
 
 

 

 

 أوال: الدبلوم المهنية في التربية

 متطلبات القبول:

التربية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس فى اآلداب والتربية أو البكالوريوس  فيتقبل الكلية بالدبلوم المهنية 

ات المصرية  فى العلوم والتربية ، كما تقبل الكلية الطالب الحاصلين على الدبلوم العامة فى التربية من إحدى الجامع

 .أو ما يناظرها  أو الحاصلين على أيــة شهادة معادلة

 :القواعد المنظمة

( 9يكون الحد األدنى للعبء الدراسي ) المقررات الدراسية ( في الفصل الدراسي الواحد ثالثة مقررات بواقع )

ات التي يقوم بتسجيلها ( ساعة معتمدة على أن يختار الطالب المقرر20ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

 ودراستها فى أي فصل دراسي من بين المقررات المحددة بجداول الفصلين األول والثاني.

 :البرامج المقدمة

التفوق العقلى واالبتكار   
اس والتقويم النفسي والرتبوييالق 

  التفوق العقلى
 واالبتكار  



 
 

 

 

بالتفوق العقلي و االبتكار و تنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 تطبيق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في دراسته في اكتشاف ورعاية الموهوبين والمتفوقين عقليًا. 1

 ديد المشكالت النفسية واالجتماعية للمتفوقين عقليًا واقتراح حلول لها.تح 2

 توظيف الموارد المتاحة والوسائل التكنولوجية بكفاءة في رعاية المتفوقين والمبتكرين. 3

 تحليل األبحاث ذات العالقة بمجال التفوق العقلي واالبتكارواالستفادة منها. 4

 صصة ذات الصلة بمجال التفوق العقلي واالبتكار.تفسير النظريات والمعارف المتخ 5

 اإللمام باالتجاهات المعاصرة في مجال التفوق العقلي واالبتكار. 6

 االلتزام بالمبادئ األخالقية والقانونية في ممارسته المهنية. 7

 اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة في مجال التفوق العقلي واالبتكار. 8

 تخدام مهارات البحث العلمي في حل المشكالت ذات العالقة بمجال التفوق العقلي واالبتكار.اس 9

 إدراك ضرورة التنمية المستدامة للذات في مجال التفوق العقلي واالبتكار. 10

 المساهمة في التنمية البشرية للمجتمع للحفاظ على البيئة وتنميتها. 11

 لمتفوقين عقليًا .إعداد برامج تنمية الموهوبين وا 12

 استخدام طرق وأدوات متنوعة في عمليات تعليم وتعلم المتفوقين عقليًا والمبتكرين. 13

 تطبيق األسس النفسية والتربوية إلرشاد وتوجيه المتفوقين عقليًا والمبتكرين. 14

 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22 :عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 الفصل الدراسى األول

رقم 

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

PSY  

600 

المدددخل إلددى التربيددة الخاصددة فددي التفددوق      

 العقلي  
2 15 15 70 100 

PSY 

601 

 تنمية أساليب التفكير ومهاراته
2 15 15 70 100 

Curr 

602 

 مناهج المتفوقين والموهوبين
2 15 15 70 100 

PSY 

603 

 مناهج البحث
3 15 15 70 100 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

Curr 606 
التدددددددددددريب 

 الميداني 
4 35 15 -- 

 550 - - - 15 المجموع



 
 

 

 قررا واحدا من :يختار الطالب م

PSY 604 التشخيص والقياس النفسى للمتفوقين والموهوبين 

PSY 605 نظريات التعليم والتعلم 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

MH  607 
ين التددددخل والددددمج للمتفدددوق   ةسددديكولوجي

 والمبتكرين
2 15 15 70 100 

PSY 608 100 70 15 15 2 سيكولوجية االبداع 

PSY 609 100 70 15 15 2 برامج تنمية الموهبة واإلبداع 

Curr 610 100 70 15 15 3 طرق تدريس المتفوقين والموهوبين 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

Curr 613 
التدريب 

 الميداني 
4 35 15 - 

 550 - - - 15 مجموعال

 

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

MH611  ارشاد وتوجيه المتفوقين والمبتكرين 

ED 612 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

 

 

 

اس والتقويم النفسي والرتبوييالقبتنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

 لحديثه.في ضوء االتجاهات ا

 دراسة برنامج الدبلوم المهني )القياس والتقويم النفسي والتربوي( يجب أن يكون الخريج قادرًا على : بانتهاء

 في مجال القياس والتقويم النفسي والتربوي. والوسائل التكنولوجية تطبيق المعارف المتخصصة 1

 .تحديد المشكالت المرتبطة بمجال القياس والتقويم النفسي والتربوي 2

 .حلول للمشكالت المرتبطة بمجال القياس والتقويم النفسي والتربوي بناء علي معايير محددة اقتراح  3

 .الفروق الفرديةشروطها السيكومترية وتوظيف أدوات القياس النفسي والتربوي المناسبة مراعيًا  4

 .ضوء النظريات والمعارف ذات الصلةنتائج القياس والتقويم التربوي في تفسير  5

 .نتائج االختبارات والمقاييس النفسية واالستفادة منها في مجال التقويم التربوي  تحليل 6

 .اإللمام باالتجاهات المعاصرة النفسية واالجتماعية والفلسفية المتعلقة بمجال القياس والتقويم النفسي والتربوي  7

اس والتقويم النفسي والرتبوييالق

  



 
 

 

 .فسية والتحصيليةااللتزام بالمبادئ األخالقية القانونية في بناء وتطبيق االختبارات الن 8

 .والتربوي اتخاذ القرارات المهنية المالئمة لنتائج القياس والتقويم النفسي 9

 .استخدام مهارات البحث العلمي في حل المشكالت ذات العالقة بمجال التقويم النفسي والتربوي  10

 .يًا أسس التشخيص والتوجيهإدراك ضرورة التنمية المستدامة للذات في مجال التقويم النفسي والتربوي مراع 11

 .هلمساهمة في التنمية البشرية للمجتمع بتفعيل التقويم التربوي واالستفادة من نتائجا 12

 .خصائصها السيكومترية في ضوءعداد المقاييس واالختبارات النفسية االعمل مع اآلخرين والتواصل بكفاءة في  13

 ص المنهج الدراسي والمتعلمين .استخدام طرق التقويم المتعددة مراعيًا خصائ 14

 تطبيق األسس النفسية أثناء اجراء الدراسات الميدانية في مجال القياس والتقويم.  15

 

 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 / ساعات معتمدة معامل/تدريب8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :ت البرنامجمقررا

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

PSY 600 100 70 15 15 2 التقـويـم  التربوي 

PSY 601 (1تطبيقات عملية في القياس والتقويم) 100 70 15 15 ]تطبيقي[2 

PSY 602 100 - 30 70 2 مناهجالبحــث 

Curr 603 100 70 15 15 3 تقويم المناهج الدراسية 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

PSY 606 
التدريب 

 الميداني 
4 35 15 - 

 550 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

PSY 604  الفروق الفردية والقياس النفسى والتربوى 

MH 605 شخيص والتوجيه مهارات الت 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

PSY 607 100 70 15 15 3 االختبارات النفسية والتحصيلية 

PSY 608 
 2 (2تطبيقات عملية فى القياس والتقويم)

 ]تطبيقى[
15 15 70 100 



 
 

 

Curr 609 
تقوووووويم المنووووواهج الدراسوووووية ) المرحلوووووة   

 الثانوية (
3 70 30  100 

 100 70 15 15 3 (*2مقرر اختيارى ) 

PSY 612 50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

ED 610  األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

Tech 

611 

 يم األلكترونى  طرق التقو

 )علم نفس التربوي(في التربية الخاصة: الدبلوم ثانًيا

 متطلبات القبول: 

يلتحق بالدبلوم الخاصة فى التربية الطالب خريجو الكليات أو المعاهد غير التربوية والحاصلين على الدبلوم العامة 

يات التربية أو ما يعادلها الحاصلون على في التربية، والدبلوم المهنية في التربية ، ويلتحق الطالب خريجو كل

 .البكالوريوس أو الليسانس والحاصلين على الدبلوم المهنية في التربية بالدبلوم الخاصة في التربية

 و التربية فى المهنية الدبلوم فى جيد تقدير على الحصول التربية فى الخاصة بالدبلوم الطالب لقيد يشترط

. الشخصية المقابلة اختبارات و اإلنجليزية اللغة في الكلية دهاتحد التي االمتحانات اجتياز

 

 القواعد المنظمة:

( 9يكون الحد األدنى للعبء الدراسي ) المقررات الدراسية ( في الفصل الدراسي الواحد ثالثة مقررات بواقع )

ت التي يقوم بتسجيلها ( ساعة معتمدة على أن يختار الطالب المقررا20ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

 ودراستها فى أي فصل دراسي من بين المقررات المحددة بجداول الفصلين األول والثاني.

 

 البرامج المقدمة:

 . (علم النفس التربوي  ة في التربية )مج الدبلوم الخاصبرنا

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 علم النفس التربوي.مجال والبحثية المتخصصة في والمهارات  األكاديمية والنظريات تنمية المعارف:  الهدف

 جيب أن يكون خريج برنامج الدبلوم اخلاص )علم النفس الرتبوي( قادرًا على:   

 إعداد خطة حبثية مستخدمًا املعارف التخصصية اليت سبق دراستها.*

 إجراء دراسات ميدانية حلل مشكالت يف جمال علم النفس الرتبوي.*

 سية يف ضوء النظريات املعاصرة.اشتقاق إطار نظري ألحد الظواهر النف   *

 حتديد املشكالت البحثية يف ضوء املعايري العلمية.*

 حتليل نتائج االختبارات النفسية فى ضوء املعايري العلمية.   *

 بناء أدوات القياس النفسي الالزمة للبحث يف جمال العلوم النفسية والرتبوية.   *

 املناسبة ملشكلة البحث. التعامل مبهنية مع األساليب اإلحصائية   *

 استخدام األسلوب اإلحصائي املناسب للظواهر النفسية املختلفة.   *

 اختاذ القرار املناسب يف ضوء املوارد املتاحة.   *

 االلتزام باملصداقية يف التعامل املهين مع الظواهر النفسية.   *

 ية سليمة.صياغة التقارير البحثية اخلاصة مبجال علم النفس بلغة عرب   *

 تفسري نتائج البحث يف ضوء النظريات املعاصرة يف جمال دراسة الظواهر النفسية والرتبوية.  *

 اشتقاق عناوين حبثية يف جمال العمليات العقلية العليا ومهارات التفكري.  *

 .وضع برامج لتنمية العمليات العقلية ومهارات املتعلمني *
 ية واستخدامه لتكنولوجيا التعليم يف دراسة الظواهر النفسية بلغات خمتلفة.تنمية معارفه ومهاراته البحث    *

 تطبيق طرق وأساليب التعليم والتعلم املناسبة للمواقف التعليمية املختلفة.   *

 مراعاة األسس النفسية والفلسفية واالجتماعية عند وضع الربامج وانتقاء العينات يف جمال علم النفس.   *

 اشتقاق املشكالت البحثية يف إطار جمال بيئة التعلم.  *

   

 ساعه إختياري 5ساعه إجباري +  25 ساعة معتمدة( 30مدة البرنامج عام دراسي واحد ) :هيكل البرنامج

 تدريب عملي/ميداني 12+  ساعة نظرية18 : عدد الساعات األسبوعية

 مقررات البرنامج:

 الفصل الدراسى األول

رقم  

 المقرر
 عدد الساعات م المقرراس

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Psy700 )100 70 15 15 3 إحصاء نفسى وتربوى )وصفى 

Psy701 100 70 15 15 3 بناء المقاييس النفسية 

 ( علم النفبرنامج الدبلوم الخاصة في التربية)س التربوي 

hgالتربوى) 



 
 

 

Psy702 100 70 15 15 2 مناهج البحث في علم النفس 

 
مقرران اختياران من قسمين تربويين  

 خرين*آ

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

 500 - - - 14 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr703 برامج التربية البيئية 

ED704 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

Tech705 تكنولوجيا التعليم 

 

 الفصل الدراسي الثانى

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 صليةف

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Psy706 100 70 15 15 3 نظريات معاصرة فى علم النفس التربوى 

Psy707 100 70 15 15 3 العمليات العقلية العليا و مهارات التفكير 

Psy708 100 70 15 15 2 قاعة البحث 

مقرران اختياريان من قسمين تربويين   

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

STAT711 **100 70 15 15 2 االحصاء التربوى 

 600 - - - 16 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

MH709   الصحة النفسية االيجابية 

MH710 

 

 

 االضطرابات النفسية والسلوكية

 

 

 

 

 

 علم النفس التربويتخصص  في التربية الماجستيـــر: ثالًثا

*

*

*



 
 

 

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
 

 

-

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :



 
 

 

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

PSY800 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

PSY801 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم فى التخصص الدقيق 

يدرس الطالب مقرر واحد من هذه المقررات خالل مدة البرنامج: 

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr802 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم المناهج 

ED802  100 70 10 20 3 أصول تربيهمقرر اختياري من قسم 

Tech802 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم تكنولوجيا التعليم 

MH802 100 70 10 20 3 سم الصحة النفسيةمقرر اختياري من ق 

 

 علم نفس التربويدكتوراه الفلسفة في التربية تخصص : رابًعا

  -تخصص علم النفس التربوي قادرًا على: دكتوراهيجب أن يكون خريج برنامج ال

 دراسة الظواهر النفسية. استخدام أدوات القياس ومناهج البحث العلمي في إتقان*  

 في االضافة العلمية المتطورة في مجال علم النفس بما يقدمه من بحوث ودراسات علمية جديدة . ةشاركالم* 

 ص المشكالت النفسية الجارية والمتوقعة والرؤى الحديثة لمعالجتها .يشخت * 

 دراسات متعمقة للمشكالت النفسية المدرسية. إجراء *

 .وسائل التكنولوجية المساعدة في إجراء الدراسات النفسية والتربويةم الاستخدا*    

 ذ القرارات المناسبة في ضوء تحليل البيانات المتعلقة بالظواهر النفسية.اتخا *

 ف الموارد المتاحة بالبيئة المحيطة في إجراءات البحث العلمي للظواهر النفسية.يوظت *

 ية في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة.ف نتائج البحوث والدراسات النفسيوظت *

 أخالقيات البحث العلمي وقواعد النشر العلمي عند إعداد البحوث النفسية والتربوية. مراعاة*

 احتياجاته الذاتية من خالل اإلحاطة بأسس التقويم الذاتي والتعلم المستمر. تلبية*



 
 

 

 اء الدراسات النفسية.التكامل بين األقسام العلمية التربوية عند إجر مراعاة*

 ر أدوات بحثية جديدة للتعامل مع المستجدات والظواهر النفسية والتربوية .يطوت*

 احتياجات المجتمع من خالل االهتمام بدراسة الظواهر النفسية الملحة. تلبية *

 . ئات التعلمحل بعض المشكالت النفسية والتربوية التي يعاني منها الطالب في بيفي فريق علمي ل ةشاركالم *

 ح توصيات ومشروعات في ضوء الدراسات النفسية التي يجريها لخدمة المناهج وطرق التدريس وتطويرها.اقترا*   

 تصرف بأسلوب يتصف بالنزاهة والمصداقية في دراسة الظواهر النفسية.ال *

 المهارات النوعية المتعلقة بخطوات إجراء الدراسات النفسية. اتقان *

 بة تقارير عن البحوث والدراسات الميدانية باللغتين العربية واإلنجليزية.كتا إجادة *

 

 

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 رراسم المق رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى



 
 

 

PSY900 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

PSY901 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم فى التخصص الدقيق 

يدرس الطالب مقرر واحد من هذه المقررات خالل مدة البرنامج: 

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم المناهج 

ED902  100 70 10 20 3 أصول تربيهمقرر اختياري من قسم 

Tech902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم تكنولوجيا التعليم 

MH902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم الصحة النفسية 

 


