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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 رؤية كلية الرتبية

تسعى كلية الرتبية باملنصورة إىل حتقيق اجلودة 

والتميززو وتءززوا ة ارززة ةعةو ززة ةلززى لعم ززة التعلززي        

يززوة للتعلززي  والء زز   اجلززاةعو وكلززو بتززوة  بي ززة ةتم 

ولدةة اجلاةعة واجملتمع, مبا مؤهلها للمناةسة علمى ال

 ."ةلى املستومني احمللى والععبو

 



 

 (6) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 

 

رسالة كلية الرتبية
إةززداد ةعلمززو التعلززي   ءزز  اجلززاةعو املززؤةنني "

بعسززالته  والقززادرمى ةلززى اوبززداس واملناةسززة   سززو   

لى ت زومع  العم  وتدرمءه , وإةداد الءاحثني القادرمى ة

املععةزززززة وتو ي هزززززا   حززززز  امل ززززز    الرتبومزززززة    

واجملتمعيززة وتززوة  اتززدةا  وااست ززارا  املت صصززة 

."لوحدا  كا  ال ابع اتاص بال ليةةى ل ل املعاكو وا
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 برامج                                                       
 الدبلوو املهيية يف الرتبية

 :(71مادة )

خسجيٞ نًٝات ايرتب١ٝ ٚغريٖا َٔ ايهًٝاات   إعدادايدبًّٛ امل١ٝٓٗ اىل تٗدف 

 .تكدَٗا ايه١ًٝ اييتعًُٝا َٚٗٓٝا يف ختصص َٔ ختصصات ايدبًَٛات امل١ٝٓٗ 

 :(*) (71مادة )

 تكبٌ ايه١ًٝ يف ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ يف ايرتب١ٝ ايتايٞ:

ايطااااااص اذتالاااااً  عًااااا٢ دزآلااااا١ ايًٝطااااااْظ يف ا داص ٚايرتبٝااااا١  ٚ   -1

بهايٛزٜٛع يف ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ نُا تكبٌ ايه١ًٝ ايطاص اذتالاً   اي

عًااا٢ ايااادبًّٛ ايعاَااا١ يف ايرتبٝااا١ َااأ إراااد٣ ادتاَعاااات املصاااس١ٜ  ٚ َاااا 

 . ٜٓاظسٖا  ٚ اذتالً  ع٢ً  ١ٜ غٗاد٠ َعادي١

 ٚخسجيٞ ايػعب ايرتب١ٜٛ َٔ ايهًٝات األخس٣. -2

 :(71مادة )

ٚارااد َااٛشى عًاا٢   آلاااَعٞعاااّ َااد٠ ايدزاضاا١ يً صااٍٛ عًاا٢ اياادبًّٛ املٗٓٝاا١    

ٚتطاااري ايدزاضاا١ ٚفكاااا يٓعاااّ ايطاااعات املعتُاااد٠  ٝااح تهااإٛ      ،فصااً  دزاضااٝ   

ضاع١ َعتُد٠ َٛشع١ ع٢ً  (33)ايرتب١ٝ  يفَتطًبات اذتصٍٛ ع٢ً دزآل١ ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ 

فصًٝ  دزاضٝ   ٚ  نجس، ٚ د  قص٢  زبع١ فصٍٛ ، ع٢ً  ٕ ٜدزع ايطاياب فٝٗاا   

 بادتدٍٚ املسفل. املكسزات املب١ٓٝ

 :مكرر (71مادة )

 :ايتدزٜب املٝداْٞ

                                                 
 مكرر. 09، 08عديالت الوزارية للنواد أرقاو: ، بشأٌ التمً مالحق الالئحة (06ملحق رقه )(*)
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

  .ايدزاضٝ  ايتدزٜب املٝداْٞ ملد٠ ّٜٛ ٚارد  ضبٛعٝا  ثٓا٤ ايفصً -  

حتتطب دزآل١ ايتدزٜب املٝاداْٞ بٓاا٤ عًا٢ ايدزآلا١ ايايت لصاٌ عًٝٗاا         -ص 

ايطاياب َاأ )ايطاااد٠ املػااسف  عًاا٢ ايطًباا١ بايتاادزٜب املٝااداْٞ َٚاادٜس  

 ىل دزآل١ االختباز ايػفٗٞ ايرٟ ٜعكد يف ايه١ًٝ.املدزض١( باإلضاف١ إ

ٜعٝااد ايطايااب ايساضااب يف ايتاادزٜب املٝااداْٞ ايطاا١ٓ ايدزاضاا١ٝ يف َاااد٠    -ج 

 ايتدزٜب املٝداْٞ فكط يف ذات ايفصٌ َٔ ايعاّ ايتايٞ.

)عًاا٢  ٕ ٜهاإٛ تٛشٜااب ايطاااص عًاا٢ املاادازع ال َسنصٜااا  ٜٚعااد يااريو     

 ا يٝات املٓاضب١ يًتٓفٝر(.

 :(02مادة )

يف ايفصٌ ايدزاضٞ  (املكسزات ايدزاض١ٝ)هٕٛ اذتد األد٢ْ يًعب٤ ايدزاضٞ ٜ

( ضااع١  23ٜٚهٕٛ اذتاد األقصا٢ )   ،( ضاعات َعتُد9٠ايٛارد ثاث١ َكسزات بٛاقب )

 ٣ فصاٌ   يفٜكاّٛ بتطالًٝٗا ٚدزاضاتٗا     ايايت َعتُاد٠ عًا٢  ٕ اتااز ايطاياب املكاسزات      

 .ايجاْٞ األٍٚ َٚٔ ب  املكسزات احملدد٠ جبداٍٚ ايفصً  دزاضٞ

 :(07مادة )

 يفايرتب١ٝ،  يفمتٓح ادتاَع١ بٓا٤ ع٢ً طًب ن١ًٝ ايرتب١ٝ دزآل١ ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ 

 : رد ايتدصصات ا ت١ٝ

 :قصه أصول الرتبية

  اإلداز٠ املدزض١ٝ. -1

 .ضُإ ادتٛد٠ -2

 تعًِٝ ايهباز. -3

 ايتدطٝط ٚايطٝاضات ايتع١ًُٝٝ. -4

 تسب١ٝ ايطفٌ -5

 الرتبويقصه عله اليفض 

 م ايعكًٞ ٚاالبتهاز.ايتفٛ -1
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 ايكٝاع ٚايتكِٜٛ ايٓفطٞ ٚايرتبٟٛ. -2

 :قصه الصحة اليفصية

  ايرتب١ٝ ارتال١. -1

 األخصا٥ٞ ايٓفطٞ املدزضٞ. -2

 :قصه املياٍج وطرق التدريض

 طسم تدزٜظ ايتدصص. - 1

  َٓاٖج ٚبساَج ايتعًِٝ. -2

 ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ. -3

 َٓاٖج ٚطسم تدزٜظ ايعًّٛ بايًغ١ اإلجنًٝص١ٜ. -4

 .َٓاٖج ٚطسم تدزٜظ ايسٜاضٝات بايًغ١ اإلجنًٝص١ٜ -5

 قصه تكيولوجيا التعليه 

  تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ. -1

 ايتعًِ االيهرتْٚٞ -2

ا   ايايت متٓ ٗا ادتاَع١ ختصص ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ  اييتايػٗاد٠  يفع٢ً  ٕ ٜب    دزضٗا

 .طسم تدزٜظ ايتدصص() ايطايب ٚتكدٜسٙ ، نُا ٜٛضح يف غٗاد٠ ايدبًّٛ امل١ٝٓٗ

 :( مكرر07ادة )م

 (مجٝاب ايتدصصاات  )ايرتبٝا١   يفجيٛش يًطاص اذتالً  ع٢ً ايدبًّٛ املٗٓٝا١  

ٚبعاد   بٓاا٤ عًا٢ زغبا١ ايطاياب     (مجٝاب ايتدصصاات  )ايرتب١ٝ  يفايكٝد بايدبًّٛ ارتال١ 

 .اير٣ ٜسغب ايطايب ايكٝد فٝ٘ خر ز ٣ زتًظ ايكطِ 
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 الرتبية يفالدبلوو املهيية 
 اإلدارة املدرشية

األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

ED 633  133 73 15 15 3 ايرتبٟٛإداز٠ ايتغٝري ٚاإللاح 

ED 631  133 73 15 15 3 ايتعًِٝ يفثكاف١ املعاٜري 

ED 632  133 73 15 15 3 ايرتبَٟٛٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازٟسز َك 

ED 636  53 - 15 35 4 املٝداْٞايتدزٜب

 453---15اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 633 ايفهس اإلدازٟ املعالس 

MH 634  املدزض١ٝ ٚايتع١ًُٝٝ يإلداز٠ايص ١ ايٓفط١ٝ 

Curr635  ايرتبٟٛاملعًِ ٚاملػسف ٚاملٛآل٘  إعدادبساَج 

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

ED 637 133 73 15 15 3 إداز٠ األشَات يف املؤضطات ايرتب١ٜٛ 

Psy 638 ٝ133 73 15 15 3 اإلداز٠ ايرتب١ٜٛ ١ضٝهٛيٛآل 

ED 639 133 73 15 15 3 ب١ٜٛتازٜذ ْٚعسٜات اإلداز٠ ايرت 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

ED 612  53 - 15 35 4 املٝداْٞايتدزٜب 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 613   املدزضٞ االضرتاتٝلٞايتدطٝط 

Tech 611    ْعِ إداز٠ املكسزات اإليهرت١ْٝٚ 
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 الرتبية يفالدبلوو املهيية 
 ضناٌ اجلودة

 
 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

ED 633  133 73 15 15 3 ْعسٜات ٚعًُٝات اإلداز٠ ايتع١ًُٝٝ 

Curr 6313151573133آلٛد٠ طسم ٚ ضايٝب ايتدزٜظ

ED 632 133 73 15 15 3 بَٟٛٓاٖج ايب ح ايرت 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

ED 635  ْٞ15 35 4 ايتدزٜب املٝدا - - 53 

 453---15اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 633  ٞاملدزضٞايتدطٝط االضرتاتٝل  

Curr634  ايرتبٟٛاملعًِ ٚاملػسف ٚاملٛآل٘  إعدادبساَج 

 

 اىيالث الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 

636 
 آلٛد٠ ايرباَج ٚاملٓاٖج ايدزاض١ٝ 

3 15 15 73 133 

ED 637 133 73 15 15 3 ايرتبَٟٛداخٌ ايتغٝري ٚاإللاح 

ED 638 133 73 15 15 3 ضُإ ادتٛد٠  يفايٓعِ ايعامل١ٝ 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

ED 611  53-43515 املٝداْٞايتدزٜب

 453---15اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 639  احملاضب١ٝ ايتع١ًُٝٝ 

ED 613  ايتعًِٝ يفثكاف١ املعاٜري ٚادتٛد٠ 
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 الرتبية يفالدبلوو املهيية 
 تعليه الكبار

 األول اسيالدرالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED 633 
األضظ ايفًطف١ٝ ٚاالآلتُاع١ٝ يتعًِٝ 

 ايهباز ٚايٓعِ ايعامل١ٝ يف تعًُِٝٗ
3 15 15 73 133 

Curr 631 133 73 15 15 3 َٓاٖج ٚطسم تعًِٝ ايهباز 

ED 632  133 73 15 15 3 ايب ح ايرتبَٟٛٓاٖج 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 633  ايتدطٝط االضرتاتٝلٞ يتعًِٝ ايهباز 

ED 634  ايرتب١ٝ ٚايت١ُٝٓ ايسٜف١ٝ 

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED 636 133 73 15 15 3 اقتصادٜات تعًِٝ ايهباز 

Psy 637 ٝ133 73 15 15 3 تعًِٝ ايهباز  ١ضٝهٛيٛآل 

Tech638 133 73 15 15 3 تهٓٛيٛآلٝا تعًِٝ ايهباز 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 611  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 639 ستٛ األ١َٝ ٚايت١ُٝٓ اجملتُع١ٝ 

ED 613 إداز٠ َؤضطات تعًِٝ ايهباز 
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 الدبلوو املهيية يف الرتبية
  التخطيط والصياشات التعلينية 

 لاألو الدراسيالفصل 

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED 633  133 73 15 15 3 ايتعًِٝ  يف االضرتاتٝلٞايتدطٝط 

ED 631  133 73 15 15 3  ١ايرتبٝ يفايدزاضات املطتكب١ًٝ 

ED 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح ٚاملٓاقػ١ 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

ED 635  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 633 ايطٝاضات ايتع١ًُٝٝ 

ED 634 ٞفًطف١ ايتعًِٝ ايعاي 

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

رقه 
 املقرر

عدد  اسه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع ية الفصلامتحان ىها
ED 636  133 73 15 15 3 ايتعًِٝ يفإداز٠ ايتغٝري َٚداخٌ اإللاح 

ED 637  133 73 15 15 3 ايتعًِٝ يفادتٛد٠ ايػا١ًَ 

ED 638 ًِٝ133 73 15 15 3 اقتصادٜات ايتع 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

ED 611 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 639  ايٓعِ ٚايطٝاضات ايتع١ًُٝٝ يفخربات  آلٓب١ٝ 

ED 613 إداز٠ األشَات ايتع١ًُٝٝ 
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 الدبلوو املهيية يف الرتبية
 تربية الطفل  

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 ن ىهاية الفصلامتحا
 حتريري شفوي اجملنوع

ED 633  133 73 15 15 3 ايرتب١ٝ ايٛايد١ٜ 

Curr 631 ٌ133 73 15 15 3 َٓاٖج ٚ ْػط١ تعًِٝ ايطف 

ED 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635  53 - 15 35 4 َٝداْٞتدزٜب 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Tech 633  ًَِٝسر١ً ايطفٛي١ يفتهٓٛيٛآلٝا ايتع 

ED 634 األلٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ 

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

MH/Psy636 
١ٝ ايًعااااااب ٚايتعاااااابري   ضااااااٝهٛيٛآل 

 ٚايتٛالٌ عٓد األطفاٍ
3 15 15 73 133 

ED 637 133 73 15 15 3 قِٝ ٚ خاقٝات ايطفٌ ٚاألضس٠ 

Curr 638 ٌ133 63 13 33 3 اضرتاتٝلٝات ٚطسم تعًِٝ ايطف 

 133 63 13 33 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 611  53 - 15 35 4 َٝداْٞتدزٜب 

 453 - - 15 15 اجملُٛى

 :اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ* 

Curr 639 ايرتب١ٝ ايٛقا١ٝ٥ يألطفاٍ ايعادٜ  ٚذ٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

PSY 613  األطفاٍ املٖٛٛب  ٚاملتفٛق 



 

(00) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الدبلوو املهيية يف الرتبية
 الرتبية اخلاصة  

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع ية الفصلامتحان ىها

MH/PSY633 
َاااااااااااادخٌ يطااااااااااااٝهٛيٛآل١ٝ ذ٣ٚ 

 االرتٝاآلات ارتال١ 
2 15 15 73 133 

Curr 631  133 73 15 15 2 َٓاٖج ذ٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

ED 632 133 73 15 15 2 فًطف١ ايرتب١ٝ ير٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

MH/PSY633  133 73 15 15 2 ايرتب١ٝ ارتال١ يفَٓاٖج ايب ح 

Psy 634 
ايتعااااااااسف ٚايتػاااااااادٝص ياااااااار٣ٚ  

 االرتٝاآلات ارتال١
2 15 15 73 133 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 637 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 653 - - - 16 اجملُٛى

 :*اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

MH 635 عًِ ايٓفظ املسض٢ 

MH 636 ًٜ٘حتًٌٝ ايطًٛى ٚ تعد 
 

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
PSY 638 133 73 15 15 2 املٖٛب١ ٚايتفٛم 

Curr 639 133 73 15 15 2  طسم تدزٜظ ذ٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

Tech 613 
د املٛا إْتاجتهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ ٚ

  ير٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ ايتع١ًُٝٝ
2 15 15 73 133 

MH 611 
ازغاد ذ٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

 ٚ ضسِٖ
2 15 15 73 133 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 614  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 553 - - - 14 اجملُٛى

 :*اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

MH/Curr612 ٝل١ٝ ايتدخٌ ٚايدَج اضرتات 

ED 613  إداز٠ َؤضطات ايرتب١ٝ ارتال١ 



 

 (06) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الدبلوو املهيية يف الرتبية
 املدرشي اليفصي األخصائي 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

PSY 

633 
 133 73 15 15 3 املدزضٞعًِ ايٓفظ 

PSY 

631 
 133 73 15 15 3 ايتكِٜٛ ايٓفطٞ ايرتبٟٛ

PSY 

632 
 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

PSY 

635 
 53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝداْٞ

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

 MH 633  بساَج ايتدخٌ ٚتعدٌٜ ايطًٛى 

MH 634  املدزضٞ ايٓفطٞ األخصا٥َٞٗازات ٚ دٚاز  

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات 

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
PSY 636 133 73 15 15 3  ضٝهٛيٛآل١ٝ إداز٠ األشَات املدزض١ٝ 

MH 637 ًِ133 73 15 15 3 إعاقات ايتع 

ED 638 133 73 15 15 3 األلٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

MH 612 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

 MH 639 َ٘ٝٗازات ايتػدٝص ٚايتٛآل 

Curr 613 ٓفطٞاي خصا٥ٞاملٓاٖج املٛآل١ٗ يأل 



 

(03) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

ED 611 ًِٝاملعًِ ١َٓٗٚ ايتع 

  
 الرتبية يفالدبلوو املهيية 

  واالبتكار العقليالتفوق  

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

امتحان ىهاية 
 اجملنوع الفصل

 حتريري شفوي
PSY 633 133 73 15 15 2 ايعكًٞ خٌ إىل ايرتب١ٝ ارتال١ يف ايتفٛم املد 

PSY 631  ٘133 73 15 15 2 ت١ُٝٓ  ضايٝب ايتفهري َٚٗازات 

Curr 632  133 73 15 15 2 َٓاٖج املتفٛق  ٚاملٖٛٛب 

PSY 633 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 636  ْٞ15 35 4 ايتدزٜب املٝدا - - 53 

 553 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

PSY 634  يًُتفٛق  ٚاملٖٛٛب  ايٓفطٞايتػدٝص ٚايكٝاع 

PSY 635 ًِْعسٜات ايتعًِٝ ٚايتع 

 
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

MH 637 
ٚاياااااااادَج ايتاااااااادخٌ  ١ضااااااااٝهٛيٛآلٝ

 يًُتفٛق  ٚاملبتهسٜٔ
2 15 15 73 133 

PSY 638 133 73 15 15 2 ضٝهٛيٛآل١ٝ االبداى 

PSY 639 133 73 15 15 2 بساَج ت١ُٝٓ املٖٛب١ ٚاإلبداى 

Curr 613  133 73 15 15 3 طسم تدزٜظ املتفٛق  ٚاملٖٛٛب 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 613  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 553 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ



 

 (04) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

MH611 زغاد ٚتٛآلٝ٘ املتفٛق  ٚاملبتهسٜٔ إ 

ED 612 األلٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ 



 

(05) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الدبلوو املهيية يف الرتبية
 القياط والتقويه اليفصي والرتبوي

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
PSY 633 ٟٛ133 73 15 15 2 ايتكِٜٛ ايرتب 
PSY 631 (ِٜٛ1تطبٝكات ع١ًُٝ يف ايكٝاع ٚايتك) 133 73 15 15 تطبٝك2ٞ 
PSY 632 133 15 15 73 2 َٓاٖج ايب ح 
Curr 633 133 73 15 15 3 تكِٜٛ املٓاٖج ايدزاض١ٝ 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  
PSY 636  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 553 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

PSY 634  ايرتبٟٛٚ ايٓفطٞايفسٚم ايفسد١ٜ ٚايكٝاع  

MH 635   َ٘ٝٗازات ايتػدٝص ٚايتٛآل 

 

 الثاىي الدراسيالفصل 

 قرراسه امل رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
PSY 

637 
 133 73 15 15 3 االختبازات ايٓفط١ٝ ٚايت ص١ًٝٝ

PSY 

638 
 ١ًُٝ  133 73 15 15 تطبٝكٞ 2 (2ايكٝاع ٚايتكِٜٛ) يفتطبٝكات ع

Curr 

639 
 133 15 15 73 3 (املسر١ً ايجا١ْٜٛ)تكِٜٛ املٓاٖج ايدزاض١ٝ 

 133 73 15 15 3 (*2) اختٝازَٟكسز  

PSY 

612 
 53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝداْٞ

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 613  األلٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ 

Tech 611  ِٜٛاإليهرتْٚٞطسم ايتك  



 

 (06) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الدبلوو املهيية يف الرتبية
 صطرق تدريض التخص

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 
اضاارتاتٝلٝات ٚذاااذج ايتاادزٜظ ٚتطبٝكاتٗااا   

 يف ايتدصص
3 15 15 73 133 

Curr 631 133 73 15 15 3 ختطٝط املٓاٖج ٚتطٜٛسٖا 

Curr 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 636  ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

MH 633 جياب١ٝايص ١ ايٓفط١ٝ اإل 

Psy 634 ايكدزات ايعك١ًٝ 

ED 635 داز٠ املدزض١ٝاإل يفاملعالس٠  اجتاٖاتاال 

 

 الثاىي الدراسي الفصل

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 637 133 73 15 15 3 اذتدٜج١ يف تدزٜظ َاد٠ ايتدصص اجتاٖاتاال 

Curr 638 133 73 15 15 3 طسم ايتدزٜظ يًف٦ات ارتال١ 

Curr 639 133 73 15 15 3 قاع١  ح 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 612 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 613 اضتدداّ ايهُبٝٛتس يف تدزٜظ َاد٠ ايتدصص 

Tech 611  ًِٝايتدصص يفتهٓٛيٛآلٝا ايتع 



 

(07) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 هيية يف الرتبيةالدبلوو امل
 ج التعليهمياٍج وبرام

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 133 73 15 15 3  ضايٝب ايتدزٜظ يف َاد٠ ايتدصص 

Curr 631 133 73 15 15 3 ختطٝط املٓاٖج يف ايتدصص 

Curr 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 633  ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠  يفايتدصص  يفتطٜٛس املٓاٖج 

Curr 634  ايرباَج ٚاملٓاٖج ايدزاض١ٝ  يفَعاٜري ادتٛد٠ 

 

 الثاىي راسيالدالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 636  133 73 15 15 3 َٓاٖج ايف٦ات ارتال١ 

Curr 637 ًِٝ133 73 15 15 3 تكِٜٛ َٓاٖج ٚبساَج ايتع 

Curr 638 133 73 15 15 3 اضتدداّ ايهُبٝٛتس يف تدزٜظ َاد٠ ايتدصص 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 611 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 639 األلٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف١ٝ يًرتب١ٝ 

Tech 613 تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ يفاذتدٜج١  اجتاٖاتاال  

 



 

 (08) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 رتبيةالدبلوو املهيية يف ال
  الرتبية البيئية 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 133 73 15 15 3 ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ َٚداخٌ تدزٜطٗا 

Curr 631 ًُٞ133 73 15 15 3 ايتٜٓٛس ايب٦ٝٞ ايع 

Curr 632 133 73 15 15 3 يب حَٓاٖج ا 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635  53 - 15 35 4 املٝداْٞايتدزٜب 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 633 ايعًّٛ ٚايتهٓٛيٛآلٝا ٚتأثريٖا ع٢ً ايب١٦ٝ ٚاجملتُب 

Curr 634 آلٛد٠ ايب١٦ٝ املدزض١ٝ 

 

 ثاىيال الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

Curr 636 
١ يف ٝااا تكاااِٜٛ َكاااسزات ايرتبٝااا١ ايب٦ٝ  

  ٚادتاَعَٞٓاٖج ايتعًِٝ ايعاّ 
3 15 15 73 133 

MH/PSY 637 ٞ133 73 15 15 3 عًِ ايٓفظ ايب٦ٝ 
Curr 638 133 73 15 15 3 قاع١  ح 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  
Curr 612  53 - 15 35 4 املٝداْٞايتدزٜب 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 639  َعًِ ايعًّٛ ٚايب١٦ٝ إعدادبساَج  

Curr 613 ايرتب١ٝ ايب١ٝ٦ٝ ٚايت١ُٝٓ املطتدا١َ 

ED 611 ٝ١ يًرتب١ٝاأللٍٛ االآلتُاع١ٝ ٚايفًطف. 

  



 

(09) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الدبلوو املهيية يف الرتبية
  مياٍج وطرق تدريض العلوو باللغة االجنليسية 

 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 ( 1 ضايٝب تدزٜظ َٓاٖج ايعًّٛ مبدازع ايًغات ) 133 73 15 15 3 

Curr 631 
تدزٜظ َٓاٖج ايعًّٛ مبدازع ايًغاات مبسرًا١   

 ٟعدادٚاإلايتعًِٝ االبتدا٥ٞ 
3 15 15 73 133 

Curr 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635 53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝداْٞ مبدازع ايًغات 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ *

Curr 633  ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ يفختطٝط ٚتطٜٛس َٓاٖج ايعًّٛ مبدازع ايًغات 

Curr 634 املٓاٖج ايدزاض١ٝ مبدازع ايًغات 

  
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 636 ( 2 ضايٝب تدزٜظ َٓاٖج ايعًّٛ مبدازع ايًغات) 133 73 15 15 3 

Curr 637  133 73 15 15 3 تدزٜظ َٓاٖج ايعًّٛ مبدازع ايًغات باملسر١ً ايجا١ْٜٛ 

Curr 638 133 73 15 15 3 قاع١  ح 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 612 53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝداْٞ مبدازع ايًغات 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 639 تكِٜٛ َٓاٖج ايعًّٛ ٚتطٜٛسٖا مبدازع ايًغات يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ 

Curr 613  َعًِ ايعًّٛ ٚتدزٜب٘ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ إعدادبساَج 

Tech 611  تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ يفاذتدٜج١  اجتاٖاتاال 



 

 (61) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 دبلوو املهيية يف الرتبيةال
  مياٍج وطرق تدريض الرياضيات باللغة االجنليسية 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 

 

 ضااايٝب تاادزٜظ َٓاااٖج ايسٜاضااٝات مباادازع  

 ( 1ايًغات )
3 15 15 73 133 

Curr 631 
تاادزٜظ َٓاااٖج ايسٜاضااٝات مباادازع ايًغااات     

 ٟعدادمبسر١ً ايتعًِٝ االبتدا٥ٞ ٚاإل
3 15 15 73 133 

Curr 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Curr 635 53  15 35 4 ايتدزٜب املٝداْٞ مبدازع ايًغات 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :طايب َكسزا ٚاردا َٔ* اتاز اي

Curr 633  ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ يفختطٝط ٚتطٜٛس َٓاٖج ايسٜاضٝات مبدازع ايًغات 

Curr 634  املٓاٖج ايدزاض١ٝ مبدازع ايًغات 

  
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 636 
 ضايٝب تادزٜظ َٓااٖج ايسٜاضاٝات مبادازع     

 (2ايًغات )
3 15 15 73 133 

Curr 637 
تاادزٜظ َٓاااٖج ايسٜاضااٝات مباادازع ايًغااات  

 باملسر١ً ايجا١ْٜٛ
3 15 15 73 133 

Curr 638 133 73 15 15 3 قاع١  ح 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Curr 612 53 - 15 35 4 تايتدزٜب املٝداْٞ مبدازع ايًغا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Curr 639  تكِٜٛ َٓاٖج ايسٜاضٝات ٚتطٜٛسٖا مبدازع ايًغات يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ 

Curr 613  َعًِ ايسٜاضٝات ٚتدزٜب٘ يف ض٤ٛ َعاٜري ادتٛد٠ إعدادبساَج 



 

(60) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

Tech 611 ًِٝتهٓٛيٛآلٝا ايتع يفاذتدٜج١  اجتاٖاتاال 

 الرتبية يفالدبلوو املهيية 
 تكيولوجيا التعليه 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىهاية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr 633 133 73 15 15 3 تطٜٛس املٓاٖج ايدزاض١ٝ 

Tech 

631 

ت األآلٗاااص٠ ايتعًُٝٝااا١ ٚلاااٝاْتٗا َٚطااات دثا 

 تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ
3 15 15 73 133 

Tech 

632 
 َٓاٖج ايب ح

3 15 15 73 133 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Tech 

635 
 ايتدزٜب املٝداْٞ

4 35 15 - 53 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

ED 633 املعالس٠ يف اإلداز٠ املدزض١ٝ اجتاٖاتاال 

Tech 634 َطت دثات تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ ير٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

   
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
Tech 636 ٚ ُِٝ133 73 15 15 3 املٛاد ٚايرباَج ايتع١ًُٝٝ  إْتاجتص 
Tech 637 133 73 15 15 3 َاد٠ ايتدصص يفعًِٝ تهٓٛيٛآلٝا ايت 
Tech 638  133 73 15 15 3 تدزٜظ ايتدصص يفاضتدداّ ايهُبٝٛتس 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  
Tech 611 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Tech 639 ١ًُْٝٝعِ تأيٝف ايربزتٝات ايتع 

Tech 613 يهرتْٚٞ ٚاملعاٌَ االفرتاض١ٝ ايتعًِٝ اإل 

 



 

 (66) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو املهيية 
  اإللكرتوىيالتعليه  

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل

Tech 633 
ِ اذتدٜجاااا١ يف تهٓٛيٛ اجتاٖاااااتاال آلٝااااا ايتعًاااٝا

 اإليهرتْٚٞ ْٚعِ إداز٠ املكسزات االيهرت١ْٝٚ
3 15 15 73 133 

Curr 631  133 73 15 15 3 تطٜٛس املٓاٖج ايدزاض١ٝ 

Tech 632 133 73 15 15 3 َٓاٖج ايب ح 

 133 73 15 15 2 (*1) اختٝازَٟكسز  

Tech 636 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 

 453 - - - 15 اجملُٛى

 :اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ* 

Tech 633  ايٛضا٥ط املتعدد٠ إْتاجطسم 

ED 634   ايعًُٞ خاقٝات ايب ح  

Tech 635 َطت دثات تهٓٛيٛآلٝا ايتعًِٝ ير٣ٚ االرتٝاآلات ارتال١ 

  
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىهاية الفصل
Tech 636 133 73 15 15  3 تصُِٝ َٛاقب ايٜٛب ايتع١ًُٝٝ 

Tech 637 
َصادز ايتعًِٝ اإليهرتْٚٞ َٚطات دثات٘ يف  

 اإليهرتْٚٞايتدزٜب ٚايتكِٜٛ 
3 15 15 73 133 

Tech 638 
ِ ٚاياااتعًِ عااارب غااابهات     اضااارتاتٝلٝات ايتعًااٝا

   ْرتْ اإل
3 15 15 73 133 

 133 73 15 15 2 (*2) اختٝازَٟكسز  

Tech 611 ْٞ53 - 15 35 4 ايتدزٜب املٝدا 
 453 - - - 15 اجملُٛى

 :* اتاز ايطايب َكسزا ٚاردا َٔ

Tech 639 
ْعِ تأيٝف ايربزتٝات ايتع١ًُٝٝ 

 يهرت١ْٝٚاإل
Tech 613 يهرتْٚٞ ٚاملعاٌَ االفرتاض١ٝ ايتعًِٝ اإل 

 


