مـادة 
@áíìÔnÛa@âbÄã@ @

لالختبار الشفوي  % ١٥لألعمال الفصلية و  %  ١٥ يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر        -أ
  .لالمتحان التحريري لكل مقرر فى نهاية كل فصل  دراسى % ٧٠و

 Presentations)( تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الطالب في العروض           -ب  
يكلف بها واالختبارات التي تعقد له فى منتصف الفصل الدراسى          والبحوث والمقاالت التى    

وغيرها بما يتناسب مع طبيعة المقرر، وفى حالة رسوب الطالب في الدبلوم العامـة فـي       
التربية ودخوله امتحان الدور الثاني تحتسب درجة األعمال الفصلية التي حـصل عليهـا              

  .الطالب في المادة في امتحان الدور األول
 سـاعتان الـدبلومات    اتمقـرر لدة االمتحان التحريري في نهاية الفـصل الدراسـي          م -ج  

  .ولمقررات الماجستير والدكتوراه ثالث ساعات
على األقل مـن النهايـة      % ٦٠ ال يعتبر الطالب ناجحا في أي مقرر إال إذا حصل على             -د  

ـ              ية العظمى لدرجــة هــذا المقرر ، ويقـدر نجاح الطالب فـى المقـررات الدراس
  :والتقدير العام طبقا لما يلي 

  :    طرق تقييم املقرر
تتكون الدرجة النهائية في المادة من مجموع درجات األعمـال الفـصلية والتحريريـة              

 ويكون الحد األدنى للنجـاح فـي أي          موضح  بجداول البرنامج الدراسي ،      والشفهية كما هو  
ئية والتقديرات كما هو مبين بالجـدول  ، وتكون النسبة المئوية للدرجات النها% ٦٠مقرر هو   

  :اآلتي
Numerical Scale of 

Marks 
Grade Point Average 

Value ( GPA ) Grade Scale Grade Expression 

 90% 4 A 
85 - < 90% 3.7 A- 

Excellent   ممتاز  

80 - < 85% 3 B 
75 - < 80% 2.7 B- 

Very Good  جيد جدا 

70 - < 75% 2 C 
65 - < 70% 1.7 C- 

Good د             جي   

62.5 - < 65% 1.3 D 
60- < 62.5% 1 D- 

Satisfactory  مقبول 

< 60% 0 F Fail             راسب   

 :على النحو التالي ) GPA(للطالب ) الفصلي(يتم حساب المعدل التراكمي 

 قيمة لنحصل على عدد النقاط الخاصة بكل مقرر دراسي يكون على أساس ضرب -١
في عدد الساعات المعتمدة ) النقاط الموضحة في الجدول ( تقدير كل مقرر دراسي 

 .لهذا المقرر



 ٥

 . يتم جمع نقاط كل المقررات الدراسية التي سجل فيها الطالب  -٢

لنحصل على المعدل التراكمي يتم على أساس قسمة مجموع النقاط للمقررات المسجلة  -٣
الساعات المعتمدة المسجلة للطالب المعدل في الفصل الدراسي على إجمالي عدد 

 : كمــا يلي 
                                                         مجموع النقاط لجميع المقررات المسجلة في الفصل

  ــــــــــــــــــــــ ) =  GPA) (الفصلي(المعدل التراكمي 
   في الفصل             إجمالي عدد الساعات المسجلة            

 يعيد الطالب الراسب فى التدريب الميدانى السنة الدراسية فى مادة التـدريب الميـدانى               -هـ
  .فقط

  يعقد امتحان دور ثان فى الدبلوم العامة في التربية للطالب الراسبين فيما ال يزيد عـن                  -و  
لمـواد  مقررين دراسيين فقط ، وإذا رسب الطالب يسمح له بإعادة السنة الدراسية فى ا             

  .ويكون إعادة القيد لمرة واحدة فقط، التى رسب فيها فقط 

  ):    ٦(مـادة 

العبء الدراسي هو عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها خالل الفـصل             
ويتم تحديد حد أدنى وحد أقصى للعبء الدراسي لكل برنامج وفقاً ألحكـام             . الدراسي الواحد   

  .  هذه الالئحة 

  ): ٧(مـادة 
يعين كل قسم علمي في بداية كل فصل دراسي مرشدا أكاديميا لكل تخصص من بـين                

ويتولى المرشد األكاديمي مهام اإلرشاد األكاديمي لطالب       . أعضاء هيئة التدريس داخل القسم      
. الدبلوم خالل فترة الدراسة بالكامل وطالب الماجستير والدكتوراه فيما قبل تسجيل الرسـالة              

شرف على الرسالة مهام المرشد األكاديمي للطالب المسجلين لرسالة الماجستير أو           ويتولى الم 
   .الدكتوراه

  ):    ٨(مـادة 
أو )  الخاصـة    – المهنية   –العامة  ( يجوز تحويل الدراسة في دبلومات الدراسات العليا        

علومـات  عبر شبكة الم  )  الدكتوراه   –الماجستير  ( في أية مرحلة من مراحل الدراسات العليا        
وذلك بناء على اقتراح مجالس األقسام العلمية المختصة        ) التعليم عن بعد  ) (االنترنيت(الدولية  

  .ومجلس الكلية وموافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث ومجلس الجامعة 
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  الباب الثاني
  النظام التتابعى : الدبلوم العامة   في التربية 

  )٩(مـادة 
التربية إلى اإلعداد التربوى لخريجى الكليات الجامعيـة غيـر          تهدف الدبلوم العامة فى     

  .التربوية والمعاهد العليا المناظرة للعمل معلمين بمراحل التعليم قبل الجامعي 

  )١٠(مـادة 
تقبل الكلية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات            

  . على درجة علمية معادلة من معهد علمي معترف بهالمصرية  أو ما يناظرها  أو الحاصلين

  ) ١١(مـادة 
يشترط لقيد الطالب الراغب فى االلتحاق بالدبلوم العامة فى التربية اجتيازه اختبـارات             

  .المقابلة الشخصية 

  )١٢(مـادة 
فـصالن  (مدة الدراسة للحصول على درجة الدبلوم العامة فى التربية عام جامعي واحد             

وعامان دراسيان للمعلمين العاملين بمدارس التعليم قبل      ، طالب المتفرغين للدراسة    لل) دراسيان
الجامعي ؛ بحيث يدرس هؤالء المعلمون جميع  المقررات الدراسية المقـررة علـى الـدبلوم                

بحيـث تكـون متطلبـات      ، العامة في التربية نظام العام الواحد موزعة على عامين جامعيين           
ساعة معتمدة موزعة علـى فـصليين        ) ٤٠( لوم العامة فى التربية     الحصول على درجة الدب   

  .  دراسيين 
  

@ ) :١٣(مـادة  @
@@@@ïãa‡î¾a@kíŠ‡nÛa  
  . التدريب الميداني لمدة يوم واحد أسبوعيا في أثناء الفصل الدراسي الثاني -أ
  .ثاني التدريب الميداني  المتصل أو المستمر لمدة أسبوع في نهاية الفصل الدراسي ال-ب
 بناء على التقرير    - نظام العامين    – تحتسب درجة التدريب للمعلمين طالب الدبلوم العامة         -ج

باإلضافة إلى درجة االختبار الشفوي الذي يعقـد        ، السنوي الذي حصل عليه في المدرسة       
  . في الكلية
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  ) :١٤(مـادة 
 الدراسي الواحـد    في الفصل ) المقررات الدراسية   ( يكون الحد األدنى للعبء الدراسي      

ساعة معتمدة علـى أن   ) ٢٠(ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى       ) ٩(ثالثة مقررات بواقع    
يختار الطالب المقررات التى يقوم بتسجيلها ودراستها فى كل فصل دراسى من بين المقررات              

  .المحددة بالجداول المرفقة للفصلين األول والثانى
  )١٥(مـادة 

  .على طلب كلية التربية الدبلوم العامة  فى التربيةتمنح الجامعة بناء  
  )١٦(مـادة 

يبين الجدوالن المرفقان المواد الدراسية بالدبلوم العامة فى التربية نظام العام الواحد 
  .ونظام العامين

  
  الباب الثالث

  الدبلوم المهنية فى التربية

  )١٧(مـادة 
تربية وغيرها من الكليات علميا ومهنيا      تهدف الدبلوم المهنية الى إعداد خريجي كليات ال       

  .في تخصص من تخصصات الدبلومات المهنية التى تقدمها الكلية 
  )١٨(مـادة 

تقبل الكلية بالدبلوم المهنية فى التربية الطالب الحاصلين على درجـة الليـسانس فـى               
 الحاصلين علـى  اآلداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية ، كما تقبل الكلية الطالب          

الدبلوم العامة فى التربية من إحدى الجامعات المصرية  أو ما يناظرها  أو الحاصـلين علـى                  
  . أيــة شهادة معادلة

  )١٩(مـادة 
مدة الدراسة للحصول على الدبلوم المهنية عام جامعى واحـد مـوزع علـى فـصلين                

كون متطلبات الحصول علـى     دراسيين ، وتسير الدراسة وفقا لنظام الساعات المعتمدة بحيث ت         
، ساعة معتمدة موزعة على فصليين دراسيين أو أكثر        ) ٣٠( درجة الدبلوم المهنية فى التربية      

  .على أن يدرس الطالب فيها المقررات المبينة بالجدول المرفق، وبحد أقصى أربعة فصول 
      )٢٠(مـادة 

في الفصل الدراسي الواحـد     ) المقررات الدراسية   ( يكون الحد األدنى للعبء الدراسي      
ساعة معتمدة علـى أن   ) ٢٠(ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى       ) ٩(ثالثة مقررات بواقع    



 ٨

يختار الطالب المقررات التى يقوم بتسجيلها ودراستها فى أى فصل دراسى من بين المقررات              
  .المحددة بجداول الفصلين األول والثانى

  )٢١(مـادة 
 طلب كلية التربية درجة الدبلوم المهنية فى التربية، فـى أحـد             تمنح الجامعة بناء على   

  :التخصصات اآلتية 
@òîiÛa@Þì–c@áÓZ@ @

 .                     اإلدارة المدرسية -١
 .ضمان الجودة  -٢
 .تعليــم الكبار -٣
 .التخطيط والسـياسات التعليمية -٤
  تربية الطفل -٥

  قسم علم النفس التربوى
  . القياس والتقويم النفسي والتربوي-٢.               التفوق العقلي واالبتكار-١ 

@òîÐäÛa@òz—Ûa@áÓZ@ @
  .  األخصائي النفسي المدرسي-٢.                         التربية الخاصة-١ 

@@íŠ‡nÛa@Ö‹ ë@wçbä¾a@áÓZ@ @

  .  طــرق تدريس التخصص- ١
  .      مناهج وبرامج التعليم-٢
  .  التربية البيئية-٣
  .وطرق تدريس العلوم باللغة اإلنجليزية  مناهج -٤
  .  مناهج وطرق تدريس الرياضيات باللغة اإلنجليزية -٥

@áîÜÈnÛa@bîuìÛìäØm@áÓ@ @
   التعلم االلكتروني-٢.               تكنولوجيا التعليم-١  

 على أن يبين فى الشهادة التى تمنحها الجامعة تخصص الدبلوم المهنية التـى درسـها               
  ) .طرق تدريس التخصص(  كما يوضح في شهادة الدبلوم المهنية  ، ديره الطالب وتق

  مكرر) ٢١(مادة 
القيـد  ) جميع التخصـصات    ( يجوز للطالب الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية         

 وبعـد أخـذ رأى      بناء على رغبة الطالب   ) جميع التخصصات   ( بالدبلوم الخاصة فى التربية     
  .الطالب القيد فيه الذى يرغب مجلس القسم 



 ٩

  الباب الرابـع

  الدبلوم الخاصة فى التربية

  ):٢٢(مــادة 
تهدف الدبلوم الخاصة فى التربية إلى إعداد الدارسين فى التخصص التربوى الذى سيتم             

  .وتمكينهم من أساسيات البحث التربوى فى هذا التخصص، قيدهم فيه 

  ):٢٣(مــادة 
 الطالب خريجو الكليات أو المعاهد غيـر التربويـة          يلتحق بالدبلوم الخاصة فى التربية    

  .والحاصلين على الدبلوم العامة في التربية ، والدبلوم المهنية في التربية 

  ):٢٤(مــادة 
 ويلتحق الطالب خريجو كليات التربية أو ما يعادلها الحاصلون على البكـالوريوس أو             

  .ة بالدبلوم الخاصة في التربيةالليسانس والحاصلين على الدبلوم المهنية في التربي

  ):٢٥(مــادة 
يشترط لقيد الطالب بالدبلوم الخاصة فى التربية الحصول على تقدير جيد فـى الـدبلوم               
المهنية  فى التربية واجتياز االمتحانات التي تحددها الكلية في اللغة اإلنجليزيـة واختبـارات               

  .المقابلة الشخصية 

  ):٢٦(مــادة 
اً لنظام الساعات المعتمدة ؛ بحيث تكون متطلبات الحصول على درجة           تسير الدراسة وفق  

، ثالثين ساعة معتمدة موزعة على فصلين دراسيين أو أكثر          ) ٣٠(الدبلوم الخاصة في التربية     
على أن يدرس الطالب فيها المقررات الدراسية المبينة بالجـدول          ، وبحد أقصى أربعة فصول     

  . المرفق 

  ):٢٧(مــادة 

في الفصل الدراسي الواحـد     ) المقررات الدراسية   ( لحد األدنى للعبء الدراسي     يكون ا 
ساعة معتمدة علـى أن   ) ٢٠(ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى       ) ٩(ثالثة مقررات بواقع    

يختار الطالب المقررات التى يقوم بتسجيلها ودراستها فى أى فصل دراسى من بين المقررات              
  .األول والثانىالمحددة بجداول الفصلين 



 ١٠

  ) :٢٨(مــادة 
يدرس الطالب المقررات الدراسية الموضحة بالجداول المرفقة التـي تبـين مقـررات             
الدراسة فى الدبلوم الخاصة فى التربية وفق التخصصات التربوية المختلفة ، ويقـوم الطالـب               

  .باختيار المقررات الدراسية وتسجيلها بمساعدة المرشد األكاديمي 

  ):٢٩(مــادة 
يذكر في شهادة الدبلوم الخاصة  تخصص الدبلوم الخاصة التى درسها الطالب وتقـديره          

  :    وذلك  على النحو التالى 
@òîi‹m@Þì–c@áÓZ@ @

   أصول التربية-١
  . إدارة تعليمية -٢
  . تربية الطفل-٣
@ @

@ðìiÛa@ÐäÛa@áÜÇ@áÓZ@ @

  . علم نفس تربوى-١
  

  :قسم الصحة النفسية  
  .صحـة نفسيــة -١
  تربية خاصة -٢

  
íŠ‡nÛa@Ö‹ ë@wçbä¾a@áÓZ@ @

يحدد في الشهادة التخصص الدقيق لطرق التدريس ،        [  المناهج وطرق تدريس التخصص      -
  ].وكذلك بالنسبة لتخصص المناهج وطرق التدريس لرياض األطفال 

  . التربية البيئية-
@áîÜÈnÛa@bîuìÛìäØm@áÓZ@ @

 تكنولوجيا التعليم  -

  



 ١١

  الباب اخلامــس
  تير فى التربيةالماجس

  ) :٣٠(مـادة 
  : يشترط لقيد  الطالب لدرجة الماجستير فى التربية 

أن يكون حاصال على الدبلوم الخاصة فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو ما               -١
أو أي مؤهل تربوي آخر معادل لها بتقدير عام         ، يناظرها بتقدير عام جيد على األقل       

  . جيد على األقل 
 . على تقدير جيد على األقل صال فى الدرجة الجامعية األولىأن يكون حا -٢
بالنسبة للطالب الوافدين يحدد مجلس الكلية شروط قيدهم بعد أخذ رأى مجلس القـسم          -٣

وموافقة مجلس الجامعة ، ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم             المختص  
ل الطالب المـصريين    وموافقة مجلس الجامعة وضع الشروط المناسبة لقبو      المختص  

  .الحاصلين على تقدير مقبول والراغبين فى القيد لدرجة الماجستير فى التربية
وتقدم طلبات القيد لدرجة الماجستير مرتين خالل العام الجامعى ،  وذلك خالل شـهرى          

  .أكتوبر وفبراير من كل عام 

  ) :٣١(مـادة 
ربية سنة على األقل تبدأ مـن       تكون مدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير فى الت        

تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على تسجيل موضوع الرسالة وبحـد             
  .أقصى ثالث سنوات 

ويجوز لمجلس الكلية مد التسجيل لمدة عامين آخرين بناء على تقرير المشرف وموافقة             
  .مجلس القسم المختص

  ) :٣٢(مـادة 
اقشة والحكم للرسالة المقدمة من الطالـب  المـسجل لدرجـة            يشترط لتشكيل لجنة المن   

  :الماجستير تحقيق المتطلبات اآلتية  
@@Þëþa@kÜİn¾a@Z@ @

قسم أصـول  [ اجتياز الطالب لمقررى التخصص اللذين يحددهما القسم العلمي المختص    
وقـسم  ، التربية ، قسم علم النفس التربوي والصحة النفسية ، قسم المناهج وطرق التـدريس               

ثالث سـاعات    ) ٣(ومقرر تخصص اختياري من قسم تربوي آخر بواقع         ] تكنولوجيا التعليم   
  :معتمدة لكل منها على النحو التالي 



 ١٢

  . مقـرر تخصصي متقدم في التخصص العام للقسم  العلمي * 
 )                             Curr800 , ED800 , Psy800 , Tech800 , MH800(   

  .تخصصي متقدم في التخصص الدقيق لموضوع الرسالة مقــرر * 
 )                             Curr801 , ED801 , Psy801 , Tech801 , MH801(   

  .مقرر تخصص اختياري من قسم تربوي آخر مرتبط بموضوع الرسالة* 
 )                             Curr802 , ED802 , Psy802 , Tech802 , MH802(   

@.ويجوز للطالب أن يجتاز المقررات المحددة في فصل دراسي واحد أو أكثر   @
@ïãbrÛa@kÜİn¾aZ@ @

ـ       (DELF )    الـدلف  ،  أو  (TOEFL )لحـصول الطالـب علـى شـهادة التويف
ويحـدد  )  ICDL( ، والرخصة الدولية لقيادة الكمبيـوتر        ]للمتخصصيـن في اللغة الفرنسية   [

  .بعد أخذ رأى مجالس األقسام مجلس الكلية المستوى المطلوب 

  ) :٣٣(مـادة 
لالمتحـان  %) ١٠(لألعمال الفصلية ،    %) ٢٠(يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر       

  .لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي %) ٧٠(الشفوي ، 

  ) :٣٤(مــادة 
د انقـضاء   يقدم الطالب رسالة علمية تجيزها  لجنة المناقشة والحكم فى مناقشة علنية بع            

  ) .٣١(المدة المشار إليها بالمادة 

  ) :٣٥(مــادة 
يبين في شهادة درجة الماجستير فى التربية موضوع الرسالة التى تقدم بهـا الطالـب ،                

والتخصص الـدقيق   ) ممتاز/ جيد جدا / جيد( والتقدير الذي وافقت عليه لجنة المناقشة والحكم        
  . والحكم  ومجلس القسم العلمي المختص لموضوع الرسالة كما تحدده لجنة المناقشة



 ١٣

  الباب السادس
  دآتوراه الفلسفة فى التربية

  ) :٣٦(مـادة 
  : يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية

أن يكون حاصال على درجة الماجستير  فى التربية فى التخصص من إحدى الجامعات               -١
  .ة بتقدير جيد جدا على األقلأو أية شهادة معادل، المصرية وما يناظرها 

 . أن يكون حاصال فى الدرجة الجامعية األولى على تقدير جيد على األقل  -٢

أن يجتاز امتحاناً تأهيلياً شفوياً وتحريرياً وفقاً لما يحدده مجلس الكلية في بدايـة العـام        -٣
 :الدراسي للكشف عن إمكاناته للدراسة بمرحلة الدكتوراه في مجاالت ثالثة هي 

  المجال التخصصي- المجال المرتبط         ج- المجال العام          ب-أ

بالنسبة للطالب الوافدين يحدد مجلس الكلية شروط قيدهم بعد أخذ رأى مجلس القـسم          -٤
وموافقة مجلس الجامعة ، ويجوز لمجلس الكلية بعد أخذ رأى مجلس القسم             المختص  
ناسبة لقبول الطـالب المـصريين      موافقة مجلس الجامعة وضع الشروط الم     المختص  

  .الحاصلين على تقدير مقبول والراغبين فى القيد لدرجة دكتوراه  الفلسفة فى التربية 

وتقدم طلبات القيد لدرجة الدكتوراه مرتين  خالل العام الجامعى ،  وذلك خالل شهرى                
  .أكتوبر وفبراير من كل عام

  ) :٣٧(مـادة 
توراه الفلسفة فى التربيه  سنتان على األقل وأربـع      مدة الدراسة للحصول على درجة دك     

سنوات على األكثر اعتباراً من تاريخ موافقة مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة علـى              
تسجيل الرسالة إال إذا رأى مجلس الكلية مد التسجيل لمدة عامين آخرين بنـاء علـى تقريـر                  

  .المشرف وموافقة مجلس القسم المختص

  ) : ٣٨(مـادة 
المتحان شفوي،  % ١٠لألعمال الفصلية،   % ٢٠يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر     

  . لالمتحان التحريري في نهاية الفصل % ٧٠



 ١٤

  ) : ٣٩(مـادة 
يشترط لتشكيل لجنة المناقشة والحكم للرسالة المقدمة مـن الطالـب المـسجل لدرجـة             

  :دكتوراه الفلسفة في التربية تحقيق المتطلب التالي
قسم أصـول  [ از الطالب لمقرري التخصص اللذين يحددهما القسم العلمي المختص    اجتي

التربية ، قسم علم النفس التربوي والصحة النفسية ، قسم المناهج وطرق التـدريس ،  قـسم                  
ثـالث  ) ٣(ومقرر تخصصي اختياري من قسم تربوي آخـر  بواقـع              ]  تكنولوجيا التعليم   

  :و التالي ساعات معتمدة لكل منها على النح
  . مقرر تخصصي متقدم فى التخصص العام للقسم العلمي*  

 )                              Curr900 , ED900 , Psy900 , Tech900 , MH900(   
  . مقرر تخصصى متقـدم فى التخصص  الدقيق لموضوع الرسالة*  

 )                              Curr901 , ED901 , Psy901 , Tech901 , MH901(   
  .مقرر تخصصي اختياري من قسم تربوي آخر مرتبط بموضوع الرسالة *  

 )                              Curr902 , ED902 , Psy902 , Tech902 , MH902(   
  .ويجوز للطالب أن يجتاز المقررات المحددة فى فصل دراسى واحد أو أكثر 

  ) :٤٠(مـادة 
علمية تجيزها لجنة المناقشة والحكم فى مناقشة علنية بعد انقضاء          أن يقدم الطالب رسالة     

  ).٣٧(المدة المشار إليها بالمادة  

  ) :٤١(مـادة 
جيد ، جيد   [ والتقدير  ، يبين فى شهادة الدكتوراه موضوع الرسالة التى تقدم بها الطالب           

ق لموضوع الرسالة   والتخصص الدقي ، الذى وافقت عليه لجنة المناقشة والحكم       ] جدا ، ممتاز    
  .    كما تحدده لجنة المناقشة والحكم ومجلس القسم العلمى المختص

  : أحكام انتقالية) : ٤٢(مادة 
تطبق أحكام هذه الالئحة على طالب الدراسات العليا الذين يلتحقون بالكلية اعتباراً مـن              

  .الالئحةتاريخ صدور القرار الوزاري باعتماد هذه 
  
  
  



 ١٥

  )نظام العام الواحد ( ى الرتبية الدبلوم العامة ف
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  عدد الساعات
نهاية الفصل ( درجات المادة 

  )الدراسى 

  رقم المقرر

  اسم المقرر

  مج ع/ت ن
أعمال 

 فصلية
  مج تحريرى ع/شفوى

Curr500 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١   للعاديين طرق  التدريس 
Curr 501 لذوى احتياجات طرق  التدريس 

  اصةالخ
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١ 

ED 502 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١  أصول التربية 
ED 503  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  نظـم التعليم واالتجاهات المعاصرة 
Tech504 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  تكنولوجيا التعليم 
Tech 505 ١٠٠ - ٥٠ ٥٠ ٢ ٢ -  التعليم االلكتروني 
PSY506 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  ١ ٢   سيكولوجية  التعلم 

MH/PSY507١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  - ٢  سيكولوجية  الفئات الخاصة 
Curr508  ١٠٠  -  ٥٠  ٥٠  ٢   ٢ -  تدريس مصغر 

 ٩٠٠  -  -  - ٢٢  - -  المجموع  
@ @@ @

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  عدد الساعات
نهاية الفصل (  درجات المادة 

  )الدراسى

  رقم المقرر

  اسم المقرر

  مج ع/ت ن
أعمال 

 فصلية
  مج حريرىت ع/شفوى

MH509 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  الصحة النفسية واإلرشاد النفسى 
ED 510 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  المعلم ومهنة التعليم 

PSY 511 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١  الفروق الفردية والتقويم التربوى 
Curr 512 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  - ٢  المناهج 
ED 513 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  ١ ٢  التربيه وقضايا العصر 

 ١٠٠  ٧٠    ٣٠  ٢  - ٢  *مقرر ثقافى اختياري  
MH 519   ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  -٢  علم نفس النمو 
Curr 520  ١٠٠  -  ٢٥  ٧٥  ٤يوم كامل   تدريب ميدانى 

 ٨٠٠  -  -  - ٢٠  - -  المجموع  
 :يختار الطالب مادة واحدة من كل من  •

  ).PSY 515(العلمى  التفكير -    ).Curr 514(التربية البيئية  -
 ( MH 517 )  الصحة النفسية االيجابية  -           (ED 516 )مدرسة والمجتمع  ال -
 (Tech 518  )خالقيات البحث والتعليم اإللكترونى   أ -



 ١٦

  )نظام العامني ( الدبلوم العامة فى الرتبية 
âbÈÛaÞëþa@óaŠ‡Ûa@@ @

  عدد الساعات
نهاية الفصل ( درجات المادة 

  )ى الدراس

  رقم المقرر

  اسم المقرر

  مج ع/ت ن
أعمال 

 فصلية
  مج تحريرى ع/شفوى

Curr500 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١   للعاديين طرق  التدريس 
Curr 501 لذوى احتياجات طرق  التدريس 

  الخاصة
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١ 

ED 502 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١  أصول التربية 
ED 503  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  نظـم التعليم واالتجاهات المعاصرة 
Tech504 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  تكنولوجيا التعليم 
Tech 505 ١٠٠ - ٥٠ ٥٠ ٢ ٢ -  التعليم االلكتروني 
PSY506 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  ١ ٢   سيكولوجية  التعلم 

MH/PSY507١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  - ٢  سيكولوجية  الفئات الخاصة 
Curr508 ١٠٠  -  ٥٠  ٥٠  ٢  ٢ -  تدريس مصغر 

 ٩٠٠  -  -  - ٢٢  - -  المجموع  
@ @@ @

âbÈÛaóãbrÛa@óaŠ‡Ûa@@ @

  عدد الساعات
نهاية الفصل (  درجات المادة 

  )الدراسى

  رقم المقرر

  اسم المقرر

  مج ع/ت ن
أعمال 

 فصلية
  مج تحريرى ع/شفوى

MH509 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  الصحة النفسية واإلرشاد النفسى 
ED 510 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ -٢  المعلم ومهنة التعليم 

PSY 511 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ٢١  الفروق الفردية والتقويم التربوى 
Curr 512 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  - ٢  المناهج 
ED 513 ١٠٠ ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  ١ ٢  التربيه وقضايا العصر 

 ١٠٠  ٧٠    ٣٠  ٢   ٢  *مقرر ثقافى اختياري  
MH 519   ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  -٢  علم نفس النمو 
Curr 520  ١٠٠  -  ٢٥  ٧٥  ٤يوم كامل   **تدريب ميدانى 

 ٨٠٠  -  -  - ٢٠  - -  المجموع  
 :يختار الطالب مادة واحدة من كل من  •

  ).PSY 515(العلمى  التفكير -    ).Curr 514(التربية البيئية  -
 ( MH 517 )  الصحة النفسية االيجابية  -           (ED 516 )المدرسة والمجتمع   -
  (Tech 518  )خالقيات البحث والتعليم اإللكترونى   أ -

  .درجة تمثل درجة  األعمال الفصلية لمادة التدريب الميدانى ) ٧٥(التقرير السنوى للطالب ** 



 ١٧

 :الدبلوم املهنية فى الرتبية 

  " اإلدارة املدرسية"
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa 

امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

الساعات
أعمال فصلية

 تحريرى شفوى
المجموع

ED 600 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ إدارة التغيير واإلصالح التربوى 

ED 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ثقافة المعايير فى التعليم 

ED 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  مناهج البحث التربوى 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

ED 606  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :قررا واحدا من يختار الطالب م* 
ED 603 -  الفكر اإلداري المعاصر   -  MH 604  الصحة النفسية لالدارة المدرسية والتعليمية  
Curr605-  برامج إعداد المعلم والمشرف والموجه التربوى  

 
  

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @
@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

ED 607 
إدارة األزمات فـي المؤسـسات      

 التربوية 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Psy 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ سيكولوجية اإلدارة التربوية 

ED 609  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التربويةتاريخ ونظريات اإلدارة 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

ED 612   ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

ED 610 التخطيط اإلستراتيجي المدرسي  
Tech 
611  

  نظم إدارة المقررات اإللكترونية   

  



 ١٨

  :الدبلوم املهنية فى الرتبية 
  "ضمــــان اجلــودة " 

Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa 
  

امتحان نهاية 

 اسم المقرررقم المقرر الفصل
عدد 

الساعات

أعمال 

 يةفصل
تحريرىشفوى

المجموع

ED 600  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ نظريات وعمليات اإلدارة التعليمية 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ جودة طرق وأساليب التدريس 

ED 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣      مناهج البحث التربوي 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢      )*١(مقرر اختيارى  

ED 605 ٥٠ -- ١٥ ٣٥ ٤ يب الميداني التدر 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 603  التخطيط االستراتيجي المدرسى 
Curr604 برامج إعداد المعلم والمشرف والموجه التربوى 

  

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  

امتحان نهاية 

 صلالف
رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 فصلية
 تحريرى شفوى

المجموع

Curr 606  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣جودة البرامج والمناهج الدراسية 

ED 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مداخل التغيير واإلصالح التربوى 

ED 608  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ النظم العالمية فى ضمان الجودة 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  
ED 611  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

ED 609  المحاسبية التعليمية 
ED 610 ثقافة المعايير والجودة فى التعليم 

  



 ١٩

  :الدبلوم املهنية فى الرتبية 
  "تعليم الكبار" 

Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  

ان نهاية امتح

 اسم المقرر رقم المقرر الفصل
عدد 

الساعات

أعمال 

 فصلية
 تحريرى شفوى

المجموع

ED 600 
األسس الفلسفية واالجتماعية  لتعلـيم

 والنظم العالمية في تعليمهمالكبار 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج وطرق تعليم الكبار 

ED 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث التربوي 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 
603 

 التخطيط االستراتيجي لتعليم الكبار 

ED 
604 

 التربية والتنمية الريفية 

@ @
óãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

رقم  الفصلامتحان نهاية

 المقرر
أعمال فصليةعدد الساعات اسم المقرر

 تحريرى شفوى
المجموع

ED 606 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ اقتصاديات تعليم الكبار 

Psy 607  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ سيكولوجية تعليم الكبار 

Tech608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تكنولوجيا تعليم الكبار 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 611   ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ موعالمج

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 
609 

 محو األمية والتنمية المجتمعية

ED 
610 

 إدارة مؤسسات تعليم الكبار



 ٢٠

  الدبلوم املهنية يف الرتبية
  "التخطيط والسياسات التعليمية   " 

@ @
@Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

@ @

 حان نهاية الفصلامت
 أعمال فصلية عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر

 تحريري شفوي
المجموع

ED 600   ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣التخطيط اإلستراتيجى فى التعليم 

ED 601  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ الدراسات المستقبلية فى التربيه 

ED 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث والمناقشة 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

ED 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ ي التدريب الميدان 

 ٤٥٠ - - - ١٥ 

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 603 السياسات التعليمية 

ED 604  فلسفة التعليم العالى 
@ @

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

ED 606 
 ومداخل اإلصالح فى إدارة التغيير

 التعليم 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

ED 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  الجودة الشاملة فى التعليم 

ED 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ اقتصاديات التعليم 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

ED 611  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 609 خبرات أجنبية فى النظم والسياسات التعليمية 
ED 610  إدارة األزمات التعليمية 

  



 ٢١

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  "تربية الطفل " 

 
Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

امتحان نهاية 
عدد  اسم المقرررقم المقرر الفصل

الساعات
أعمال 
 فصلية

 تحريرى شفوى
المجموع

ED 600  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التربية الوالدية 
Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج وأنشطة تعليم الطفل 
ED 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  
Curr 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ تدريب ميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع 

  :ررا واحدا من يختار الطالب مق* 
Tech 
603 

 تكنولوجيا التعليم فى مرحلة الطفولة

ED 604 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 
@ @
@ @
ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa ïãbrÛa  

امتحان نهاية 
عدد  اسم المقرر رقم المقرر الفصل

 الساعات
أعمال 
 فصلية

تحريرىشفوى
المجموع

MH/Psy606 
لتواصل سيكولوجية اللعب والتعبير وا

 عند األطفال

 

٣ 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ 

ED 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ قيم وأخالقيات الطفل واألسرة 

Curr 608 ١٠٠ ٦٠ ١٠ ٣٠ ٣ استراتيجيات وطرق تعليم الطفل 

 ١٠٠ ٦٠ ١٠ ٣٠ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 611 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ تدريب ميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :احدا من يختار الطالب مقررا و* 
Curr 609 التربية الوقائية لألطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة 

PSY 610 األطفال الموهوبين والمتفوقين 



 ٢٢

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  "الرتبية اخلاصة " 

Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa 

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

MH/PSY600
مدخل لسيكولوجية ذوى االحتياجـات

 الخاصة 

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  الخاصة مناهج ذوى االحتياجات 

ED 602 
فلسفة التربية لـذوى االحتياجـات      

 الخاصة
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

MH/PSY603١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحث فى التربية الخاصة 

Psy 604 
ــذوى    ــشخيص ل ــرف والت التع

 االحتياجات الخاصة
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 607 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٦٥٠ - - - ١٦ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من *
MH 605 علم النفس المرضى 

MH 606 تحليل السلوك و تعديله 
@ @

Š‡Ûa@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ïa  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

PSY 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ الموهبة والتفوق 

Curr 609     ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢طرق تدريس ذوى االحتياجات الخاصة 

Tech 610 
 تكنولوجيا التعليم وإنتاج المواد التعليمية 

 لذوى االحتياجات الخاصة                
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

MH 611 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ ارشاد ذوى االحتياجات الخاصة وأسرهم 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 614  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٥٥٠ - - - ١٤ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من *
MH/Curr612 تراتيجية التدخل والدمج اس 

ED 613  إدارة مؤسسات التربية الخاصة 



 ٢٣

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  "األخصائى النفسى املدرسى" 

Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @
@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
 المجموع

PSY 600 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ ىعلم النفس المدرس 

PSY 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التقويم النفسي التربوي 

PSY 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحــث 

)*١(مقرر اختيارى    ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

PSY 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
 MH  
603 

 ديل السلوك برامج التدخل وتع

MH  
604 

 مهارات وأدوار األخصائى النفسى المدرسى 

@ @

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات 

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

PSY 606   ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ سيكولوجية إدارة األزمات المدرسية 

MH  607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مإعاقات التعل 

ED 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

MH  612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
 MH 
609 

 مهارات التشخيص والتوجيه

Curr 
610  

ED 611 

  مناهج الموجهة لألخصائى النفسىال

 المعلم ومهنة التعليم

     



 ٢٤

  
  :الدبلوم املهنية فى الرتبية

  "التفوق العقلى واالبتكار  " 
@Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

امتحان نهاية 

 اسم المقرر رقم المقرر الفصل
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية
 تحريرى شفوى

المجموع

PSY  600 
لخاصـة فـي    المدخل إلى التربيـة ا    

 التفوق العقلي  
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

PSY 601  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ تنمية أساليب التفكير ومهاراته 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج المتفوقين والموهوبين 

PSY 603 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 606  ٥٠ -- ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٥٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
PSY 
604 

 التشخيص والقياس النفسى للمتفوقين والموهوبين

PSY 
605 

 نظريات التعليم والتعلم

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

MH  607 
سيكولوجية التدخل والدمج للمتفوقين    

 والمبتكرين
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

PSY 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ سيكولوجية االبداع 

PSY 609 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ برامج تنمية الموهبة واإلبداع 

Curr 610 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ طرق تدريس المتفوقين والموهوبين 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 613  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٥٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

MH611  ارشاد وتوجيه المتفوقين والمبتكرين 

ED 612 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 



 ٢٥

  : الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  القياس والتقويم النفسي والرتبوي

aŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@Þëþa@ï  

رقم  امتحان نهاية الفصل

المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

PSY 
600 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ التقـويـم  التربوي

PSY 
601 

ــاس   ــي القي ــة ف ــات عملي تطبيق

 )١(والتقويم
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥]تطبيقي[٢

PSY 
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحــث 602
Curr 
603 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تقويم المناهج الدراسية

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  
PSY 
606 

 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٥٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

PSY 604  الفروق الفردية والقياس النفسى والتربوى 
MH 605   مهارات التشخيص والتوجيه 

ÛaïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—Ð  

امتحان نهاية 

 اسم المقرر رقم المقرر الفصل
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية
تحريريشفوي

المجموع

PSY 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ االختبارات النفسية والتحصيلية 

PSY 608 
ــاس   ــى القي ــة ف ــات عملي تطبيق

 )٢(والتقويم
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ]تطبيقى[ ٢

Curr 609 
المرحلـة   (  الدراسية تقويم المناهج 

 )الثانوية 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ )*٢(مقرر اختيارى  

PSY 612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
ED 610  األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

Tech 
611 

 طرق التقويم األلكترونى  



 ٢٦

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  طــرق تدريس التخصص
@Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 600 
نماذج التـدريس   استراتيجيات و 

 وتطبيقاتها في التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  وتطويرهاتخطيط المناهج 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 606  ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

M@@MH 603@@òîib°üa@òîÐäÛa@òz—Ûa@@M@Psy 604@@òîÜÔÈÛa@paŠ‡ÔÛa@@ @

ED 605-òîŠ‡¾a@ñŠa†üa@óÏ@ñ‹–bÈ¾a@pbçb¤üa@@ @

@ @
ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

Curr 607 
االتجاهات الحديثة في تدريس مادة     

 التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ لخاصةطرق التدريس للفئات ا 

Curr 609 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ قاعة بحث 

 ١٠٠ ٧٠    ١٥ ١٥ ٢      )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Curr 610 استخدام الكمبيوتر في تدريس مادة التخصص 

Tech 
611 

 وجيا التعليم فى التخصصتكنول



 ٢٧

  : الدبلوم املهنية يف الرتبية
  مناهج وبرامج التعليم
@Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 600 
في مادة أساليب التدريس 

 التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ في التخصصط المناهج تخطي 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحـث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Curr 603 تطوير المناهج فى التخصص فى ضوء معايير الجودة  
Curr 604  معايير الجودة فى البرامج والمناهج الدراسية 

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 606  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج الفئات الخاصة 

Curr 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تقويم مناهج وبرامج التعليم 

Curr 608 
استخدام الكمبيوتر في تدريس مادة 

 التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 611 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

ED 609 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 
Tech 
 االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا التعليم   610

  



 ٢٨

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  "الرتبية البيئيــة  "  

@Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 600 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التربية البيئية ومداخل تدريسها 

Curr 601 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التنوير البيئي العلمي 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Curr 603 تأثيرها على البيئة والمجتمعالعلوم والتكنولوجيا و 
Curr 604 جودة البيئة المدرسية 

  

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 606 
تقويم مقررات التربية البيئة في 

  العام والجامعى مناهج التعليم
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

MH/PSY 
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ علم النفس البيئي 607

Curr 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ قاعة بحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميدانى 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

Curr 609   برامج إعداد معلم العلوم والبيئة 
Curr 610 التربية البيئية والتنمية المستدامة 
ED 611  األصول االجتماعية والفلسفية للتربية. 

    



 ٢٩

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية 
  "مناهج وطرق تدريس العلوم باللغة االجنليزية   " 

@Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @
@ @

 صلامتحان نهاية الف
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريري شفويفصلية
المجموع

Curr 600 
أســاليب تــدريس منــاهج العلــوم 

 ) ١(بمدارس اللغات 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601 
تدريس مناهج العلوم بمدارس اللغات     

 بمرحلة التعليم االبتدائي واالعدادى
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج  البحــث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Curr 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني بمدارس اللغات 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Curr 603  فى ضوء معايير الجودةتخطيط وتطوير مناهج العلوم بمدارس اللغات 
Curr 604 المناهج الدراسية بمدارس اللغات 

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر المقرررقم

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

Curr 606 
أساليب تـدريس منـاهج العلـوم       

 )٢(بمدارس اللغات 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 607 
 تدريس مناهج العلـوم بمـدارس      

 اللغات بالمرحلة الثانوية
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ قاعـة بحــث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني بمدارس اللغات 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

Curr 609 تقويم مناهج العلوم وتطويرها بمدارس اللغات في ضوء معايير الجودة 
Curr 610 م العلوم وتدريبه في ضوء معايير الجودةبرامج إعداد معل 
Tech 611    االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا التعليم 

           



 ٣٠

  :الدبلوم املهنية يف الرتبية
  "مناهج وطرق تدريس الرياضيات باللغة االجنليزية  " 

@Þëþa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 هاية الفصلامتحان ن
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 600 
ــاهج الرياضــيات  ــدريس من أســاليب ت

 ) ١(بمدارس اللغات 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601 
تدريس مناهج الرياضيات بمدارس اللغات     

 بمرحلة التعليم االبتدائي واإلعدادي
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج  البحــث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(يارى مقرر اخت 

Curr 605 ٥٠  ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني بمدارس اللغات 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Curr 
603 

 فى ضوء معايير الجودةتخطيط وتطوير مناهج الرياضيات بمدارس اللغات 

Curr 
604 

 المناهج الدراسية بمدارس اللغات 

a@Ý—ÐÛaïãbrÛa@ïaŠ‡Û@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر رقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي فصلية
المجموع

Curr 606 
أساليب تـدريس منـاهج الرياضـيات       

 )٢(بمدارس اللغات 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 607 
 تدريس مناهج الرياضـيات بمـدارس      

 اللغات بالمرحلة الثانوية
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 608 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ قاعـة بحــث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Curr 612 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني بمدارس اللغات 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 

Curr 609 تقويم مناهج الرياضيات وتطويرها بمدارس اللغات في ضوء معايير الجودة  

Curr 610 برامج إعداد معلم الرياضيات وتدريبه في ضوء معايير الجودة 

Tech 611 االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا التعليم 

           

  



 ٣١

  :الدبلوم املهنية فى الرتبية 

  "تكنولوجيا التعليم "
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@@  

 اية الفصلامتحان نه
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

Curr 600 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تطوير المناهج الدراسية 

Tech 601 
األجهزة التعليمية وصيانتها 

 ومستحدثات تكنولوجيا التعليم

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Tech 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Tech 605 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ ميدانيالتدريب ال 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
  

ED 603 االتجاهات المعاصرة في اإلدارة المدرسية 

@Tech 604@ò–b©a@pbubînyüa@ôë‰Û@áîÜÈnÛa@bîuìÛìäØm@pbq‡znß@@@@@ @

@@ @

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa  

رقم المقرر امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريري شفوي ةفصلي
المجموع

Tech 606  تصميم وإنتاج المواد والبرامج

 التعليمية 
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Tech 607 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  فى مادة التخصصتكنولوجيا التعليم 
Tech 608  استخدام الكمبيوتر فى تدريس

 التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

)*٢(مقرر اختيارى    ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 
Tech 611 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Tech 609 نظم تأليف البرمجيات التعليمية 
Tech 610  التعليم االلكتروني والمعامل االفتراضية 

  



 ٣٢

  :الدبلوم املهنية فى الرتبية 
  "التعليم اإللكرتونى "  

Ûa@Ý—ÐÛaÞëþa@óaŠ‡   

امتحان نهاية 

 اسم المقرر رقم المقرر الفصل
عدد 

الساعات

أعمال 

فصلية
تحريريشفوي

المجموع

Tech 600 

 االتجاهات الحديثة في تكنولوجيا التعليم

إدارة المقررات  نظمو اإللكتروني 

 االلكترونية

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr 601  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تطوير المناهج الدراسية 

Tech 602 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ مناهج البحث 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*١(مقرر اختيارى  

Tech 606 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

  :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Tech 603 طرق إنتاج الوسائط المتعددة 
ED 604   أخالقيات البحث العلمى 

Tech 605 ات تكنولوجيا التعليم لذوى االحتياجات الخاصةمستحدث 

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 امتحان نهاية الفصل
 اسم المقرررقم المقرر

عدد 

الساعات

أعمال 

 تحريرى شفوى فصلية
المجموع

Tech 606 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥    ٣ تصميم مواقع الويب التعليمية 

Tech 607 

مصادر التعليم اإللكتروني 

 في التدريب والتقويم تهومستحدثا

 االلكترونى

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Tech 608 
استراتيجيات التعليم والتعلم عبر 

 شبكات االنترنت  
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ )*٢(مقرر اختيارى  

Tech 611 ٥٠ - ١٥ ٣٥ ٤ التدريب الميداني 

 ٤٥٠ - - - ١٥ المجموع

 :يختار الطالب مقررا واحدا من * 
Tech 609 نظم تأليف البرمجيات التعليمية االلكترونية 
Tech 610  التعليم االلكتروني والمعامل االفتراضية 



 ٣٣

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
א 

Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa  
رقم    امتحان نهاية الفصل

  المقرر
  اسم المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

ED700 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ فلسفة التربية 
ED 701  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  اجتماعيات التربية 

 
ين  من قـسم   ان اختياريان مقرر

 *ين  آخرتربويين

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
ED 705 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحث التربوى 

 ٥٠٠ - - - ١٤  المجموع
  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 

Curr702 ر المناهجتطوي 
Psy703 نظريات التعليم والتعلم  

Tech704 تكنولوجيا التعليم  
óãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

 امتحان نهاية الفصل
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

ED 706  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تخطيط التعليم واقتصادياته 
ED 707  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ المستدامةالتعليم والتنمية 

ين  من قـسم   ان اختياريان مقرر  
 *ين  آخرتربويين

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
STAT710١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 
ED 711 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢    قاعة بحث 

 ٦٠٠ - - - ١٦  المجموع
   :يختار الطالب مقررين مما يلى* 

Curr708 وتدريبه برامج اعداد المعلم  
Psy709 ارشاد وتوجيه المتفوقين والموهوبين  

Tech 712   تكنولوجيا وإنتاج المواد التعليمية  
يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين ** 

  . من داخل الكلية



 ٣٤

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية

א 
 

‡Ûa@Ý—ÐÛaÞëþa@óaŠ  

امتحان نهاية 
رقم    الفصل

  المقرر
  اسم المقرر

عدد 
  الساعات

أعمال 
  فصلية

  تحريرى شفوى
 المجموع

ED700 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  فلسفة تربية الطفل 
Curr701١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ تصميم برامج ومناهج طفل الروضة 

  
مقرران اختياريان من قـسمين تربـويين 

  *آخرين
٣ 

٣ 

١٥ 

١٥ 

١٥ 

١٥ 

٧٠ 

٧٠ 

١٠٠ 

١٠٠ 
ED705 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  مناهج البحث التربوى 

 ٥٠٠ - - - ١٤  المجموع 

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
MH702  خصائص النمو الشامل للطفل 
Tech703 تكنولوجيا التعليم  
Psy704 المناخ االبتكارى للطفل  

@ @

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  
امتحان نهاية 

  اسم المقرر  رقم  المقرر  الفصل
عدد 

 ساعاتال
أعمال 
  فصلية

  تحريرى  شفوى
 المجموع

Curr706 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  استراتيجيات التعليم والتعلم لألطفال 
Psy707 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  سيكولوجية تعلم الطفل 
Curr/ 

ED708 
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  تصميم األنشطة واأللعاب التربوية

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  *خرمقرر اختياري من قسم تربوي آ 

STAT712١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 

ED713 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥  ٢  قاعة بحث 

  ٦٠٠  -  -  -  ١٦  المجموع 

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
ED 709 الجودة الشاملة وإدارة مؤسسات رياض األطفال 

Curr 710    برامج اعداد المشرف والموجه التربوى - MH 711كلوجية اللعب والتواصل عند الطفل  سي  
يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين ** 

  .من داخل الكلية

  



 ٣٥

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية

אא 
 

Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

رقم    امتحان نهاية الفصل

  المقرر
  اسم المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

ED700 االتجاهــات الحديثــة فــي اإلدارة
  التعليمية والجودة الشاملة

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

ED701١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ فلسفة الجودة التعليمية واقتصادياتها 
ED702١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحث 

مقررين اختيـارين مـن قـسمين         
  *آخرينتربويين  

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
 ٥٠٠ - - - ١٤  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
Curr703  تطوير المناهج الدراسية 
Tech704 تكنولوجيا التعليم  
Psy705  علم النفس اإلداري  

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  
  هاية الفصلامتحان ن

  اسم المقرر  رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

ED706       ادارة األزمات فـى المؤسـسات
  التعليمية

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

ED707  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ التخطيط اإلستراتيجى فى التعليم 
ED708  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  قاعة البحث 

مقرران اختياريان من قسمين      
  *تربويين  آخرين

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
STAT711١٠٠ ١٥ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 

 ٦٠٠ - - - ١٦  المجموع
  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 

MH709  الصحة النفسية لإلدارة المدرسية والتعليمية 
Curr710 برامج اعداد المعلم وتدريبه  
Psy 712 اإلدارة اإلبداعية  

ة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين من داخل يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حال** 
  .الكلية



 ٣٦

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
אא 

 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

@ @

رقم    امتحان نهاية الفصل

  المقرر
  اسم المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Psy700  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ )وصفى(إحصاء نفسى وتربوى 
Psy701 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  بناء المقاييس النفسية 
Psy702 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  مناهج البحث في علم النفس 

ن من قـسمين تربـويين مقرران اختيارا  
  *آخرين

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
 ٥٠٠ - - - ١٤  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
Curr703 يئيةبرامج التربية الب 
ED704 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية  

Tech705 تكنولوجيا التعليم  
  

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  
  امتحان نهاية الفصل

  اسم المقرر  رقم  المقرر
عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Psy706         نظريات معاصرة فـى علـم الـنفس
  التربوى 

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Psy707     و مهـارات    العمليات العقليـة العليـا 
 التفكير

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Psy708  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  قاعة البحث 
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  *مقرر اختياري من قسم تربوي  آخر  

STAT711 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 
 ٦٠٠ - - - ١٦  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
MH709 ية االيجابية  الصحة النفس 
MH710 االضطرابات النفسية والسلوكية  
Curr 712 طرق تدريس  

 القسم أحد المتخصصين من داخل  ينتدبيقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص** 
  .الكلية



 ٣٧

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
 

 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  
  امتحان نهاية الفصل

  قرراسم الم  رقم  المقرر
عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

MH 700 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  االضطرابات النفسية والسلوكية 
MH 701 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ صحة نفسية إيجابية 
MH 702 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحث في الصحة النفسية 

مقرران اختياريـان مـن قـسمين        
  *خرينتربويين  آ

٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
 ٥٠٠ - - - ١٤  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 

  
Curr703 مناهج ذوى االحتياجات الخاصة  
ED704 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية  

Tech705 تكنولوجيا التعليم  
@ @óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  
  امتحان نهاية الفصل

  اسم المقرر  رقم  المقرر
عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

MH 706 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  إرشاد نفسى متقدم 
MH 707        الشخصية وقـضايا معاصـرة فـى

 الصحة النفسية
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

MH 708  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  البحثقاعة 
مقــرران اختياريــان مــن قــسمين   

  *تربويين  آخرين
٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
STAT711 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 

 ٦٠٠ - - - ١٦  المجموع
  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 

Psy709 علم النفس المعرفى 
Psy710 العمليات العقلية ومهارات التفكير  
ED 712  النظم العالمية في التربية الخاصة  

القسم أحد المتخصصين من داخل ينتدب ، وفى حالة عدم توفر متخصص يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه** 
  .الكلية



 ٣٨

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
 

 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  امتحان نهاية الفصل
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

MH700    ذوى االحتياجات  إرشاد نفسي متقدم ل
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  الخاصة

ED701  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ فلسفة التربية الخاصة 
Curr702 المناهج  لذوى االحتياجات الخاصة   

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٤ 
MH/Psy703 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  مناهج البحث في التربية الخاصة 
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  )*١(مقرر اختيارى  

 ٥٠٠ - - - ١٥  المجموع
  : مما يلى ار الطالب مقررا واحدايخت* 

MH704 أساليب وأدوات التشخيص والقياس لذوى االحتياجات الخاصة 
Tech705  تكنولوجيا وانتاج المواد التعليمية للفئات الخاصة  -   ED 706النظم العالمية فى التربية الخاصة  

  
óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa  

  امتحان نهاية الفصل
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

MH707      ةاتجاهات معاصرة فـى سـيكولوجي 
  ذوى االحتياجات الخاصة 

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

ED708       التخطيط وإدارة مؤسـسات التربيـة
 الخاصة  

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Curr709   ــدريس ذوى االحتياجــات طــرق ت
 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  الخاصة

MH/Psy710 البحثقاعة   
١٠٠ ١٥ ١٥ ١٥ ٢ 

 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  )*٢(مقرر اختيارى  
STAT713 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 

 ٦٠٠ - - - ١٥  المجموع
  : مما يلى يختار الطالب مقررا واحدا* 

Psy711 العمليات العقلية ومهارات التفكير 
Psy712  علم النفس المعرفى  

  .القسم أحد المتخصصين من داخل الكليةينتدب رر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص يقوم كل قسم بتدريس هذا المق** 



 ٣٩

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
אא 

 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

رقم    امتحان نهاية الفصل

  المقرر
  اسم المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Curr700 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ م المناهج في التخصصتصمي 

Curr701 
استراتيجيات التدريس المتقدمـة فـي      

 التخصص
١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ 

Curr702  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢ مناهج البحث 
Curr703 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  برامج اعداد المعلم و تدريبه 

 
مقرران اختياريان من قسمين تربويين 

  *آخرين
٣ 

٣ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
٧٠ 

٧٠ 
١٠٠ 

١٠٠ 
 ٦٠٠ - - - ١٥  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
Psy704 نظريات التعليم والتعلم 

Tech705 التعليم االلكترونى وتطبيقاته  
ED706 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية  

óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  صلامتحان نهاية الف
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

 تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Curr707 ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  تطوير المنهج في التخصص 
Curr708   ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ طرق تدريس مادة التخصص 
Curr709  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  قاعة البحث 

ن مــن قــسمين مقــرران اختياريــا  
  *تربويين  آخرين

٣ 
٣ 

١٥ 
١٥ 

١٥ 
١٥ 

٧٠ 
٧٠ 

١٠٠ 
١٠٠ 

STAT713١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 
 ٦٠٠ - - - ١٥  المجموع

  :يختار الطالب مقررين مما يلى * 
ED710 إدارة األزمات التعليمية 
MH711 الصحة النفسية االيجابية  
Tech712 تكنولوجيا التعليم  

داخل يقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين من ** 
  .الكلية

  



 ٤٠

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية 
אא 

 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ 

 رقم  توزيع الدرجات
  المقرراسم  المقرر

عدد  

  تحريرى شفوى  أعمال فصلية  الساعات
 المجموع

Curr700 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  التربية البيئية و التنمية المستدامة  
Curr701 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  ربية البيئيةاالتجاهات الحديثة للت  

Curr702 
التخطيط لبرامج التربية البيئية فـى مراحـل        

  التعليم العام  والجامعى
١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

Curr703 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  البحث العلمى و إنتاج الطاقة البديلة  
Curr704 ٥٠  -  -  ٥٠  ١  مشروع بحث عن المشكالت البيئية  

  ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  )*١(مقرر اختيارى   
  ٥٥٠  -  -  -  ١٤ المجموع

  :يختار الطالب مقرراً واحداً مما يلى* 
Curr 705 العلوم والتكنولوجيا وعالقتها بالبيئة والمجتمع 
Tech 706  اإلتجاهات الحديثة فى تكنولوجيا التعليم – MH 707الصحة النفسية االيجابية   

  
óãbrÛa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa 

  رقم  توزيع الدرجات

  المقرر
  اسم المقرر

عدد  

  تحريرى شفوى  أعمال فصلية  لساعاتا
 المجموع

Curr708 
تطوير مناهج التربية البيئية فى مراحل التعلـيم        

  العام والجامعي  
١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

Curr709 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  أنواع التلوث البيولوجي والبيئى قياسات مستوى  
Curr710 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  مناهج البحث فى التربية البيئية  

Curr711 
استراتيجيات ومداخل التـدريس الحديثـة فـي        

  التربية البيئية
١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

Curr712 ٥٠  -  -  ٥٠  ١   البيئية تمشروع بحث عن المشكال  
  ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  )*٢(مقرر اختيارى  

STAT716 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  **االحصاء التربوى  
  ٦٥٠  -  -  -  ١٦ المجموع

  :لطالب مقرراً واحداً مما يلى يختار يختار ا* 
Curr 713  تحليل محتوى المناهج وأهداف التربية البيئية 
Psy 714       علم النفس البيئى  
ED 715 النظم العالمية فى الترية البيئية  

  .الكليةيقوم كل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد المتخصصين من داخل ** 



 ٤١

  الدبلوم اخلاصة فى الرتبية
א 
Þëþa@óaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  امتحان نهاية الفصل
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Tech700      االتجاهات الحديثة فى تكنولوجيـا
 التعليم

١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

Tech701 ــاهج  والم ــررات تــصميم المن ق
 االلكترونية

١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

Tech702      المناهج الدراسية وأساليب التعلـيم
  والتعلم عبر الشبكات

١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٢  

Tech703 ١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  مناهج البحث  
 من قسم تربـوي     ا اختياري امقرر  

 *آخر
١٠٠  ٧٠  ١٥  ١٥  ٣  

  ٥٠٠  -  -  -  ١٤  المجموع
  :يختار الطالب مقرراً واحداً مما يلى* 

Psy704 نظريات التعليم والتعلم 
Curr705         برامج التربية البيئية  
MH 706 الصحة النفسية االيجابية  

ïãbrÛa@ïaŠ‡Ûa@Ý—ÐÛa@ @

  امتحان نهاية الفصل
  اسم المقرر  رقم  المقرر

عدد 

  الساعات

أعمال 

  تحريرى  شفوى  فصلية
  المجموع

Tech707      استراتيجيات التعليم والتعلم عبـر 
  الشبكات

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

Tech708   ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ طرق التقويم اإللكتروني 
Tech709  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣  نظم إدارة مواقع الويب التعليمية 
Tech710  ١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢   البحثقاعة 

ـ  امقرر     مـن قـسم    ا          اختياري
  *تربوي  آخر

١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٣ 

STAT715١٠٠ ٧٠ ١٥ ١٥ ٢  **االحصاء التربوى 
 ٦٠٠ - - - ١٦  المجموع

  :يختار الطالب مقرراً واحداً مما يلى * 
Curr711 برامج إعداد المعلم وتدريبه  - ED 714أخالقيات البحث العلمى   
Psy713        سيكولوجية الفروق الفردية    

المتخصصين من داخل يقوم آل قسم بتدريس هذا المقرر لطالبه، وفى حالة عدم توفر متخصص ينتدب القسم أحد ** 
  .الكلية


