
 
 

 

 

 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

 

 

 
 النظريات و التطبيق .في ضوء  بعلم تكنولوجيا التعليممهارات المهنية الخاصة تنمية المعارف وال:  الهدف

  



 
 

 

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

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

 :مقررات البرنامج

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر مقرررقم ال
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Curr 600 100 70 15 15 3 تكوير المناهج الدراسيه 

Tech 601 
األجهزه التعليميه و صيانتها و مستحدثات 

 تكنولوجيا التعليم
3 15 15 70 100 

Tech 602  100 70 15 15 3 مناهج البحث التربوى 

 100 70 15 15 2 (*1مقرر اختيارى ) 

Tech 606  50 - 15 35 4 التدريب الميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :

ED 603 -  االتجاهات المعاصره في اإلداره المدرسيه   -  Tech 604  مستحدثات تكنولوجيا التعليم لذوي االحتياجات الخاصه 

 

 صل الدراسى الثانىالف

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Tech 606 
تصمممممميم و انتممممما  الممممممواد و البمممممرامج   

  التعليميه
3 15 15 70 100 

Psy 607 100 70 15 15 3 تكنولوجيا التعليم في ماده التخصص 

ED 609 
وتر فمممممممي تمممممممدريس اسمممممممتخدام الكمبيممممممم

 التخصص
3 15 15 70 100 

 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  نظم تأليف البرمجيات التعليميه 

Tech 610  التعليم االلكتروني و المعامل االفتراضيه    

 

 

 بالتعليم اإللكترونيتنمية 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

 الفصل الدراسى األول

 اسم المقرر مقرررقم ال
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Tech 600 

االتجاهات الحديثه في تكنولوجيا التعليم  

اإللكتروني و نظم إداره المقررات 

 اإللكترونيه

3 15 15 70 100 

Curr 601 100 70 15 15 3 تطوير المناهج الدراسيه 

ED 602  100 70 15 15 3      البحث امناهج 

 100 70 15 15 2      (*1مقرر اختيارى ) 

ED 606  50 -- 15 35 4 التدريب الميداني 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

Tech603  طرق إنتا  الوسائط المتعدده 

Ed604  أخالقيات البحث العليمي 

 عليم لذوي االحتياجات الخاصهمستحدثات تكنولوجيا الت 605

 

 الفصل الدراسى الثانى

 اسم المقرر رقم المقرر
عدد 

 الساعات
 أعمال فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Tech 606 100 70 15 15 3  تصميم مواقع الويب التعليميه 

Tech 607 
مصادر التعليم اإللكترونيه و مستحدثاته في 

 و التقويم اإللكترونيالتدريب 
3 15 15 70 100 

Tech 608 
استراتيجيات التعليم و التعلم عبر شبكات 

  االنترنت
3 15 15 70 100 

 100 70 15 15 2 (*2مقرر اختيارى ) 

Tech 611  50 - 15 35 4 التدريب الميدانى 

 450 - - - 15 المجموع

 يختار الطالب مقررا واحدا من :* 

ED 609 ف البرمجيات التعليميه االلكترونيهنظم تألي  

ED 610 التعليم االلكتروني و المعامل االفتراضيه 

 



 
 

 

 

 

 

 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  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: بوعيةعدد الساعات األس

 :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 تعليم الطفلمناهج وأنشطة 

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 ية والفلسفية للتربيةاألصول االجتماع 

 

 

 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 استراتيجيات وطرق تعليم الطفل 

 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 األطفال الموهوبين والمتفوقين 

  



 
 

 

 

 

 

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

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

 / ساعات معتمدة ريبمعامل/تد8  -/ ساعات معتمدة  محاضرات22: عدد الساعات األسبوعية

 :مقررات البرنامج

 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 مناهج البحث والمناقشة 

 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 عدد الساعات اسم المقرر المقرررقم 
 امتحان نهاية الفصل

 المجموع
 تحريري شفوي

ED 606  100 70 15 15 3 إدارة التغيير ومداخل اإلصالح 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 (*2) مقرر 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 تعليم الكبار وتطبيقاتهبمجال تنمية 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 

 اتعدد الساع اسم المقرر رقم المقرر
أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

ED 600 
األسممممس الفلسممممفية واالجتماعيممممة  لتعلمممميم   

 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 (*1رى )مقرر اختيا 

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

 فصلية أعمال عدد الساعات اسم المقرر رقم المقرر
 امتحان نهاية الفصل

 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 

 

 



 
 

 

 )علم نفس التربوي(في التربية الخاصة: الدبلوم ثانًيا

 متطلبات القبول: 

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

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

 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 تحددها التي االمتحانات اجتياز

 

 القواعد المنظمة:

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

( 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.

 

 البرامج المقدمة:

 . (علم النفس التربوي  ة في التربية )م الخاصمج الدبلوبرنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

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

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

 ملعارف التخصصية اليت سبق دراستها.إعداد خطة حبثية مستخدمًا ا*

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

 اشتقاق إطار نظري ألحد الظواهر النفسية يف ضوء النظريات املعاصرة.   *

 حتديد املشكالت البحثية يف ضوء املعايري العلمية.*

 عايري العلمية.حتليل نتائج االختبارات النفسية فى ضوء امل   *

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

 التعامل مبهنية مع األساليب اإلحصائية املناسبة ملشكلة البحث.   *

 استخدام األسلوب اإلحصائي املناسب للظواهر النفسية املختلفة.   *

 رد املتاحة.اختاذ القرار املناسب يف ضوء املوا   *

 االلتزام باملصداقية يف التعامل املهين مع الظواهر النفسية.   *

 صياغة التقارير البحثية اخلاصة مبجال علم النفس بلغة عربية سليمة.   *

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

 ال العمليات العقلية العليا ومهارات التفكري.اشتقاق عناوين حبثية يف جم  *

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

 والتعلم املناسبة للمواقف التعليمية املختلفة. تطبيق طرق وأساليب التعليم   *

 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 دة(ساعة معتم 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 اسم المقرر

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 

Psy702 100 70 15 15 2 مناهج البحث في علم النفس 

 100 70 15 15 3مقرران اختياران من قسمين تربويين   

 ( علم النفبرنامج الدبلوم الخاصة في التربية)س التربوي 

hgالتربوى) 



 
 

 

 100 70 15 15 3 آخرين*

 500 - - - 14 المجموع

 * يختار الطالب مقررين مما يلى :

Curr703 بية البيئيةبرامج التر 

ED704 األصول االجتماعية والفلسفية للتربية 

Tech705 تكنولوجيا التعليم 

 

 الفصل الدراسي الثانى

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 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

 ن مما يلى :* يختار الطالب مقرري

MH709   الصحة النفسية االيجابية 

MH710 

 

 

 االضطرابات النفسية والسلوكية

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا تعليم تخصص  في التربية الماجستيـــر: ثالًثا

 التعرف على النظريات و المعارف الخاصة بمجال تكنولوجيا التعليم. -1
 المتخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم.التعرف على التطورات العلمية  -2
 استخدام تكنولوجيا المعلومات و منهجيات البحث العلمي بما يخدم الممارسة المهنية في مجال تكنولوجيا التعليم. -3
 التعرف على أسس بناء المناهج و عناصره، و كيفية توظيفها في مجال تخصصه. -4
 ل تخصصه.االستفادة من أسس الصحة النفسية اإليجابية في مجا -5



 
 

 

تحديد المشكالت المهنية وإيجاد حلول لها في مجال تكنولوجيا التعليم مع تقييم المخاطر التي تظهر اثناء تنفيذ  -6
 الممارسات المهنية

 تعريف مبادئ واساسيات الجودة وكيفية توظيفها في مجال تخصصه -7
ة بما يحقق اعلى استفادة في مجال توظيف المستحدثات التكنولوجيا والطرق واالدوات القائمة والموارد المتاح -8

 تخصصه 
 اتقان المهارات االساسية الالزمة لالستخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم  -9
توظيف التطبيقات التربوية لنظريات علم النفس التعليمي والتأثيرات المتبادلة بين الممارسات المهنية في مجال  -10

 تخصصه.
 قواعد ومؤشرات تقييم اداء االخرينالتواصل بفاعلية مع فريق العمل مع وضع  -11
 ادارة وقت العمل بفاعلية و في سياق منظومة العمل الجماعي. -12
 تنمية ذاته أكاديميا و مهنيا و قادرا على التعلم المستمر. -13
 اتحاذ القرارات المهنية المناسبة فىحل المشكالت التعليمية فىمجال التخصص -14
 ة التقارير العلمية حول مشكلة بحثية محددة في التخصصاتقان مهارات اجراء الدراسات البحثية وكتاب -15
توظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم والمصادر المتنوعة للحصول على المعلومات التي تحقق تنمية الوعي  -16

 البيئي والمجتمع.
 االلمام بالقوانين و االخالقيات التي تساعده في الحصول على المعلومات في مجال تخصصه -17

 

 

-



 
 

 

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 اسم المقرر رقم  المقرر
عدد 

 الساعات

أعمال 

 فصلية

 امتحان نهاية الفصل
 المجموع

 تحريرى شفوى

Tech800 100 70 10 20 3 مقرر تخصصي متقدم  فى التخصص العام 

Tech801 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
د عد

 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 

PSY802  100 70 10 20 3 علم نفس التربويمقرر اختياري من قسم 

MH802 100 70 10 20 3 م الصحة النفسيةمقرر اختياري من قس 

 

 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 *

 .سائل التكنولوجية المساعدة في إجراء الدراسات النفسية والتربويةم الواستخدا*    

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

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



 
 

 

 ة في تنمية المجتمع والحفاظ علي البيئة.ف نتائج البحوث والدراسات النفسييوظت *

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

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

 ء الدراسات النفسية.التكامل بين األقسام العلمية التربوية عند إجرا مراعاة*

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

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

 . ات التعلمحل بعض المشكالت النفسية والتربوية التي يعاني منها الطالب في بيئفي 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 *

 ة تقارير عن البحوث والدراسات الميدانية باللغتين العربية واإلنجليزية.كتاب إجادة *

 

 



 
 

 

يدرس الطالب هذه المقررات خالل مدة البرنامج :

 راسم المقر 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 قم  المقررر
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 

 


