
 
 

 

 

 أٔال: انستهٕو انًُٓٛح فٙ انتطتٛح

  يتطهثاخ انمثٕل:

انتطتٛح انطالب انحاصهٍٛ ػهٗ زضجح انهٛساَس فٗ اٜزاب ٔانتطتٛح أٔ انثكانٕضٕٚس فٗ  فٙتمثم انكهٛح تانستهٕو انًُٓٛح 

ؼاخ انًصطٚح  أٔ يا انؼهٕو ٔانتطتٛح ، كًا تمثم انكهٛح انطالب انحاصهٍٛ ػهٗ انستهٕو انؼايح فٗ انتطتٛح يٍ إحسٖ انجاي

 .ُٚاظطْا  أٔ انحاصهٍٛ ػهٗ أٚــح شٓازج يؼازنح

 :انمٕاػس انًُظًح

( 9ٚكٌٕ انحس األزَٗ نهؼةء انسضاسٙ ) انًمطضاخ انسضاسٛح ( فٙ انفصم انسضاسٙ انٕاحس ثالثح يمطضاخ تٕالغ )     

انًمطضاخ انتٙ ٚمٕو تتسجٛهٓا ٔزضاستٓا ( ساػح يؼتًسج ػهٗ أٌ ٚرتاض انطانة 02ساػاخ يؼتًسج ، ٔٚكٌٕ انحس األلصٗ )

 فٗ أ٘ فصم زضاسٙ يٍ تٍٛ انًمطضاخ انًحسزج تجسأل انفصهٍٛ األٔل ٔانثاَٙ.

 :انثطايج انًمسيح

 . (مدرسيةالدارة في التربية )اإلالدبموم المينية برنامج   .1
 . (ضمان الجودة) في التربية الدبموم المينية برنامج .2
 . (تربية الطفل) التربيةفي  برنامج الدبموم المينية .3
 .(تخطيط وسياسات التعميم )ال في التربية الدبموم المينية برنامج .4
 . (تعميم الكبارفي التربية )الدبموم الينية برنامج  .5

دكتوراه الفمسفة في 
 الماجستير في التربية التربية

 الدبموم

 الخاص في التربية  

 الدبموم 

 المينية في التربية



 
 

 

 
 

 تنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة بإدارة المدرسة في ضوء االتجاهات المعاصرة:  الهدف

 ساعة معتمدة( 03ام دراسي واحد )مدة البرنامج ع :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب 8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 انفصم انسضاسٗ األٔل

ضلى 

 انًمطض
 اسى انًمطض

ػسز 

 انساػاخ
 أػًال فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 600 522 02 55 55 3 تغٛٛط ٔاإلصالح انتطتٕٖإزاضج ان 

ED 601 522 02 55 55 3 ثمافح انًؼاٚٛط فٗ انتؼهٛى 

ED 602  ٖٕ522 02 55 55 3 يُاْج انثحث انتطت 

 522 02 55 55 0 (*5يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 606  َٗ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 
 يٍ :ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا * 

ED 603 -  انفكط اإلزاض٘ انًؼاصط   -  MH 604   انصحح انُفسٛح نالزاضج انًسضسٛح ٔانتؼهًٛٛح 

Curr605-  ٖٕتطايج إػساز انًؼهى ٔانًشطف ٔانًٕجّ انتطت 

 

 

 انفصم انسضاسٗ انثاَٗ

 اسى انًمطض ضلى انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 حطٚطٖت شفٕٖ

ED 607  522 02 55 55 3 إزاضج األظياخ فٙ انًؤسساخ انتطتٕٚح 

Psy 608 522 02 55 55 3 سٛكٕنٕجٛح اإلزاضج انتطتٕٚح 

ED 609  522 02 55 55 3 انتطتٕٚحتاضٚد َٔظطٚاخ اإلزاضج 

 522 02 55 55 0 (*0يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 612   َٗ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

ED 610  ٙانترطٛط اإلستطاتٛجٙ انًسضس 

Tech 611      َظى إزاضج انًمطضاخ اإلنكتطَٔٛح 

 (رة المدرسيةدا)اإلبرنامج الدبموم المينية  



 
 

 

 

 

 في ضوء االتجاهات المعاصرة بضمان الجودة في التعليمتنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 ساعة معتمدة( 03عام دراسي واحد ) مدة البرنامج :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب 8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 انفصم انسضاسٗ األٔل

 اسى انًمطض ضلى انًمطض
ػسز 

 انساػاخ
 أػًال فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 600 522 02 55 55 3 ٔػًهٛاخ اإلزاضج انتؼهًٛٛح  َظطٚاخ 

Curr 601 522 02 55 55 3 جٕزج ططق ٔأسانٛة انتسضٚس 

ED 602 ٕ٘522 02 55 55 3      يُاْج انثحث انتطت 

 522 02 55 55 0      (*5يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 605  َٙ52 -- 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 نة يمطضا ٔاحسا يٍ :ٚرتاض انطا* 

ED 603  ٗانترطٛط االستطاتٛجٙ انًسضس 

Curr604 ٖٕتطايج إػساز انًؼهى ٔانًشطف ٔانًٕجّ انتطت 

 

 انفصم انسضاسٗ انثاَٗ

 اسى انًمطض ضلى انًمطض
ػسز 

 انساػاخ
 أػًال فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

Curr 606 522 02 55 55 3 نسضاسٛح جٕزج انثطايج ٔانًُاْج ا 

ED 607 ٖٕ522 02 55 55 3 يساذم انتغٛٛط ٔاإلصالح انتطت 

ED 608  522 02 55 55 3 انُظى انؼانًٛح فٗ ضًاٌ انجٕزج 

 522 02 55 55 0 (*0يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 611  َٗ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 يٍ :ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا * 

ED 609  انًحاسثٛح انتؼهًٛٛح 

ED 610 ثمافح انًؼاٚٛط ٔانجٕزج فٗ انتؼهٛى 

 

 

 ضمان الجودة(برنامج الدبموم المينية(  



 
 

 

 

 

 في ضوء االتجاهات المعاصرة بمجال تربية الطفلتنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 ساعة معتمدة( 03مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب 8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 انفصم انسضاسٙ األٔل

 اسى انًمطض ضلى انًمطض
ػسز 

 انساػاخ
 أػًال فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 600  522 02 55 55 3 انتطتٛح انٕانسٚح 

Curr 601 522 02 55 55 3 نطفميُاْج ٔأَشطح تؼهٛى ا 

ED 602 522 02 55 55 3 يُاْج انثحث 

 522 02 55 55 0 (*5يمطض اذتٛاضٖ ) 

Curr 605 َٗ52 - 55 35 4 تسضٚة يٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع 

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

Tech 603 تكُٕنٕجٛا انتؼهٛى فٗ يطحهح انطفٕنح 

ED 604 هسفٛح نهتطتٛحاألصٕل االجتًاػٛح ٔانف 

 

 

 انفصم انسضاسٙ انثاَٙ

 أػًال فصهٛح ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى انًمطض
 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم

 انًجًٕع
 تحطٚطٖ شفٕٖ

MH/Psy606 
سٛكٕنٕجٛح انهؼة ٔانتؼثٛط ٔانتٕاصم ػُس 

 األطفال

 

3 
55 55 02 522 

ED 607 522 02 55 55 3 لٛى ٔأذاللٛاخ انطفم ٔاألسطج 

Curr 608 522 62 52 32 3 استطاتٛجٛاخ ٔططق تؼهٛى انطفم 

 522 62 52 32 0 (*0يمطض اذتٛاضٖ ) 

Curr 611 َٗ52 - 55 35 4 تسضٚة يٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

Curr 609 انتطتٛح انٕلائٛح نألطفال انؼازٍٚٛ ٔشٖٔ االحتٛاجاخ انراصح 

PSY 610 طفال انًْٕٕتٍٛ ٔانًتفٕلٍٛاأل 

  

 تربية الطفل(برنامج الدبموم المينية(  



 
 

 

 

 

 في ضوء االتجاهات المعاصرة بتخطيط التعليم وسياساتهتنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 ساعة معتمدة( 03مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 ساعات معتمدة/  معامل/تدريب 8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 انفصم انسضاسٙ األٔل 

 أػًال فصهٛح ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى انًمطض
 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم

 انًجًٕع
 تحطٚط٘ شفٕ٘

ED 600   522 02 55 55 3 انترطٛط اإلستطاتٛجٗ فٗ انتؼهٛى 

ED 601  ّٛ522 02 55 55 3 انسضاساخ انًستمثهٛح فٗ انتطت 

ED 602 522 02 55 55 3 يُاْج انثحث ٔانًُالشح 

 522 02 55 55 0 (*5يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 605  َٙ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 55 - - - 452 

 ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :* 

ED 603 انسٛاساخ انتؼهًٛٛح 

ED 604  ٗفهسفح انتؼهٛى انؼان 

 

 

 انفصم انسضاسٙ انثاَٙ

 أػًال فصهٛح ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى انًمطض
 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم

 انًجًٕع
 تحطٚط٘ شفٕ٘

ED 606  522 02 55 55 3 إزاضج انتغٛٛط ٔيساذم اإلصالح فٗ انتؼهٛى 

ED 607  522 02 55 55 3 انجٕزج انشايهح فٗ انتؼهٛى 

ED 608 522 02 55 55 3 التصازٚاخ انتؼهٛى 

 522 02 55 55 0 (*0يمطض اذتٛاضٖ ) 

ED 611  َٙ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

ED 609 ذثطاخ أجُثٛح فٗ انُظى ٔانسٛاساخ انتؼهًٛٛح 

ED 610  إزاضج األظياخ انتؼهًٛٛح 

 

 

 (التخطيط والسياسات التعميمية)برنامج الدبموم المينية  



 
 

 

 

 

 في ضوء االتجاهات المعاصرة الكبار وتطبيقاتهبمجال تعليم تنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 ساعة معتمدة( 03مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب 8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 انسضاسٗ األٔلانفصم 

 ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى انًمطض
ًال أػ

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 600 
األسسسسسس انفهسسسسسفٛح ٔاالجتًاػٛسسسسح  نتؼهسسسسٛى 

 انكثاض ٔانُظى انؼانًٛح فٙ تؼهًٛٓى
3 55 55 02 522 

Curr 601 522 02 55 55 3 يُاْج ٔططق تؼهٛى انكثاض 

ED 602 ٕ٘522 02 55 55 3 يُاْج انثحث انتطت 

 522 02 55 55 0 (*5يمطض اذتٛاضٖ ) 

Curr 605 َٙ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

ED 603  انترطٛط االستطاتٛجٙ نتؼهٛى انكثاض 

ED 604  انتطتٛح ٔانتًُٛح انطٚفٛح 

 

 انفصم انسضاسٙ انثاَٗ

 حأػًال فصهٛ ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى انًمطض
 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم

 انًجًٕع
 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 606 522 02 55 55 3 التصازٚاخ تؼهٛى انكثاض 

Psy 607  522 02 55 55 3 سٛكٕنٕجٛح تؼهٛى انكثاض 

Tech608 522 02 55 55 3 تكُٕنٕجٛا تؼهٛى انكثاض 

 522 02 55 55 0 (*0يمطض اذتٛاضٖ ) 

Curr 611   َٙ52 - 55 35 4 انتسضٚة انًٛسا 

 452 - - - 55 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضا ٔاحسا يٍ :

ED 609 يحٕ األيٛح ٔانتًُٛح انًجتًؼٛح 

ED 610 إزاضج يؤسساخ تؼهٛى انكثاض 

 تعميم الكبار(برنامج الدبموم المينية(  



 
 

 

 فٙ انتطتٛح انراصح: انستهٕو ثاًَٛا

 يتطهثاخ انمثٕل: 

انتطتٕٚح ٔانحاصهٍٛ ػهٗ انستهٕو انؼايح  ٚهتحك تانستهٕو انراصح فٗ انتطتٛح انطالب ذطٚجٕ انكهٛاخ أٔ انًؼاْس غٛط

فٙ انتطتٛح، ٔانستهٕو انًُٓٛح فٙ انتطتٛح ، ٔٚهتحك انطالب ذطٚجٕ كهٛاخ انتطتٛح أٔ يا ٚؼازنٓا انحاصهٌٕ ػهٗ 

 انثكانٕضٕٚس أٔ انهٛساَس ٔانحاصهٍٛ ػهٗ انستهٕو انًُٓٛح فٙ انتطتٛح تانستهٕو انراصح فٙ انتطتٛح

 انمٕاػس انًُظًح:

( 9ٚكٌٕ انحس األزَٗ نهؼةء انسضاسٙ ) انًمطضاخ انسضاسٛح ( فٙ انفصم انسضاسٙ انٕاحس ثالثح يمطضاخ تٕالغ )     

( ساػح يؼتًسج ػهٗ أٌ ٚرتاض انطانة انًمطضاخ انتٙ ٚمٕو تتسجٛهٓا 02ساػاخ يؼتًسج ، ٔٚكٌٕ انحس األلصٗ )

 فصهٍٛ األٔل ٔانثاَٙ.ٔزضاستٓا فٗ أ٘ فصم زضاسٙ يٍ تٍٛ انًمطضاخ انًحسزج تجسأل ان

 انثطايج انًمسيح:

 . (أصٕل انتطتٛح ح فٙ انتطتٛح )يج انستهٕو انراصتطَا .5

 . (تطتٛح طفمانراصح فٙ انتطتٛح ) تطَايج انستهٕو  .0

 . (إزاضج تؼهًٛٛح ٔضًاٌ انجٕزجانراصح فٙ انتطتٛح )تطَايج انستهٕو   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 والبحثية المتخصصة في مجال أصول التربية والمهارات  يميةاألكاد والنظريات تنمية المعارف:  الهدف

 ساعة معتمدة( 03مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 ساعة نظرية 03: عدد الساعات األسبوعية

 مقررات البرنامج:

 انفصم انسضاسٗ األٔل

ضلى  

 انًمطض
 ػسز انساػاخ اسى انًمطض

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 نًجًٕعا

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED700 522 02 55 55 3 فهسفح انتطتٛح 

ED 701  522 02 55 55 3 اجتًاػٛاخ انتطتٛح 

 
يمطضاٌ اذتٛاضٚاٌ يٍ لسًٍٛ تطتٍٕٚٛ  

 آذطٍٚ*

3 

3 

55 

55 

55 

55 

02 

02 

522 

522 

ED 705 ٖٕ522 02 55 55 0 يُاْج انثحث انتطت 

 522 - - - 54 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضٍٚ يًا ٚهٗ :

Curr702 تطٕٚط انًُاْج 

Psy703 َظطٚاخ انتؼهٛى ٔانتؼهى 

Tech704 تكُٕنٕجٛا انتؼهٛى 

 

 انفصم انسضاسٙ انثاَٗ

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED 706 522 02 55 55 3 ٚاتّترطٛط انتؼهٛى ٔالتصاز 

ED 707 522 02 55 55 3 انتؼهٛى ٔانتًُٛح انًستسايح 

 
يمطضاٌ اذتٛاضٚاٌ يٍ لسًٍٛ تطتٍٕٚٛ  

 آذطٍٚ*

3 

3 

55 

55 

55 

55 

02 

02 

522 

522 

STAT710 **ٖٕ522 02 55 55 0 االحصاء انتطت 

ED 711   522 02 55 55 0 لاػح تحث 

 622 - - - 56 انًجًٕع

 ة يمطضٍٚ يًا ٚهٗ :* ٚرتاض انطان

Curr708  ّتطايج اػساز انًؼهى ٔتسضٚث 

Psy709 ٍٛاضشاز ٔتٕجّٛ انًتفٕلٍٛ ٔانًْٕٕت 

 

 

 

 

)تطَايج انستهٕو انراصح فٙ انتطتٛح ) أصٕل انتطتٛح 



 
 

 

 

 

 

 والبحثية المتخصصة في مجال تربية الطفل والمهارات  األكاديمية والنظريات تنمية المعارف الهدف :

 (ساعة معتمدة 03مدة البرنامج عام دراسي واحد ) هيكل البرنامج:

 ساعة نظرية 03 عدد الساعات األسبوعية:

 مقررات البرنامج:

 

 انفصم انسضاسٗ األٔل

 أػًال فصهٛح ػسز انساػاخ اسى انًمطض ضلى  انًمطض
 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم

 انًجًٕع
 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED700 522 02 55 55 3 فهسفح تطتٛح انطفم 

Curr701 522 02 55 55 3 تصًٛى تطايج ٔيُاْج طفم انطٔضح 

 

 3 يمطضاٌ اذتٛاضٚاٌ يٍ لسًٍٛ تطتٍٕٚٛ  آذطٍٚ*

 

3 

55 

55 

55 

55 

02 

02 

522 

522 

ED705 ٖٕ522 02 55 55 0 يُاْج انثحث انتطت 

 522 - - - 54 انًجًٕع 

 يًا ٚهٗ : يمطضٍٚ* ٚرتاض انطانة 

MH702  ذصائص انًُٕ انشايم نهطفم 

Tech703 تكُٕنٕجٛا انتؼهٛى 

Psy704 تتكاضٖ نهطفمانًُاخ اال 

 انفصم انسضاسٗ انثاَٗ

 

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ
 أػًال فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

Curr706 522 02 55 55 3 استطاتٛجٛاخ انتؼهٛى ٔانتؼهى نألطفال 

Psy707 522 02 55 55 3 سٛكٕنٕجٛح تؼهى انطفم 

Curr/ 

ED708 

 

 3 َشطح ٔاألنؼاب انتطتٕٚحتصًٛى األ

55 55 02 

522 

 522 02 55 55 3 يمطضاٌ اذتٛاضٚاٌ يٍ لسًٍٛ تطتٍٕٚٛ آذطٍٚ* 

STAT712 **ٖٕ522 02 55 55 0 االحصاء انتطت 

ED713 522 02 55 55 0 لاػح تحث 

 622 - - - 56 انًجًٕع 

 يًا ٚهٗ : يمطضٍٚ* ٚرتاض انطانة 

ED 709 سساخ ضٚاض األطفالانجٕزج انشايهح ٔإزاضج يؤ 

Curr 710 

MH 711   

 تطايج اػساز انًشطف ٔانًٕجّ انتطتٕٖ   

 سٛكهٕجٛح انهؼة ٔانتٕاصم ػُس انطفم 

 
 

(تطتٛح انطفمراصح فٙ انتطتٛح ) تطَايج انستهٕو ان 



 
 

 

 

 

اإلدارة التعليمية والبحثية المتخصصة في مجال والمهارات  األكاديمية والنظريات تنمية المعارف الهدف :

 وضمان الجودة

 ساعة معتمدة( 03م دراسي واحد )مدة البرنامج عا هيكل البرنامج:

 ساعة نظرية 03 عدد الساعات األسبوعية:

 مقررات البرنامج:

 انفصم انسضاسٗ األٔل

ضلى  

 انًمطض
 اسى انًمطض

ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED700  االتجاْسسساخ انحسٚثسسسح فسسسٙ اإلزاضج انتؼهًٛٛسسسح

 حٔانجٕزج انشايه
3 55 55 02 522 

ED701 522 02 55 55 3 فهسفح انجٕزج انتؼهًٛٛح ٔالتصازٚاتٓا 

ED702 522 02 55 55 0 يُاْج انثحث 

 
يمسسسطضٍٚ اذتٛسسساضٍٚ يسسسٍ لسسسسًٍٛ تطتسسسٍٕٚٛ  

 آذطٍٚ*

3 

3 

55 

55 

55 

55 

02 

02 

522 

522 

 522 - - - 54 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضٍٚ يًا ٚهٗ :

Curr703 ْج انسضاسٛح تطٕٚط انًُا 

Tech704 تكُٕنٕجٛا انتؼهٛى 

Psy705  ٘ػهى انُفس اإلزاض 

 انفصم انسضاسٙ انثاَٙ

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED706 522 02 55 55 3 ازاضج األظياخ فٗ انًؤسساخ انتؼهًٛٛح 

ED707 522 02 55 55 3 ستطاتٛجٗ فٗ انتؼهٛىانترطٛط اإل 

ED708 522 02 55 55 0 لاػح انثحث 

يمسسسسسطضاٌ اذتٛاضٚسسسسساٌ يسسسسسٍ لسسسسسسًٍٛ  

 تطتٍٕٚٛ  آذطٍٚ*

3 

3 

55 

55 

55 

55 

02 

02 

522 

522 

STAT711 **ٖٕ522 55 55 55 0 االحصاء انتطت 

 622 - - - 56 انًجًٕع

 * ٚرتاض انطانة يمطضٍٚ يًا ٚهٗ :

MH709 سٛح نإلزاضج انًسضسٛح ٔانتؼهًٛٛحانصحح انُف 

Curr710 ّتطايج اػساز انًؼهى ٔتسضٚث 

  
 

 

 ( اإلزاضج انتؼهًٛٛح ٔضًاٌ انجٕزجتطَايج انستهٕو انراصح فٙ انتطتٛح) 



 
 

 

 ترصص أصٕل انتطتٛح فٙ انتطتٛح انًاجستٛـــط: ثانثًا

 إعداد باحث في مجال أصول التربية متقن لميارات وأدوات البحث العممي وممتزم بأخالقياتواليدف: 
 متطمبات القبول:

 ماجستير فى التربية : يشترط لقيد  الطالب لدرجة ال
أن يكون حاصال عمى الدبموم الخاصة فى التربية من إحدد  الجامعدات المصدرية أو مدا ينا رىدا بتقددير عدام جيدد -1

 عمى األقل , أو أي مؤىل تربوي آخر معادل ليا بتقدير عام جيد عمى األقل . 
 أن يكون حاصال فى الدرجة الجامعية األولى عمى تقدير جيد عمى األقل. -2

بالنسبة لمطالب الوافدين يحدد مجمس الكمية شروط قيدىم بعد أخذ رأ  مجمدس القسدم المخدتص وموافقدة مجمدس -3
الجامعة , ويجوز لمجمس الكمية بعد أخدذ رأ  مجمدس القسدم  المخدتص وموافقدة مجمدس الجامعدة وضد  الشدروط 

 القيد لدرجة الماجستير فى التربية. المناسبة لقبول الطالب المصريين الحاصمين عمى تقدير مقبول والراغبين فى
 وتقدم طمبات القيد لدرجة الماجستير مرتين خالل العام الجامعى ,  وذلك خالل شير  أكتوبر وفبراير من كل عام .

 :القواعد المن مة
 ( سنة .   3-1)   :مدة البرنامج

 ت معتمدة.( ساعا0) معامل/تدريب  -ساعات معتمدة  9 عدد الساعات األسبوعية: محاضرات
 ة لد )متطمبات الرسالة(إضاف    - اختياري   3   - إجباري     6  :المعتمدة الن رية عدد الساعات

 :مقررات البرنامج
 ٚسضس انطانة ْصِ انًمطضاخ ذالل يسج انثطَايج :: إجباري-أ 

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ ٕٖشف

ED800 522 02 52 02 3 يمطض ترصصٙ يتمسو  فٗ انترصص انؼاو 

ED801 522 02 52 02 3 يمطض ترصصٙ يتمسو فٗ انترصص انسلٛك 

 ٚسضس انطانة يمطض ٔاحس يٍ ْصِ انًمطضاخ ذالل يسج انثطَايج: : اختياري-ب

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 صمايتحاٌ َٓاٚح انف
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

Curr802 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى انًُاْج 

Psy802 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى ػهى انُفس 

Tech802 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى تكُٕنٕجٛا انتؼهٛى 

MH802 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى انصحح انُفسٛح 

الحاصمين عمي تقدير )مقبول( بالدرجة الجامعية األولي أو الدبموم الخاصة في التربية )أحدىما أو كمييما( : يتطمب مدنيم اجتيداز  و ة:ممح
 مقررين تكميميين يقترحيما مجمس القسم .

 



 
 

 

 زكتٕضاِ انفهسفح فٙ انتطتٛح ترصص أصٕل انتطتٛح: ضاتًؼا

ومجدد لمفكدر  تقن لميارات وأدوات البحث العممي وممتزم بأخالقياتوإعداد باحث في مجال أصول التربية م اليدف:
 التربوي وتطبيقاتو الميدانية

 يشترط لقيد الطالب لدرجة دكتوراه الفمسفة في التربية:  متطمبات القبول:
أيدة  أن يكون حاصال عمى درجة الماجستير  فى التربية فدى التخصدص مدن إحدد  الجامعدات المصدرية ومدا ينا رىدا , أو -1

 شيادة معادلة بتقدير جيد جدا عمى األقل.
 أن يكون حاصال فى الدرجة الجامعية األولى عمى تقدير جيد عمى األقل .  -2

أن يجتاز امتحانًا تأىيميًا شدفويًا وتحريريدًا وفقدًا لمدا يحددده مجمدس الكميدة فدي بدايدة العدام الدراسدي لمكشدف عدن إمكاناتدو  -3
 المجال التخصصي -ج   المجال المرتبط  -ب  المجال العام  -أت لاللة ىي :لمدراسة بمرحمة الدكتوراه في مجاال

بالنسبة لمطالب الوافدين يحدد مجمدس الكميدة شدروط قيددىم بعدد أخدذ رأ  مجمدس القسدم المخدتص وموافقدة مجمدس الجامعدة , 
ة وضد  الشدروط المناسدبة لقبدول الطدالب ويجوز لمجمس الكمية بعد أخذ رأ  مجمدس القسدم  المخدتص موافقدة مجمدس الجامعد

 المصريين الحاصمين عمى تقدير مقبول والراغبين فى القيد لدرجة دكتوراه  الفمسفة فى التربية .
 شير   أكتوبر وفبراير من كل عام.وتقدم طمبات القيد لدرجة الدكتوراه مرتين  خالل العام الجامعى ,  وذلك خالل     

 القواعد المن مة:
 ( سنة . 4-2)   امجمدة البرن

 ساعات معتمدة.  - معامل/تدريب  -ساعات معتمدة   9 عدد الساعات األسبوعية: محاضرات
 )متطمبات الرسالة( إضافي  3      - اختياري   6   - إجباري    9  :المعتمدة الن رية عدد الساعات

 :مقررات البرنامج
 ثطَايج :ٚسضس انطانة ْصِ انًمطضاخ ذالل يسج ان: إجباري-أ 

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

ED900 522 02 52 02 3 يمطض ترصصٙ يتمسو  فٗ انترصص انؼاو 

ED901 522 02 52 02 3 يمطض ترصصٙ يتمسو فٗ انترصص انسلٛك 

 ًمطضاخ ذالل يسج انثطَايج: ٚسضس انطانة يمطض ٔاحس يٍ ْصِ ان: اختياري-ب

 اسى انًمطض ضلى  انًمطض
ػسز 

 انساػاخ

أػًال 

 فصهٛح

 ايتحاٌ َٓاٚح انفصم
 انًجًٕع

 تحطٚطٖ شفٕٖ

Curr902 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى انًُاْج 

Psy902 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى ػهى انُفس 

Tech902 ُ522 02 52 02 3 ٕنٕجٛا انتؼهٛىيمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى تك 

MH902 522 02 52 02 3 يمطض اذتٛاض٘ يٍ لسى انصحح انُفسٛح 

الحاصمين عمي تقدير )مقبول( بالدرجة الجامعية األولي أو الدبموم الخاصة في التربية )أحدىما أو كمييما( : يتطمب مدنيم اجتيداز  ممحو ة:
 مقررين تكميميين يقترحيما مجمس القسم .


