
 
 

 

 

 أوال: الدبلوم المهنية في التربية

 متطلبات القبول:

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

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

 .يناظرها  أو الحاصلين على أيــة شهادة معادلة

 :القواعد المنظمة

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

ات التي يقوم بتسجيلها ودراستها فى أي ( ساعة معتمدة على أن يختار الطالب المقرر20معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

 فصل دراسي من بين المقررات المحددة بجداول الفصلين األول والثاني.

 :البرامج المقدمة

 

 

 

 

 



 
 

 

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

 ساعة معتمدة( 30حد )مدة البرنامج عام دراسي وا :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

ED 600 100 70 15 15 3  ح التربوىإدارة التغيير واإلصال 

ED 601 100 70 15 15 3 ثقافة المعايير فى التعليم 

ED 602  100 70 15 15 3 مناهج البحث التربوى 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

ED 606  50 - 15 35 4 التدريب الميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 603 -  الفكر اإلداري المعاصر   -  MH 604  الصحة النفسية لالدارة المدرسية والتعليمية 

Curr605-  برامج إعداد المعلم والمشرف والموجه التربوى 

 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 607  100 70 15 15 3 إدارة األزمات في المؤسسات التربوية 

Psy 608 100 70 15 15 3 سيكولوجية اإلدارة التربوية 

ED 609  100 70 15 15 3 التربويةتاريخ ونظريات اإلدارة 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

ED 612   50 - 15 35 4 التدريب الميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 610  التخطيط اإلستراتيجي المدرسي 

Tech 611      نظم إدارة المقررات اإللكترونية 

 

 



 
 

 

 

 

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

 ساعة معتمدة( 30حد )مدة البرنامج عام دراسي وا :هيكل البرنامج

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

 :مقررات البرنامج

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 600 100 70 15 15 3 رة التعليمية نظريات وعمليات اإلدا 

Curr 601 100 70 15 15 3 جودة طرق وأساليب التدريس 

ED 602 100 70 15 15 3      مناهج البحث التربوي 

 100 70 15 15 2      (*1مقرر اختيارى ) 

ED 605  50 -- 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 من : يختار الطالب مقررا واحدا* 

ED 603  التخطيط االستراتيجي المدرسى 

Curr604 برامج إعداد المعلم والمشرف والموجه التربوى 

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr 606  100 70 15 15 3 جودة البرامج والمناهج الدراسية 

ED 607 100 70 15 15 3 مداخل التغيير واإلصال ح التربوى 

ED 608  100 70 15 15 3 النظم العالمية فى ضمان الجودة 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

ED 611  50 - 15 35 4 التدريب الميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

ED 609 محاسبية التعليمية ال 

ED 610 ثقافة المعايير والجودة فى التعليم 

 

 

  



 
 

 

 

 

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

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

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

 :مقررات البرنامج

 الفصل الدراسي األول

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 600  100 70 15 15 3 التربية الوالدية 

Curr 601 100 70 15 15 3 مناهج وأنشطة تعليم الطفل 

ED 602 100 70 15 15 3 مناهج البحث 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

Curr 605 50 - 15 35 4 تدريب ميدانى 

 450 - - - 15 المجموع 

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

Tech 603 تكنولوجيا التعليم فى مرحلة الطفولة 

ED 604 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أعمال فصلية عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 امتحان نهاية الفصل

 المجموع
 تحريرى شفوى

MH/Psy606 
سيكولوجية اللعب والتعبير والتواصل عند 

 األطفال

 

3 
15 15 70 100 

ED 607 100 70 15 15 3 قيم وأخالقيات الطفل واألسرة 

Curr 608 100 60 10 30 3 جيات وطرق تعليم الطفلاستراتي 

 100 60 10 30 2 (*2مقرر اختيارى ) 

Curr 611 50 - 15 35 4 تدريب ميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

Curr 609 التربية الوقائية لألطفال العاديين وذوى االحتياجات الخاصة 

PSY 610  والمتفوقيناألطفال الموهوبين 

  



 
 

 

 

 

 

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

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

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

 :رات البرنامجمقر

 الفصل الدراسي األول 

 أعمال فصلية عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 امتحان نهاية الفصل

 المجموع
 تحريري شفوي

ED 600   100 70 15 15 3 التخطيط اإلستراتيجى فى التعليم 

ED 601  100 70 15 15 3 الدراسات المستقبلية فى التربيه 

ED 602 100 70 15 15 3 ث والمناقشةمناهج البح 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

ED 605  50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 15 - - - 450 

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

ED 603 السياسات التعليمية 

ED 604  فلسفة التعليم العالى 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني

 أعمال فصلية الساعاتعدد  اسم المقرر رقم المقرر
 امتحان نهاية الفصل

 المجموع
 تحريري شفوي

ED 606  100 70 15 15 3 إدارة التغيير ومداخل اإلصال ح فى التعليم 

ED 607  100 70 15 15 3 الجودة الشاملة فى التعليم 

ED 608 100 70 15 15 3 اقتصاديات التعليم 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

ED 611  50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 609 خبرات أجنبية فى النظم والسياسات التعليمية 

ED 610  إدارة األزمات التعليمية 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 في ضوء االتجاهات المعاصرة بمجال تعليم الكبار وتطبيقاتهتنمية المعارف والمهارات المهنية الخاصة :  الهدف

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

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

 :مقررات البرنامج

 الدراسى األولالفصل 

 عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
أعمال 

 فصلية

 نهاية الفصلامتحان 
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 600 
األسسسسسس الفلسسسسسفية واالجتماعيسسسسة  لتعلسسسسيم   

 الكبار والنظم العالمية في تعليمهم
3 15 15 70 100 

Curr 601 100 70 15 15 3 مناهج وطرق تعليم الكبار 

ED 602 100 70 15 15 3 مناهج البحث التربوي 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

Curr 605 50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 603   التخطيط االستراتيجي لتعليم الكبار 

ED 604  التربية والتنمية الريفية 

 

 الفصل الدراسي الثانى

 أعمال فصلية عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 فصلامتحان نهاية ال

 المجموع
 تحريرى شفوى

ED 606 100 70 15 15 3 اقتصاديات تعليم الكبار 

Psy 607  100 70 15 15 3 سيكولوجية تعليم الكبار 

Tech608 100 70 15 15 3 تكنولوجيا تعليم الكبار 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

Curr 611   50 - 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 * يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 609 محو األمية والتنمية المجتمعية 

ED 610 إدارة مؤسسات تعليم الكبار 

 

 



 
 

 

 في التربية الخاصة: الدبلوم ثانًيا

 متطلبات القبول: 

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

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

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

 القواعد المنظمة:

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

( ساعة معتمدة على أن يختار الطالب المقررات التي يقوم بتسجيلها 20ساعات معتمدة ، ويكون الحد األقصى )

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

 لبرامج المقدمة:ا

 . (أصول التربية ة في التربية )مج الدبلوم الخاصبرنا .1

 . (تربية طفلالخاصة في التربية ) برنامج الدبلوم  .2

 . (إدارة تعليمية وضمان الجودةالخاصة في التربية )برنامج الدبلوم   .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 المتخصصة في مجال أصول التربية  والبحثيةوالمهارات  والنظرياتاألكاديمية تنمية المعارف:  الهدف

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

 ساعة نظرية 30: عدد الساعات األسبوعية

 مقررات البرنامج:

 الفصل الدراسى األول

رقم  

 المقرر
 عدد الساعات اسم المقرر

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED700 100 70 15 15 3 فلسفة التربية 

ED 701  100 70 15 15 3 اجتماعيات التربية 

 
مقرران اختياريان من قسمين تربويين  

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

ED 705 100 70 15 15 2 مناهج البحث التربوى 

 500 - - - 14 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr702 تطوير المناهج 

Psy703 نظريات التعليم والتعلم 

Tech704 تكنولوجيا التعليم 

 

 الفصل الدراسي الثانى

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 706 100 70 15 15 3 تخطيط التعليم واقتصادياته 

ED 707  100 70 15 15 3 والتنمية المستدامةالتعليم 

 
مقرران اختياريان من قسمين تربويين  

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

STAT710 **100 70 15 15 2 االحصاء التربوى 

ED 711   100 70 15 15 2 قاعة بحث 

 600 - - - 16 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr708 اد المعلم وتدريبه برامج اعد 

Psy709 ارشاد وتوجيه المتفوقين والموهوبين 

 

 

 

 

 )برنامج الدبلوم الخاصة في التربية ) أصول التربية 



 
 

 

 

 

 

 والبحثية المتخصصة في مجال تربية الطفل والمهارات  والنظرياتاألكاديمية تنمية المعارفالهدف :

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

 ساعة نظرية 30عدد الساعات األسبوعية:

 مقررات البرنامج:

 

 الفصل الدراسى األول

 أعمال فصلية عدد الساعات اسم المقرر رقم  المقرر
 امتحان نهاية الفصل

 المجموع
 تحريرى شفوى

ED700 100 70 15 15 3 فلسفة تربية الطفل 

Curr701 100 70 15 15 3 تصميم برامج ومناهج طفل الروضة 

 

 3 يين  آخرين*مقرران اختياريان من قسمين تربو

 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

ED705 100 70 15 15 2 مناهج البحث التربوى 

 500 - - - 14 المجموع 

 مما يلى : مقررين* يختار الطالب 

MH702  خصائص النمو الشامل للطفل 

Tech703 تكنولوجيا التعليم 

Psy704 المناخ االبتكارى للطفل 

 الفصل الدراسى الثانى

 

 اسم المقرر م  المقرررق
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr706 100 70 15 15 3 استراتيجيات التعليم والتعلم لألطفال 

Psy707 100 70 15 15 3 سيكولوجية تعلم الطفل 

Curr/ 

ED708 

 

 3 تصميم األنشطة واأللعاب التربوية

15 15 70 

100 

 100 70 15 15 3 مقرران اختياريان من قسمين تربويين آخرين* 

STAT712 **100 70 15 15 2 االحصاء التربوى 

ED713 100 70 15 15 2 قاعة بحث 

 600 - - - 16 المجموع 

 مما يلى : مقررين* يختار الطالب 

ED 709 الجودة الشاملة وإدارة مؤسسات رياض األطفال 

Curr 710 

MH 711 

 ج اعداد المشرف والموجه التربوى   برام

 سيكلوجية اللعب والتواصل عند الطفل 

 (تربية الطفلة ) برنامج الدبلوم الخاصة في التربي 



 
 

 

 

 

اإلدارة التعليمية وضمان والبحثية المتخصصة في مجال والمهارات  والنظرياتاألكاديمية تنمية المعارفالهدف :

 الجودة

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

 ساعة نظرية 30ألسبوعية:عدد الساعات ا

 مقررات البرنامج:

 الفصل الدراسى األول

رقم  

 المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED700   االتجاهسسسات الحديثسسسة فسسسي اإلدارة التعليميسسسة

 والجودة الشاملة
3 15 15 70 100 

ED701 100 70 15 15 3 ية واقتصادياتهافلسفة الجودة التعليم 

ED702 100 70 15 15 2 مناهج البحث 

 
مقسسسررين اختيسسسارين مسسسن قسسسسمين تربسسسويين  

 آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

 500 - - - 14 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr703  تطوير المناهج الدراسية 

Tech704 تكنولوجيا التعليم 

Psy705  علم النفس اإلداري 

 الفصل الدراسي الثاني

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED706 100 70 15 15 3 ادارة األزمات فى المؤسسات التعليمية 

ED707 100 70 15 15 3 التخطيط اإلستراتيجى فى التعليم 

ED708 100 70 15 15 2 اعة البحثق 

مقسسسسسرران اختياريسسسسسان مسسسسسن قسسسسسسمين   

 تربويين  آخرين*

3 

3 

15 

15 

15 

15 

70 

70 

100 

100 

STAT711 **100 15 15 15 2 االحصاء التربوى 

 600 - - - 16 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

MH709 الصحة النفسية لإلدارة المدرسية والتعليمية 

Curr710 مج اعداد المعلم وتدريبهبرا 

 

  ( اإلدارة التعليمية وضمان الجودةبرنامج الدبلوم الخاصة في التربية) 



 
 

 

 تخصص أصول التربية في التربية الماجستيـــر: ثالًثا

 

1-3

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED800 100 70 10 20 3 ص العاممقرر تخصصي متقدم  فى التخص 

ED801 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 ختياري من قسم المناهجمقرر ا 

Psy802 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم علم النفس 

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

MH802 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم الصحة النفسية 



 
 

 

 

 دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص أصول التربية: رابًعا

 

 

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 نهاية الفصلامتحان 
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED900 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

ED901 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

عمال أ

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم المناهج 

Psy902 100 70 10 20 3 مقرر اختياري من قسم علم النفس 



 
 

 

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

MH902  100 70 10 20 3 النفسيةمقرر اختياري من قسم الصحة 

 


