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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        

وة للتعلززي  والء زز  اجلززاةعو وكلززو بتززوة  بييززة ةتميزز 

ولدةة اجلاةعة واجملتمع, مبا مؤهلها للمناةسة علمى ال

 ."ةلى املستومني احمللى والععبو
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 

 

رسالة كلية الرتبية
إةززداد ةعلمززو التعلززي   ءزز  اجلززاةعو املززؤةنني "

بعسززالته  والقززادرمى ةلززى اوبززداس واملناةسززة   سززو   

ى ت زومع  العم  وتدرمءه , وإةداد الءاحثني القادرمى ةل

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 اخلاصة يف الرتبية

 (:22مادة )
ٍ التخصني    يفالذاسطني    لعذادبًُ لى الرت يفتهذف الذبلىم اخلاصُ  النيزّ   الرتبنيى

 هزا التخص . يف الرتبىٍطًتم قًذهم فًه , ومتهًنهم من أطاطًات البشح 

 (:22مادة )
الرتبًُ الطنيب  رشونيى الهلًنيات أو اهداهنيذ  ني        يفيلتشل بالذبلىم اخلاصُ 

  ُ ُ  والنيذبلىم اهه  ,الرتبىيُ واحلاصل  علِ الذبلىم الدامنيُ يف الرتبًني ) وفكنيا   نًنيُ يف الرتبًني

 .للتخص  بكظم اهناهر (

 (:22مادة )
ويلتشنينينيل الطنينينيب  رشونينينيى نلًنينينيات الرتبًنينينيُ أو منينينيا يداد نينينيا احلاصنينينيلى  علنينينيِ    

البهنينينيالىسيىغ أو اللًظنينينيااع واحلاصنينينيل  علنينينيِ النينينيذبلىم اههنًنينينيُ يف الرتبًنينينيُ بالنينينيذبلىم     

 ) وفكا للتخص  بكظم اهناهر (. اخلاصُ يف الرتبًُ

 :(*) (22مادة )
 تكنينيذيش دًنينيذ يف الرتبًنينُي احلصنينيىى علنينِي يفؼنينيرتل لكًنينيذ الطالنينيب بالنينيذبلىم اخلاصنينُي  ي

وادتًنينياص اتمتشاانينيات النينيا انينيذدها الهلًنينُي يف اللةنينُي ا  لًضينينُي     ,الرتبًنينُي يف النينيذبلىم اههنًنينُي

 ُ وونيىص قبنيىى الطالنيب احلاصنيى علنِي تكنيذيش مكبنيىى بالذبلىمنُي          ,وارتباسات اهكابلُ الؼخصنًي

ذ بالذبلىمنينُي اخلاصنينُي يف الرتبًنينُي وبنينينطع الؼنينيشول الظنينيابكُ, بؼنينيشل      اههنًنينُي يف الرتبًنينُي للكًنيني  

 دساطته مكشسين تهمًلً  اذدهما الهلًُ ووتاصهما الطالب بتكذيش دًذ علِ األقى.

 (:22مادة )
تظنينيني  الذساطنينينيُ وفكنينينيال لنانينينيام الظنينينياعات اهدتمنينينيذَ 8 عًنينينيح تهنينينيى  متطلبنينينيات  

ث  طاعُ مدتمذَ مىصعُ علنيِ  ( ثب03احلصىى علِ دسدُ الذبلىم اخلاصُ يف الرتبًُ )

فصل  دساطً  أو أنجش , وعذ أقصِ أسبدُ فصىى , علِ أ  يذسغ الطالنيب فًهنيا   

  .اهكشسات الذساطًُ اهبًنُ باجلذوى اهشفل

                                                 
 .65، بشأن تعديل املادة رقه من مالحق الالئحة (06ملحق رقه ) (*)
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 (:22مادة )
يف الطصى الذساطٌ  (اهكشسات الذساطًُ)يهى  احلذ األداِ للدبْ الذساطٌ 

( طنياعُ  03ويهى  احلنيذ األقصنيِ )   ,مدتمذَ( طاعات 6الىاسذ ثبثُ مكشسات بىاقع )

أّ فصنيى   يفيكنيىم بتظنيذًلها ودساطنيتها     النيا مدتمنيذَ علنيِ أ  اتنياس الطالنيب اهكنيشسات      

 .الجااٌمن ب  اهكشسات احملذدَ ظذاوى الطصل  األوى و دساطٌ

 :(22مادة )
ينينيذسغ الطالنينيب اهكنينيشسات الذساطنينيًُ اهىانينيشُ باجلنينيذاوى اهشفكنينيُ النينيا تنينيب          

ُ      يفالنيذبلىم اخلاصنيُ    يفساطُ مكشسات الذ  ,الرتبًنيُ وفنيل التخصصنيات الرتبىينيُ اهختلطني

 .ويكىم الطالب بارتًاس اهكشسات الذساطًُ وتظذًلها مبظاعذَ اهشػذ األنادميٌ

 (:22مادة )
  ُ دسطنينيها  النينياختصنيني  النينيذبلىم اخلاصنينيُ    ينينيزنش يف ػنينيهادَ النينيذبلىم اخلاصنيني

 7 التالٌعلِ النشى  الطالب وتكذيشه ورلو

 :ول تربيةقسه أص
 أصىى الرتبًُ -1

 .لداسَ تدلًمًُ -0

 تشبًُ الططى. -0

 :قسه عله اليفس الرتبوي
 .تشبىٍعلم اطع  -1

 :قسه الصحة اليفسية
 صشُ اطظًُ. -1

 تشبًُ راصُ -0

 قسه املياهج وطرق التدريس:
اهناهر وطشم تذسيع التخص  ] حيذد يف الؼنيهادَ التخصني  النيذقًل     -1

لتخصنيني  اهننينياهر وطنينيشم التنينيذسيع    وننينيزلو بالنظنينيبُ  ,لطنينيشم التنينيذسيع 

  .لشياض األططاى

 الرتبًُ البًًُٔ. -0

 :قسه تكيولوجيا التعليه
 تهنىلىدًا التدلًم  -1
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 أصول الرتبية

 األول الدراسيالفصل 

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED433 ًُ133 43 12 12 0 فلظطُ الرتب 

ED 431  ًُ133 43 12 12 0 ادتماعًات الرتب 

 
مكنينيشسا  ارتًاسينينيا  منينين قظنينيم  تشبنينيىي   

 آرشين*

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

ED 432  133 43 12 12 0 الرتبىٍمناهر البشح 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 
Curr430 تطىيش اهناهر 

Psy430 ااشيات التدلًم والتدلم 
Tech431 تهنىلىدًا التدلًم 

 
 الثاىيالفصل الدراسي 

عدد  اسه املقرر املقرر رقه
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED 433 133 43 12 12 0 ختطًط التدلًم واقتصادياته 

ED 434 133 43 12 12 0 لتنمًُ اهظتذامُالتدلًم وا 

 
مكنينينينينيشسا  ارتًاسينينينينينيا  منينينينينين قظنينينينينيم    

 آرشين* تشبىي 

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

STAT41

3 

 **الرتبىٍ سصاْا 
0 12 12 43 133 

ED 411 133 43 12 12 0  قاعُ عح 

 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 
Curr435  دلم وتذسيبهاه لعذادبشامر 
Psy436   سػاد وتىدًه اهتطىق  واهىهىب ل 
Tech410 ًُتهنىلىدًا ولاتاز اهىاد التدلًم 

سالُ عذم تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ  يف** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطببه, و

 اهتخصص  من دارى الهلًُ. 
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 تربية الطفل

 األول دراسيالالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED433 133 43 12 12 0 فلظطُ تشبًُ الططى 

Curr431 ُ133 43 12 12 0 تصمًم بشامر ومناهر ططى الشوا 

 
مكشسا  ارتًاسيا  من قظم  تشبنيىي   

 آرشين*

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

ED432  133 43 12 12 0 الرتبىٍمناهر البشح 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 

MH430  رصآ  النمى الؼامى للططى 

Tech430 تهنىلىدًا التدلًم 

Psy431  للططى اتبتهاسٍاهناخ 

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر املقرر رقه
 اتالساع

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىواية الفصل
Curr433 133 43 12 12 0 اطرتاتًذًات التدلًم والتدلم لألططاى 
Psy434 133 43 12 12 0 طًهىلىدًُ تدلم الططى 
Curr/ 

ED435 
 تصمًم األاؼطُ واأللدا  الرتبىيُ

0 12 12 43 133 

 
مكنينينينيشس ارتًنينينينياسٍ منينينينين قظنينينينيم تشبنينينينيىٍ  

 *آرش
0 12 12 43 133 

STAT410  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 
ED410 133 43 12 12 0 قاعُ عح 

 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌمما  * اتاس الطالب مكشسال واسذال
ED 436 اجلىدَ الؼاملُ ولداسَ مؤطظات سياض األططاى 
Curr 413  الرتبىٍاهؼشف واهىده  لعذادبشامر  
MH 411 اللدب والتىاصى عنذ الططى هىلىدًطًه 

سالُ عذم تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ  يف** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطببه, و
 اهتخصص  من دارى الهلًُ.
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 إدارة تعلينية وضنان اجلودة

 األول الدراسيالفصل 

رقه 
 املقرر

 اسه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 صليةف

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

ED433 
احلذيجنينيُ يف ا داسَ التدلًمًنينيُ  اجتاهنينياتات

 واجلىدَ الؼاملُ
0 12 12 43 133 

ED431 133 43 12 12 0 فلظطُ اجلىدَ التدلًمًُ واقتصادياتها 

ED430 133 43 12 12 0 مناهر البشح 

 
  منينين قظنينيم  تشبنينيىي    ا  ارتًنينياسامكنينيشس

 شين*آر

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 

Curr430  ًُتطىيش اهناهر الذساط 

Tech431 تهنىلىدًا التدلًم 

Psy432  ٍعلم النطع ا داس 
 

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع ة الفصلامتحان ىواي

ED433 133 43 12 12 0 اهؤطظات التدلًمًُ يفداسَ األصمات ل 
ED434  133 43 12 12 0 التدلًم يف اتطرتاتًذٌالتخطًط 
ED435 133 43 12 12 0 قاعُ البشح 

 
مكنينينينينيشسا  ارتًاسينينينينينيا  منينينينينين قظنينينينينيم     

 تشبىي  آرشين*
0 
0 

12 
12 

12 
12 

43 
43 

133 
133 

STAT411  133 12 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 
 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 
MH436 ًُالصشُ النطظًُ لإلداسَ اهذسطًُ والتدلًم 
Curr413  اهدلم وتذسيبه لعذادبشامر 
Psy410 ًُا داسَ ا بذاع 

تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ سالُ عذم  يف** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطببه, و

 اهتخصص  من دارى الهلًُ.
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 الرتبويعله النفس 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Psy433 ْ133 43 12 12 0 (طٌ)وص تشبىٍاطظِ و لسصا 

Psy431 ًُ133 43 12 12 0 بناْ اهكايًع النطظ 

Psy430 133 43 12 12 0 مناهر البشح يف علم النطع 

 
ا  منين قظنيم  تشبنيىي     يني مكشسا  ارتًاس

 آرشين*

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 

Curr430 ًًُٔبشامر الرتبًُ الب 

ED431 ًُاألصىى اتدتماعًُ والطلظطًُ للرتب 

Tech432 تهنىلىدًا التدلًم 

 

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Psy433  َ133 43 12 12 0  الرتبىٍعلم النطع  يفااشيات مداصش 

Psy434 133 43 12 12 0 الدكلًُ الدلًا ومهاسات التطه  الدملًات 

Psy435 133 43 12 12 0 قاعُ البشح 

مكنينيشسا  ارتًاسينينيا  منينين قظنينيم  تشبنينيىي    

 آرشين*

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

STAT411  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 

 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 

MH436   وابًُالصشُ النطظًُ ا  

MH413 ًُاتاطشابات النطظًُ والظلىن 

Curr410 طشم تذسيع 

سالُ عذم تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ  يف** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطببه, و

 اهتخصص  من دارى الهلًُ.
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 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 صحة نفسية

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر ررقه املقر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

MH 433 ًُ133 43 12 12 0 اتاطشابات النطظًُ والظلىن 

MH 431  ًُ133 43 12 12 0 لوابًُصشُ اطظ 

MH 430 ًُ133 43 12 12 0 مناهر البشح يف الصشُ النطظ 

 
شبنينينيىي  مكنينينيشسا  ارتًاسينينينيا  منينينين قظنينينيم  ت  

 آرشين*

0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 

Curr430 ُمناهر روّ اتستًادات اخلاص 

ED431 ًُاألصىى اتدتماعًُ والطلظطًُ للرتب 

Tech432 تهنىلىدًا التدلًم 

 

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 ساعاتال

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىواية الفصل

MH 433 133 43 12 12 0 لسػاد اطظِ متكذم 

MH 434 
الصنينيشُ  يفالؼخصنينيًُ وقينينيايا مداصنينيشَ 

 النطظًُ
0 12 12 43 133 

MH 435 133 43 12 12 0 قاعُ البشح 

 
مكنينيشسا  ارتًاسينينيا  منينين قظنينيم  تشبنينيىي    

 آرشين*
0 
0 

12 
12 

12 
12 

43 
43 

133 
133 

STAT411  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 
 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 
Psy436 يفعلم النطع اهدش 
Psy413  الدملًات الدكلًُ ومهاسات التطه 
Ed410 ُالنام الداهًُ فِ الرتبًُ اخلاص 

سالُ عذم تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ  يفبه, و** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطب

 اهتخصص  من دارى الهلًُ.



 

 (01) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 تربية خاصة 

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

MH433 
ادنينيات لسػنينياد اطظنينيٌ متكنينيذم لنينيزوّ اتستً   

 اخلاصُ
0 12 12 43 133 

ED431 ُ133 43 12 12 0 فلظطُ الرتبًُ اخلاص 

Curr430 ُ133 43 12 12 1 اهناهر لزوّ اتستًادات اخلاص 

MH/Psy430 ُ133 43 12 12 0 مناهر البشح يف الرتبًُ اخلاص 

 133 43 12 12 0 (*1) ارتًاسٍمكشس  

 233 - - - 12 اجملمىع

 7يلٌشسا واسذا مما * اتاس الطالب مك

MH431 ُأطالًب وأدوات التؼخً  والكًاغ لزوّ اتستًادات اخلاص 

Tech432 اهىاد التدلًمًُ للطٔات اخلاصُ لاتازتهنىلىدًا و  

ED 433  ًُالرتبًُ اخلاصُ يفالنام الداه 

  

 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع واية الفصلامتحان ى

MH434 
روّ  ُطنينينينيًهىلىدً يفمداصنينينينيشَ  ااجتاهنينينينيات

 اتستًادات اخلاصُ  
0 12 12 43 133 

ED435  ُ133 43 12 12 0 التخطًط ولداسَ مؤطظات الرتبًُ اخلاص 
Curr436 ُ133 43 12 12 0 طشم تذسيع روّ اتستًادات اخلاص 
MH/Psy41
3 

 قاعُ البشح
0 12 12 43 133 

 133 43 12 12 0 (*0) ارتًاسٍمكشس  
STAT410  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 

 333 - - - 12 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسا واسذا مما 
Psy411  الدملًات الدكلًُ ومهاسات التطه 
Psy410 يفعلم النطع اهدش 

النينيُ عنينيذم تنينيىفش متخصنيني  ينتنينيذ  الكظنينيم أسنينيذ  س يف** يكنينيىم ننينيى قظنينيم بتنينيذسيع هنينيزا اهكنينيشس لطببنينيه, و 
 اهتخصص  من دارى الهلًُ.



 

(00) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 املناهج وطرق تدريس التخصص

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Curr433 133 43 12 12 0 ص تصمًم اهناهر يف التخ 

Curr431  133 43 12 12 0 اطرتاتًذًات التذسيع اهتكذمُ يف التخص 

Curr430  133 43 12 12 0 مناهر البشح 

Curr430  133 43 12 12 0 اهدلم و تذسيبه لعذادبشامر 

 مكشسا  ارتًاسيا  من قظم  تشبىي  آرشين* 
0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

 333 - - - 12 اجملمىع

 7يلٌاتاس الطالب مكشسين مما * 
Psy431 ااشيات التدلًم والتدلم 
Tech432  وتطبًكاته لهرتواٌالتدلًم ا 
ED433 ًُاألصىى اتدتماعًُ والطلظطًُ للرتب 

  
 الثاىي الدراسيالفصل 

عدد  اسه املقرر رقه املقرر
 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري فويش اجملنوع

Curr434  133 43 12 12 0 تطىيش اهنهر يف التخص 

Curr435   133 43 12 12 0 طشم تذسيع مادَ التخص 

Curr436 133 43 12 12 0 قاعُ البشح 

   من قظم  تشبىي  آرشين*ا  ارتًاسيامكشس 
0 

0 

12 

12 

12 

12 

43 

43 

133 

133 

STAT410  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 

 333 - - - 12 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسين مما 
ED413 ًُلداسَ األصمات التدلًم 
MH411  وابًُالصشُ النطظًُ ا 
Tech410 تهنىلىدًا التدلًم 

سالُ عذم تىفش متخص  ينتذ  الكظم أسذ  يف** يكىم نى قظم بتذسيع هزا اهكشس لطببه, و

 اهتخصص  من دارى الهلًُ.



 

 (06) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية  يفوو اخلاصة الدبل
 الرتبية البيئية

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىواية الفصل

Curr433 ُ133 43 12 12 0 الرتبًُ البًًُٔ و التنمًُ اهظتذام 

Curr431 133 43 12 12 0 احلذيجُ للرتبًُ البًًُٔ اجتاهاتات 

Curr430 
 يفالتخطنينيًط لنينينياامر الرتبًنينيُ البًًٔنينينيُ   

 امدٌمشاسى التدلًم الدام واجل
0 12 12 43 133 

Curr430 133 43 12 12 0 الطاقُ البذيلُ لاتازو  دلمٌالبشح ال 

Curr431 ًًُٔ23 - - 23 1 مؼشوع عح عن اهؼهبت الب 

 133 43 12 12 0 (*1) ارتًاسٍمكشس  

 223 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسال واسذال مما 
Curr 432 الدلىم والتهنىلىدًا وعبقتها بالبًُٔ واجملتمع 
Tech 433 تهنىلىدًا التدلًم يفاحلذيجُ  اجتاهاتات  
MH 434  وابًُالصشُ النطظًُ ا 

 

 الثاىي الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات
أعنال 
 فصلية

 حتريري شفوي اجملنوع امتحان ىواية الفصل

Curr435 
 يفتطنينينينيىيش مننينينينينياهر الرتبًنينينينيُ البًًٔنينينينينيُ   

 مشاسى التدلًم الدام واجلامدٌ 
0 12 12 43 133 

Curr436 
أانينينينينينيىاع التلنينينينينينيىخ  قًاطنينينينينينيات مظنينينينينينيتىّ

 بًٌٔالبًىلىدٌ وال
0 12 12 43 133 

Curr413  133 43 12 12 0 الرتبًُ البًًُٔ يفمناهر البشح 

Curr411 
اطنينينينينيرتاتًذًات ومنينينينينيذارى التنينينينينيذسيع   

 احلذيجُ يف الرتبًُ البًًُٔ
0 12 12 43 133 

Curr410 23 - - 23 1 البًًُٔ  تمؼشوع عح عن اهؼهب 

 133 43 12 12 0 (*0) ارتًاسٍمكشس  

STAT413  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 

 323 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌمما  * اتاس الطالب مكشسال واسذال
Curr 410  ًًُٔالًى حمتىّ اهناهر وأهذاف الرتبًُ الب 
Psy 411 بًٌٔعلم النطع ال  
ED 412  ًُالبًًُٔبالرت يفالنام الداه ًُ 

سالنينيُ عنينيذم تنينيىفش متخصنيني  ينتنينيذ  الكظنينيم أسنينيذ   يف** يكنينيىم ننينيى قظنينيم بتنينيذسيع هنينيزا اهكنينيشس لطببنينيه, و 
 اهتخصص  من دارى الهلًُ.



 

(03) 

 6102ديسمرب  –الئحة الدراسات العليا املعدلة 

 الرتبية يفالدبلوو اخلاصة 
 تكنولوجيا التعليه

 األول الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 حتريري شفوي اجملنوع

Tech433 133 43 12 12 0 تهنىلىدًا التدلًم يفاحلذيجُ  اجتاهاتات 

Tech431 ًُ133 43 12 12 0 تصمًم اهناهر واهكشسات اتلهرتوا 

Tech430 
اهناهر الذساطًُ وأطالًب التدلنيًم والنيتدلم عنيا    

 الؼبهات
0 12 12 43 133 

Tech430 133 43 12 12 0 مناهر البشح 

 133 43 12 12 0 من قظم تشبىٍ آرش* ارتًاسٍ مكشس 

 233 - - - 11 اجملمىع

 7يلٌ* اتاس الطالب مكشسال واسذال مما 

Psy431 دلمااشيات التدلًم والت  Curr432  ًًُٔبشامر الرتبًُ الب 

MH 433  وابًُالصشُ النطظًُ ا    
 

 الثاىي الدراسيالفصل 

 اسه املقرر رقه املقرر
عدد 

 الساعات

أعنال 
 فصلية

 امتحان ىواية الفصل
 اجملنوع

 حتريري شفوي

Tech434 133 43 12 12 0 اطرتاتًذًات التدلًم والتدلم عا الؼبهات 

Tech435  ٌ133 43 12 12 0 طشم التكىيم ا لهرتوا 

Tech436 ًُ133 43 12 12 0 اام لداسَ مىاقع الىيب التدلًم 

Tech413 133 43 12 12 0 قاعُ البشح 

 133 43 12 12 0 مكشس ارتًاسٍ من قظم تشبىٍ آرش* 

STAT412  133 43 12 12 0 **الرتبىٍ سصاْا 

 333 - - - 13 اجملمىع

 7يلٌطالب مكشسال واسذال مما * اتاس ال

Curr411  اهدلم وتذسيبه لعذادبشامر  ED 411 دلمٌأربقًات البشح ال 

Psy410  ُطًهىلىدًُ الطشوم الطشدي    
سالنينيُ عنينيذم تنينيىفش متخصنيني  ينتنينيذ  الكظنينيم أسنينيذ   يف** يكنينيىم ننينيى قظنينيم بتنينيذسيع هنينيزا اهكنينيشس لطببنينيه, و 

 اهتخصص  من دارى الهلًُ.


