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 اوال الدبلوم العام فى التربية

الحاصميف عمى درجة الميسانس او البكالوريوس مف احدى الجامعات تيدؼ ىذه الدبمـو الى اعداد الطالب 
المصرية او ما يعادليا لمينة التدريس ،و تركز الدراسة فييا عمى الجانب التربوى المينى الخاص باألسس النفسية 

ة الدراسة سنو والتربوية وطرؽ تدريس المواد األكاديمية المختمفة وتشمؿ نظاميف لمدراسة : نظاـ التفرغ الكامؿ ومد
 ف ،و مدة الدراسة عاماف دراسياف جامعية ،ونظاـ غير المتفرغي

 : يشترط فى قيد الطالب لنيؿ الدبمـو العاـ فى التربية : "1مادة"
 أػ اف يكوف حاصاًل عمى الميسانس او البكالوريوس مف احدى الجامعات بجميورية مصر العربية او 

 اخر معترؼ بو مف الجامعة  عمى درجة معادلة مف معيد عممى      
 بػ اف ينجح فيماتجرية الكمية مف اختبارات شخصية شفوية اوتحريرية لمتحقؽ مف حسف استعداده لمينة التعميـ 

:مدة الدراسة لنيؿ الدبمـو العامة سنة جامعية لمطالب المتفرغيف ويجب االتقؿ مدةالدراسةالفعميةعف ثالثيف " 2مادة " 
 العامميف تقديـ موافقة جية العمؿ عمى تفرغيـ الكامؿ لمتابعة الدراسة بالكمية . اسبوعا فى العاـ وعمى

يجوز اف يقيد لنيؿ الدبمـو العامة فى التربية الطالب الحاصموف عمى نفس المؤىؿ الداسى المذكور فى :  3مادة " 
مميف فى مجاؿ التعميـ وغير المتفرغيف مف المعمميف واالخصائييف النفسييف واالجتماعييف وامناء المكتبات العا "1مادة "

لمدراسة وىؤالء الطالب يدرسوف المقررات المنصوص عمييا فى ىذه الالئحة مقسمة عمى جزأيف يقدـ كؿ منيا فى سنة 
 جامعية 

 يبيف الجدوؿ التالى الدراسة وتوزيع المقررات الدراسية وعدد الساعات المخصصة لكؿ مقرر . " :4مادة "
 دبلوم العامة فى التربيةجدول مقررات ال

 
 
 

 الكود

 
 
 

 المقرر

 
 نظام التفرغ الكامل

 نظام غير التفرغ

 السنو الثانية   السنو اولى

عدد الساعات  
 اسبوعيا

النياية  
 العظمى

عدد الساعات  
 اسبوعيا

النياية  
 العظمى

عددالساعات  
 اسبوعيا

النهاية 

 العظمى

اصول التربية  .ت رع1
 مناقشة2+2

 75 مناقشة 1+1 75 مناقشة1+1 151 مناقشة2+2

التربية ومشكالت  .ت رع2
 المجتمع

 ـ ـ 51 1 151 1

تربية مقارنة وادارة  .ت رع3
 تعميمية

 111 2 ـ ـ 111 2

 ـ ـ 111 2 111 2 تاريخ التربية والتعميم ـ رع4
 111 2 ـ ـ 111 2 مناىج  .ت رع 5
وسائل وتكنولوجيا  .ت رع 6

 التعميم 
 ـ ـ 75 معمل1+1 75 معممل1+1

طرق تدريس مادة  .ت رع 7
 التصص

4 211 2 111 2 111 

عمم نفس تعميمى  .ت رع8
 والفروق الفردية

 75 معمل1+1 75 معمل1+1 151 معمل2+2

 51 1 ـ ـ 51 1 قياس وتقويم .ت رع9
 ـ ـ 111 2 111 2 عمم نفس النمو .ت رع11



صحو نفسية وتوجيو  .ت رع11
وارشاد نفسي 

 واجتماعى

 111 2 ـ ـ 111 2

 51 4 51 4 111 8 تدريب طالبى  .ت رع 12
 651 17 625 17 1275 34 المجموع

 
 يخصص يـو مف كؿ اسبوع لمتدريب الطالبى ومزاولة النشاط المينى فى مجاؿ التربية فى مدارس " : " أ " 5مادة " 

 و متصمة يحددىا مجمس الكمية بحيث التقؿ عف اسبوعيف .مراحؿ التعميـ العاـ او يجوز اف يتضمف التدريب الطالبى  فترة تديبي
يضع قسـ المناىج وطرؽ التدريس بعد موافقة مجمس الكمية االجراءات التنظيمية التى توفر االشراؼ عمى الطالب اثناء " ب " 

 التدريب الطالبى  
 واحد" جػ " يكوف مقرر التدريب الطالبى بواقع اربع ساعات عممية اسبوعيا فى اليومال

 " د " يجوز لممس الكمية اف يتبدؿ التدريب الطالبى بتدريب ميدانى مناسب لتخصص الطالب 
 % لممشرؼ الخارجى اومدير8:% لممشرؼ الداخمى و8@"ىػ"توزع درجات التدريب الطالبى بوافع

 المدرسة
قدـ لإلمتحاف فى مقررات : لمجمس الكمية بناء عمى طمب القسـ المختص اف يقرر حرماف الطالب مف الت"  6مادة " 

%مف =?القسـ كميا او بعضيا اذا كانت مواظبة الطالب عمى المحاضرات والدروس النظرية والعممية تقؿ عف 
 مجموعيا الفعمى وفى ىذه الحالة يعتبرالطالب راسبافى المقررات التى حـر مف التقدـ لإلمتحاف فييا 

نياية العاـ الجامعى فى المقررات التى درسيا الطالب وتكوف مدة اإلمتحاف  : يعقد امتحاف الدبمـو فى التربية فى " 7مادة" 
 ساعات .;التحريرى فى كؿ مقرر 

% مف النياية العظمى لكؿ مقرر العماؿ السنة والشفوى ،وبالنسبة لممواد التى بيا امتحانات معمؿ 8:: يخصص  " 8مادة " 
 ما يختص بالتدريب الطالبى ." في =% اخرى ويتبع ما جاء فى مادة " 8:يخصص ليا 

 ( يؤدى الطالب غير المتفرغيف االمتحاف نياية كؿ عاـ فى المقررات التى تمت دراستيا فى نفس العاـ "  )أ9مادة "
 ويحسب التقدير العاـ لمطالب بجمع الدرجات التى حصؿ عمييا فى العامييف .              

 الفرقة االولى الى الفقة الثانية اذا كاف ناجحا فى جميع مقررات الفرقة  ينقؿ الطالب فير المتفرغ مف )ب (          
 االولى او راسبا فيما اليزيد عف مقرريف.                

: تطبؽ عمى طالب الدبمـو العامة فى التربية تقديرات النجاح والرسوب المطبقة عمى طالب اليسانس والبكالوريوس  " 11مادة " 
 وية المقابمة لنفس التقديرات .وكذلؾ النسب المئ

  اذا رسب الطالب فى مقرر التدريب الطالبى ال يسمح لو بالتقدـ لإلمتحاف ولمجمس الكمية اف يعيد قيده": )أ(  11مادة " 
 فى السنة التالية كطالب مستجد فيعيد السنة دراسة وامتحانا واليسمح لو باعادة القيد اكثر مف مرة واحدة               

 اذا نجح الطالب فى مقرر التدريب الطالبى ورسب او تغيب فى امتحانات بعض او كؿ المقررات  )ب(             
 االخرى يسمح لو بالتقدـ لالمتحاف فى الدور الثانى فيما رسب فيو او تغيب عنو .                  
 حاف مف الخارج فى العاـ التالى فيما رسب فيو او فاذا تكرر رسوبة او تغيبو يسمح لو بالتقدـ لالمت                 
 تخمؼ عنو . وفى جميع األحواؿ اليجوز التخمؼ عف امتحاف اى مقرر اكثر مف مرتيف ولو كاف                  
 التخمؼ بعذر مقبوؿ                  

 فى شير سبتمبر مف كؿ عاـ ولمجمس  يعقد امتحاف الدور الثانى لمطالب المتفرغيف وغير المتفرغيف )ج(             
 الكمية اف يحدد مواعيد اخرى اذا كانت الظروؼ تقتضي ذلؾ                   

 : اذا استنفذ الطالب مرات التقدـ لآلمتحاف المقرر يجوز لمجمس الكمية اف يعيد قيده كطالب مستجد يعيد السنو "  12مادة " 
  يعاد قيده اكثر مف مرة واحدة فاذا تكرر رسوبة او تخمؼ عف االمتحاف فى ىذه دراسة وامتحانا بشرط اال              
 السنو الغى قيده نيائيا لمدبمـو العامة فى التربية               

 



 الدبلوم المينية فى التربية
****** 

امة فى التربية او عمى درجة الميسانس يشترط فى قيد الطالب لنيؿ الدبمـو المينية اف يكوف حاصاًل عمى الدبمـو الع " :13مادة "
فى االداب والتربية او عمى درجة البكالوريوس فى العمـو والتربية مف احدى الجامعات بجميورية مصر العربية او عمى درجة 

 معادلة مف معيد عممى اخر معترؼ بو مف الجامعة .
ويشترط اف ينجح الطالب فيما تجرية الكمية ممف اختبارات لمقبوؿ مدة الدراسة لنيؿ الدبمـو المينية سنة جامعية واحدة  " :14مادة "

 ويجب االيقؿ مدة الدراسة الفعمية عف ثالثيف اسبوعًا فى العاـ .
 : تمنح الدبمـو المينية فى التربية فى احدى التخصصات االتية : "15مادة "

 ػ التربية الخاصة  2    ػ االدارة المدرسية  1 
 ػ تعليم الكبار 4     ػ االرشاد النفسي  3 
 ػ حضانة ورياض اطفػال6  ػ التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم 5 
 ػ القياس النفسي والتربوى 8    ػ تكنولوجيا التعليم  7 
 ػ علم نفس مدرسي11   ػ تدريس احدى المواد االكاديمية   9 
 ػ تخطيط وتطوير المناىج  11 

اى مجمس الكمية ولجنة الدراسات العميا بالكمية اية تعديالت فى مقررات اى مف ىذه يحدد مجمس الجامعة بناء عمى ر " :16مادة "
 التخصصات وفى عدد ساعات الدراسة النظرية والعممية والميدانية ونظـ االمتحانات الى مقرر فييا

ف فى مقررات القسـ كميا لمجمس الكمية بناء عى طمب مجمس القسـ المتخص اف يحـر الطالب مف التقدـ الى االمتحا ":17مادة "
% مف مجموعيا الفعمى وفى ىذه الحالة يعتبر =?او بعضيا اذا كانت مواظبتة فى المحاضراتوالدروس النظرية والعممية تقؿ عف 

 . الطالب راسبًا فى المقررات التى حـر مف التقدـ الى االمتحاف فييا
الجامعى لمدة ثالث ساعات لكؿ مقرر ويتألؼ االمتحاف مف اختبارات يعقد امتحاف الدبمـو المينية فى نياية العاـ  " :18مادة "

 تحريرية وعممية وشفوية فى المقررات التى درسيا الطالب وفقا لمجداوؿ المبينة لكؿ تخصص.
 واذا رسب الطالب فى التدريب الميدانى او تغيب عنو ال يسمح لو بالتقدـ لالمتحاف النيائي . 

لب فى امتحاف الدبمـو المينية او رسب فى بعض او كؿ مقرراتيا يسمح لو بالتقدـ لالمتحاف فى " : اذا تغيب الطا9Aمادة "
الدور الثانى " سبتمبر مف كؿ عاـ " فيما ال يزيد عف مادتيف ويحصؿ عمى الحد االعمى لتقدير )مقبوؿ( فيميما فاذا تكرر رسوبو 

اسة وامتحاف فيما رسب او تغيب فيو فاذا رسب او تغيب مرة اخرى الغى او تغيبة جاز لمجمس الكمية اف يعيد قيده فيعيد السنة در 
 قيده نيائيًا لمدبمـو .

" : تطبؽ عمى طالب الدبمـو المينية تقديرات النجاح والرسوب المطبقة عمى الدبمـو الخاص في التربية وكذلؾ النسب 8:مادة "
 المقابمة ليا .

 طالب بياف التخصص مع التقديرات المستحقة " : يذكر فى الشيادة التى تمنح ال9:مادة "
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



 الجداول الخاصة بالمواد الدراسبة للدبلومة المينية
ػ:ػاوالػ:ػتخصصػادارةػطدردغظػ

 
 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات  
 الدراسة اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

اعمال   تحريري عملى نظرى
 سنةوشفوى

 وعمجم عملى

اصوؿ اجتماعية وفمسفية  .ت ـر9
 لمتربية

 9 8= ػ 98 8> ػ :

 9 8= ػ 98 8> ػ : تاريخ ونظريات االدارة  .ت ـر:
 9 8= ػ 98 8> ػ : ادارة تعميمية  .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : ادارة مدرسية  .ت ـر>
 9 8= ػ 98 8> ػ : ادارة تعميمية مقارنة  .ت ـر =
سي/الثانوى التعميـ االسا .ت ـر <

 ومشكالتة
 9 8= ػ 98 8> ػ :

 9 8= ػ 98 8> ػ : قاعة بحث .ت ـر?
 9 8= ػ 98 8> ػ : مناقشة  .ت ـر@
Aػ 988 988 ػ ػ > ػ تدريب ميدانى .ت ـر 

 مقرر اختيارى مف االتى  .ت ـر98
 ػ االدارة المدرسية9

 واالشراؼ الفنى 
ػ االدارة المدرسية والتوجيو :

 واالرشاد 
 يط مناىجػ تخط;
 ػ تاريخ التربية والتعميـ >

 
< 

 
 ػ

 
>8 

 
<8 

 
 ػ

 
988 

 
9 

 ػ 88< ػ ػ ػ > 8: المجمـــوع

 ثانياً : التربية الخاصة
 

 الكود

 
 اسم المقرر

 عدد االوراؽ االمتحانية توزيع الدرجات عدد ساعات الدراسة اسبوعيا

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 8= ػ 98 8> ػ : ربية الخاصة لغير العادييف الت .ت ـر9

 9 8= ػ 98 8> ػ : سيكولوجية الفئات الخاصة .ت ـر:
 9 8= ػ 98 8> ػ : المتفوقوف والمتاخروف  .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : العمياف والصـ .ت ـر>
 9 8= ػ 98 8> ػ : ارشاد نفسي لمفئات الخاصة .ت ـر =
 9 8= ػ 98 8> ػ : قياس نفسي  .ت ـر <
 9 8= ػ 98 8> ػ : مناىج تربية خاصة  .ت ـر?
 9 988 8> ػ 8< : : اساليب التدريس العالجى .ت ـر@
A9 8= - 98 8> ػ : صحو عامة .ت ـر 

 - 988 988 ػ ػ > ػ تدريب ميدانى  .ت ـر98
  ػ 88< ػ ػ ػ < @9 المجمـــوع

 
 
 



 ثالثاً : ارشاد نفسي
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 8= ػ 98 8> ػ : اسس االشاد النفسي        .ت ـر9

 9 8= ػ 98 8> ػ : عممية االرشاد النفسي  .ت ـر:
 9 8= ػ 98 8> ػ : مجاالت االرشاد النفسي .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : االشراؼ االجتماعى  .ت ـر>
 9 8= ػ 98 8> ػ : عمـ النفس العالجى  .ت ـر =
 9 988 ػ 8: 8@ ػ > القياس النفسي واالحصاء  .ت ـر <
 9 988 ػ 8: 8@ ػ > صحة عامة  .ت ـر?
 ػ 8=9 9:8 8; ػ > ػ تدريب ميدانى  .ت ـر@

 - 88< ػ ػ ػ > @9 المجمـــوع

  
  

 رابعاً : تكنولوجيا التعليم                                                   
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

استخدامالحاسب االلى في  .ت ـر9
 التدريس

 9 988 8> ػ 8< : :

 9 8= ػ 98 8> > ػ معمؿ وسائؿ وانتاج .ت ـر:
 9 8= ػ 98 8> ػ : اسس تربوية ونفسية  .ت ـر;
 ػ 8= 8= ػ ػ > ػ صيانة اجزة واالالت .ت ـر>
 9 988 8> ػ 8< : : اساليب تدريبية .ت ـر =
 9 8= ػ 98 8> ػ : المنيج واالتصاؿ التربوى  .ت ـر <
 9 8= ػ 98 8> ػ : المنيج التكنولوجى .ت ـر?
 9 8= ػ 98 8> ػ : المكتبة ومصادر التعميـ  .ت ـر@

  ػ 88= ػ ػ ػ :9 :9 المجموع 
 
 
 
 
 
 
 

 امساً : تعليم الكبارخ
**** 

 
 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 8= ػ 98 8> ػ : ظرية فى تعميـ الكبار الن .ت ـر9



 9 8= ػ 98 8> ػ : اسس ومبادْى تعميـ الكبار  .ت ـر:
  9 8= ػ 98 8> ػ : عمـ نفس الكبار  .ت ـر;
دراسة متقدمة فى مجاؿ مف  .ت ـر>

 :تنمية المجتمع
 او مناىج تعميـ الكبار 

: 
 
: 

 ػ
 
 ػ

<8 
 

<8 

98 
 

98 

 ػ
 
 ػ

=8 
 

=8 

9 
 
9 

 ػ8 8= ػ 8= ػ ػ : قاعة بحث  .ت ـر =
 ػ =? =? ػ ػ > ػ دراسات ميدانية  .ت ـر <
دراسة اختيارية لمجموعة مف  .ت ـر?

 الثالث االتية :مجموعو "أ"
 ػ تاريخ تعميـ الكبار 9
 ػ تعميـ الكبار والتعميـ النظامى :
 ػ اقتصاديات تعميـ الكبار;

 وعة "ب " مجم
ى تعميـ ػ دراسات مقارنة ف9

 الكبار 
 ػ تنظيـ وادارة مؤسسات الكبار :
 ػ تنمية المجتمعات المحمية;

 مجموعة "ج"
 ػ طرؽ تدريس الكبار9
 ػ اعداد المواد التعميمية لمكبار :
 ػوسائؿ االتصاؿ وتعميـ الكبار  ;
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 ػ 88< ػ ػ ػ ; 9: المجمػػػػوع

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 سادساً : التخطيط التربوى واقتصاديات التعليم



 
 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   وزيع الدرجاتت
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 8= ػ 98 8> ػ : مبادى واسس التخطيط التربوى .ت ـر9

 9 8= ػ 98 8> ػ : التنمية والتخطيط التربوى  .ت ـر:
اساليب وفنيات التخطيط  .ت ـر;

 التربوى 
 9 8= ػ 98 8> ػ :

 9 8= ػ 98 8> ػ : ربوى وتطبيقاتو اصاء ت .ت ـر>
تطبيقات عمى الحاسب االلى  .ت ـر =

 فى التربية
 9 988 8> ػ 8< : :

 9 8= ػ 98 8> ػ : مبادي اقتصاديات التعميـ .ت ـر <
اساليب حساب التكمفة والعائد  .ت ـر?

 فى التعميـ 
 9 8= ػ 98 8> ػ :

 9 8= ػ 98 8> ػ : تحميؿ النظـ التعميمية  .ت ـر@
Aػ 8= ػ 98 8> ػ : قاعة بحث .ت ـر 

 ػ 988 988 ػ ػ > ػ مشروع .ت ـر98
 9 88< ػ ػ ػ < @9 المجموع

 سابعاً : حضانة ورياض اطفػال
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 8= ػ 98 8> ػ : سيكولوية الطفولة  ت ـر.9

 9 8= ػ 98 8> ػ : االرشاد النفسي لالطفاؿ .ت ـر:
 9 8= ػ 98 8> ػ : تربية الطفؿ .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : ثقافة الطفؿ .ت ـر>
 9 8= ػ 98 8> ػ : اساليب رعاية الطفؿ .ت ـر =
 9 8= ػ 98 8> ػ : القياس النفسي .ت ـر <
 9 8= ػ 98 8> ػ : مناىج الطفؿ .ت ـر?
 9 988 8> ػ 8< : : اساليب تدريس الطفؿ .ت ـر@
A9 8= ػ 98 8> ػ : صحة الطفؿ .ت ـر 

 ػ 988 988 ػ ػ > ػ تدريب ميدانى  .ت ـر98
 ػ 88< ػ ػ ػ < @9 المجمــوع

 
 
 
 
 
 
 
 



 ثامناً : القياس النفسي والتربوى
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 بوعيااس

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 =? =: 98 8> 9 : احصاء نفسي وتربوى .ت ـر9

 9 =? ػ =: 8= ػ ; نظرية القياس .ت ـر:
 9 988 =: =: 8= 9 ; االختبارات التحصمية  .ت ـر;
 9 988 =? ػ =: ; 9 استخداـ الكمبيوتر فى القياس  .ت ـر>
 9 =? ػ =: 8= ػ ; اختبارات قدرات  .ت ـر =
 9 8= ػ 98 8> ػ : اختبارات شخصية  .ت ـر <
 9 =? =: 98 8> 9 : قياس الميارات العممية  .ت ـر?
 9 8= ػ 98 8> ػ : االىداؼ التربوية التعميمية  .ت ـر@

  88< ػ ػ ػ < @9 المجمـــوع

 سيتاسعاً : علم نفس المدر 
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 =? =: 98 8> 9 : عمـ النفس التربوى  .ت ـر9

 9 8= ػ 98 8> ػ : نظاـ التعميـ فى مصر  .ت ـر:
 9 =? =: 98 8> 9 : تربية تعويضية  .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : ادارة مدرسية .ت ـر>
 9 =? =: 98 8> 9 : استراتيجيات التدريس  .ت ـر =
 9 =? =: 98 8> 9 : تدريس عالجى  .ت ـر <
 9 =? =: 98 8> 9 : سيكولوجة المالحظة والمقابمة .ت ـر?
 9 8= ػ 98 8> ػ : تقويـ تربوى  .ت ـر@
 9 =? =: 98 8> 9 : احصاء نفسي وتربوى  

  88<  ػ ػ > @9 المجمـــوع

 عاشراً : تخطيط وتطوير مناىج  
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

 9 988 ػ 8: 8@ ػ > تخطيط المناىج .ت ـر9

 9 988 ػ 8: 8@ ػ > المناىج تطوير .ت ـر:
 9 988 ػ 8: 8@ ػ > المنيج : النظرية والنموذج .ت ـر;
 9 988 8> ػ 8< : : اساليب تدريسية .ت ـر>
تقويـ المناىح واعداد  .ت ـر =

 االمتحانات التحصيمية 
 9 988 8> ػ 8< ػ >

 9 988 8> ػ 8< 9 : تطبيقات  .ت ـر <



  88< ػ ػ ػ ; 8: المجمـــوع

 
 
 

 ادى عشر : تعليم موىوبينح
 

 الكود

 
 اسم المقرر

عدد ساعات الدراسة  
 اسبوعيا

عدد االوراؽ   توزيع الدرجات
 االمتحانية

 مجموع عملى اعمال سنةوشفوى تحريري عملى نظرى

مفيـو الموىبة : االبعاد  .ت ـر9
 والمكونات 

 9 988 ػ 8: 8@ ػ ;

 9 988 ػ 8: 8@ ػ ; نظـ واساليب تعميـ الموىوبيف .ت ـر:
 9 988 ػ 8: 8@ 9 : ارشاد وتوجيو الموىوبيف .ت ـر;
 9 8= ػ 98 8> ػ : اكتشاؼ الموىوبيف .ت ـر>
النظريات والنماذج –االبتكارية  .ت ـر =

 والتطبيقات
 9 8= ػ 98 8> ػ :

 9 8= ػ 98 8> 9 : قياس نفسي واحصاء تربوى  .ت ـر <
استخداـ الحاسب االلى فى  .ت ـر?

 ريس التد
 9 8= ػ 98 8> 9 9

 9 988 988 ػ ػ > ػ تديب ميدانى  .ت ـر@
  88<      المجمــوع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الدبلوم الخاص فى التربية

******** 
تيدف ىذه الدبموم الى تقديم دراسات اكثر تقدما وتعقمًا فى التربية وعمم النفس وتؤىل الطالب لمقيد والتسجيل 

 ية .لدرجة الماجستير فى الترب
يشترط في قيد الطالب لمدبموم الخاص فى التربية ان يكون حاصاًل عمى الدبموم المينية او الدبموم العام " : 22مادة "

وقد   ى الجامعات المصرية او ما يعادليا وفى جميع الحاالت يجب اال يقل تقديرة العام عن جيددفى التربية من اح
فى التربية ان يكون حاصاًل عمى  ةالخاص ةط في قيد الطالب لمدبموم"يشتر  وأصبحت كالتالى2113عام  تم التعديل  

فى التربية من احدى الجامعات المصرية او ما يعادليا وفى جميع الحاالت يجب اال يقل تقديرة  المينية ةالدبموم
 "العام عن جيد

ل مدة الدراسة الفعمية فى السنة مدة الدراسة لنيل الدبموم الخاص فى التربية سنة جامعية واحدة وال تق" : 23مادة "
 الجامعية عن ثالثين اسبوعاً 

: يعقد لالغبين فى االلتحاق بالدبموم الخاص امتحان قبول تحريرى فىاحدى المغات االجنبية ويحدد "  24مادة "
 مجمس الكمية موعد ىذا االمتحان .

 . قع ساعتين اسبوعيا لكل مقرر: يدرس الطالب فى سنة الدبموم الخاص المقررات التالية بوا" 25مادة "
 " لجميع الطالب .3اوال : مقررات عامة عدد"

 ـ مناىج البحث فى التربية وعمم النفس .1 
 ـ احصاء تربوى 2 
  ـ قراءات فى التخصصالتربوى بمغة اجنبية3 

 . " يحدىا القسم المختص بحسب تخصص الطالب3ثانياً : مقررات تخصصية عددىا "
 " 1ـ مقرر تخصص " 5 
 " 2ـ مقرر تخصص " 6 
 التخصص  ـ حمقة بحث فى7 

 " يختارىما الطالب فى مجالين مختلفين من االقسام التربوية في فير القسم الذى تخصص فيو2ثالثاً : مقررات اختيارية عددىا "
 "  1ػ مقرراختيارى " 8 
 "  2ػ مقرر اختيارى " 9 

مختص ان يقرر حرمان الطالب من التقدم لمتحانات فى نقررات : لمجمس الكمية بناء عمى طمب القسم ال" 26مادة "
% من مجموعيا 75القسم كميا او بعضيا اذا كانت مواظبتو فى المحاضرات والدرو النظرية والعممية تقل عن 

 الفعمي وفى ىذه الحالة يعتبر الطالب راسبًا فى المقررات التى حرم من التقدم لالمتحان فييا 
 تألف االمتحانات من اختبارات تحريرية وشفوية وعممية واعمال سنة وفقا لطبيعة المادة)أ( ت" ػ 27مادة "

 ساعات .3ومدة االمتحان التحريرى فى كل مقرر                  
 % المتحان التحريرى 71" درجة يخصص منيا 111)ب( تتالف النياية العظمى لكل مقرر "     

 السنة والشفوى % منيا العمال 31                  
  

 
 
 



 
 )جـ( تتالف اعمال السنة من دراسات معممية ،او تدريبات ميدانية ،او بحوث ومقاالت او   

 اختبارات شفوية او اختبارات تحريرية وفقا لمنظام الذي يقرره مجمس الكمية بناء عمى                 
 اقتراح القسم المختص وحسب طبيعة المادة.                 

 
 )د( يعقد االمتحانات التحريرية مرتين كل كام بحيث يكون امتحان الدور االول خالل شير يونيو           

 من كل عام ،و يكون امتحان الدور الثانى فيما رسب فيو الطالب او تغيب خالل شير سبتمبر                
 تقديرة فييما الحد االعمى بتقدير " مقبول " من كل عام فيما ال يزيد عن مقررين وال يتجاوز                
 ولمجمس الكمية ان يحدد مواعيد اخرى اذا كانت الظروف تنقضي ذلك .              

 ( يقدر نجاح الطالب باحد التقديرات االتية سواء فى المادة الواحدة او فى المجموع الكلى  )ىـ 
 للمواد الدراسية .               

 فاكثر من الدرجة  %91ـ ممتاز     
 % من الدرجة 91% الى اقل من 81ـ جيدجدا من    
 % من الدرجة81% الى اقل من 71ـ جيد من    
 % من الدرجة 71% الى اقل من 61ـ مقبول من    

 ويقدر رسوب الطالب باحد التقديرين االتيين :ػ
 % من الدرجة 61% الى اقل من 45ـ ضعيف من  

 % من الدرجة 45ـ ضعيف جدًا اقل من    
اذا تغيب الطالب فى امتحان الدبموم الخاص فى التربية او رسب فى بعض او كل مقرراتيا جاز لمجمس  " :28مادة"

الكمية ان يعيد قيدة فيعيد قيد الطالب السنة دراسة وامتحانا فيما رسب فيو وال يتجااوز تقديرة الحد االعمى لتقدير " 
 كرر غيابو او رسب الغى قيدة نيائيًا.مقبول " فى ىذه المقررات فاذا ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الماجستير فى التربية
***** 

يترط فى قيد الطالب لدرجة الماجستير فى التربية ان يكون حاصال عمى الدبموم الخاصة فى التربية من  " :29مادة "
بو من الجامعة وفى جميع احدى جامعات جميورية مصر العربية او عمى درجة معادلة من معيد عمى خر معترف 

الحاالت يب اال يقل تقديرة العام فى الدرجة الجامعية االولى وفى الدبموم الخاص عن جيد ويحدد مجمس الكمية نظم 
ومواعيد القيد والتسجيل وان يكون التسجيل فى نفس تخصص الطالب فى الدبموم الخاصة وال يقل تقديرة فى مادة 

 التخصص عن تقدير" جيد " .
: يدرس الطالب بعد قيده لدرجة الماجستير فى التربية مقررين احدىما فى استخدمات الحاسب االلى فى "31ة "ماد

التربية او اى مقرر اخر يقررة مجمس الكمية واالخر فى مجال التخصص يحدده مجمس الكمية بناء عمى اقتراح 
عن اثنى عشر اسبوعا بواقع ساعتين مجمس القسم المتخص وتكون الدراسة فى ىذين المقررين لمدة ال تقل 

لممقرر ،و يؤدى الطالب فى كا منيما امتحانا لمدة ثالث ساعات بعد انقضاء عام ميالدى عمى االقل من تاريخ 
" درجة ،و  71" درجة والنياية الصغري "  111القيد ،و تكون النياية العظمى لدرجة االمتحان فى كل مقرر " 

 متحان وال يجوز لو التقدم لمناقشة الرسالة اال بعد نجاحو فى ىذين المقررين .يحدد مجمس الكمية موعدين لال
يكمف الطالب باجراء بحث فى موضوع يقرة مجمس الكميةتحت اشراف احد االساتذة او االساتذه  " :31مادة "

دقيق المساعدين بالكمية . ويجوز ان يعاون فى االشاف احد المدرسين عمى ان يكون فى نفس التخصص ال
لموضوع البحث ،و يقدم الطالب بعدعام عمى االقل من تاريختسجيل الموضوع فى مجمس الكمية رسالة بنتائج ىذه 

 البحوث تقبميا لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة او فحصيا بواسطة ىذه المجنة .
العربية سنة متصمة عمى يشترط قبل قبول الرسالة لممناقشة ان يكون الطالب مقيما بجميورية مصر  ":32مادة "

االقل خالل فترة البحث وان يحضر حمقات البحث فى القسم المسجل فيو لمدة ستو شيور عمى االقل من تاريخ 
 موافقة مجمس الكمية عمى التسجيل .

تعين لجنة الحكم عمى الرسالة من ثالثة من االساتذة او االساتذة المساعدين بالجامعات او من فى ": 33مادة "
ىم من المتخصصين فى مجال البحث ويكون من بينيم المشرف او اثنان من لجنة االشراف عمى الرسالة ستوا

الذى يقدم تقريرا عن صالحيو الرسالة لمعرض عمىمجنة الحكم . ويشترط ان يكون احدىم عمى االقل من خارج 
ة صالحيتيا ويعرض التقرير عمى الكمية ويقدم اعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة العمنية لمرسالة تقريرا عن مد

مجمس الكمية لمتوصية بمنح الدرجة ،و لممجمس ان يرخص لمطالب الذى لم تقرر اىميتة لمحصول عمى الدرجة فى 
اعادجة تقديم الرسالة بعد استكمال وجو النقصفييا او التقدم برسالة اخرى تتم مناقشتيا بواسطة لجنة الحكم 

ة بعد ادخال التعاليالت التى اقرتيا المجنةعمى مجمس الكمية لمتوصية بمنح السابقة ويعرض تقرير مع الرسال
 الدرجة 
الرسالة التى تقدم بيا والتقدير يذكر فى الشيادة التى تمنح لمطالب بيان ما تخصص فيو وموضوع ": 33مادة "

 ستحق " مقبول ـ جيد ـ جيدجدًا ـ ممتاز " الم
 
 
 
 
 
 
 



 
 دكتوراه الفػلسفة فى التربية

***** 
: يشترط فى قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفمسفة فى التربية ان يكون حاصال عمىدرجة الماجستير فى  "34مادة "

 التربية فى نفس التخصص من احدى جامعات جميورية مصر العربية او عمى درجة معادلة 
 عام عن جد .ليا من معيد اخر معترف بو من الجامعة وفى جميع الحاالت يجب اال يقل تقديرة ال

 ويحدد مجمس الكمية نظم ومواعيد التقدم والقيد والتسجيل .
يدرس الطالب بعد قيده لدرجة دكتوراه الفمسفة فى التربية مقررين ، احدىما فى مال استدامات الحاسب  " :35مادة "

جمس الكمية بناء االلى فى مجال التربية او اى مقرر اخر يقرره مجمس الكمية واالخر فى مجال التخصص يحدده م
عمى اقتراح القسم المختص ،و تكون مدة الدراسة فى ىذين المقررين لمدة ال تقل عن اثنى عشر اسبوعا بواقع 

ساعتين اسبوعيا لممقرر ،و يؤدى الطالب فى كل منيما امتحانا لمدة ثالث ساعات بعد انقضاء عام عمى االقل من 
" درجة  71" درجة والنياية الصغرى "  111االمتحان فى كل مقرر " تاريخ القيد ،و تكون النياية العظمى لدرجة 

 ويحدد مجمس الكمية موعدين لالمتحان وال يجوز لو التقدم لمناقشة الرسالة اال بعد نجاحو فى ىذين المقررين .
االساتذة  يقوم الطالب باجراء بحث متكر فى موضوع يقرره مجمس الكمية تحت اشراف احد االساتذة او"  : 36مادة "

المساعدين بالكمية ويجوز ان يشترك فى االشراف احد المدرسين بالكمية عمى ان يكون االستاذ المساعد والمدرس 
فى نفس التخصص الدقيق لموضوع البحث ،و يقدم الطالب بعد مضى عامين عمى االقل من تاريخ تسجبل 

ة الحكم وتكون مناقشة الرسالة او فحصيا الموضوع فى مجمس الكمية رسالة بنتائج ىذه البحوث تقبميا لجن
بواسطة ىذه المجنة وبيعتبر الطالب مسجال لدرجة دكتوراة الفمسفة منذ تاريخ موافقة الجامعة عمى موضوع البحث 

. 
يشترط قبل قبول الرسالة لممناقشة ان يكون الطالب مقيما بجميورية مصر العربية لمدة سنة متصمة  " :37مادة"

فترة البحث وان يحضر قاعات البحث بالقسم المسجل فيو لمدة ستة شيور عمى االقل من تاريخ  عمى االقل خالل
 موافقة مجمس الكمية عمى التسجيل 

تعين لجنة الحكم عمى الرسالة من ثالثة اعضاء احدىم الشرف عمى الرسالة والعضوان االخران  " :38مادة "
متخص من بين االساتذة الحالين او السابقين بالجامعات او من يعينيما مجمس الكمية بناء عمى اقتراح القسم ال

فى مستواىم يكون احدىم عمى االقل من خارج الجامعة ويجوز ان يكون احد اعضاء لجنة الحكم من بين االساتذة 
عن المساعدين فى حالة عدم توافر االساتذة ويقدم اعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة العمنية تقريرا عمميا مفصال 

مدى صالحية الرسالة والتوصية بمنح الدرجة فى حالة قبوليا وذلك بدون تقديرات ولممجمس ان يرخص لمطالب 
الذى لم تقرر اىميتة لمحصول عمى الدرجة فى اعادة تقديم الرسالة بعد استكمال اوجو النقص فييا او التقدم 

لتقرير مع الرسالة بعد ادخال التعديال التى اقرتيا برسالة اخرى تتم مناقشتيا بواسطة لجنة الحكم السابقة ويعرض ا
 المجنة عمى مجمس الكمية لمتوصية بمنح الدرجة .

 يذكر فى الشيادة التى تمح لمطالب بيان ما تخصص فيو الطالب وموضوع الرسالة التى تقدم بيا  " :39مادة"
 
 
 
 
 
 



 الجامعية  خاصة بتوحيد شكل الرسائلتعليمات  
 ػ صفحة العنوان :ػ1

 وتكون على الغالؼ الخارجى والصفحة االولى من الغالؼ الداخلى وتشمل : 
 أ ( العنوان بالمغو العربية وترجمة لو بالمغة االجنبية 

 ب( يوضع شعار الجامعة عمى الغالف الخارجى عمى الكعب ويكون بالون الذىبي 
 قسم التابع لو ـ اسم الكمية و   ج( يجب ان يتضمن عنوان الرسالة " اسم الطالب ـ الدرجة العممية ـ ال

 الجامعة ـ سنة التخرج ـ سنة المنح "   
 ػ صحة الموافقة وتشمل :ػ 2

اسم الطالب ـ عنوان الرسالة ـ اسم الدرجة العممية ـ أسماء أعضاء المجنة وتقييم المجنة لمرسالة مع بيان تاريخ 
د اجازة الرسالة وتاريخ االجازة وموافقة مجمس الجامعة المناقشة عمى ان تقوم ادارة الدراسات العميا بوضع ختم يفي

. 
 ػ ملخص الرسالة :ػ 3

يقوم الكاتب بكتابة ممخص لمرسالة بالمغة اإلنجميزية والمغة العربية ويجمد مع الرسالة داخميا ويكون فيما  
 واحدة . ال يزيد ن خمس صفحات ويقوم البحث بإعداد ممخص الرسالة بحيث ال يزيد المستمخص عن صفحو

 ػ صفحة الشكر ػ 4
يقتصر الشكر عمى أسماء السادة القائمين عمى اإلشراف أوال ثم األشخاص والييئات التي ساعدت  

 أسيمت قي تمام البحث .
 ـ المحتويات :ـ 5

 يذكر فييا األبواب والفصول التي تشمميا الرسالة وأرقام الصفحات . 
 ـ قائمة الجداول واألشكال :ـ 6

 عنوان الجداول واالشكال والرسوم البيانية وارقام الصفحات يذكر فييا 
 ـ قائمة المراجع المستخدمة :ـ 7 

 عربية واجنبية ويفضل ترتيبيا ابجديا ً  
 ـ شكل االخراج :ـ  8

 جرام ابيض  81من  88الورقة يجب أن يكون في حجم الكوارتو 
 ـ الكتابة :ـ 9

 سم لجميع االتجاىات .3" مع ترك ىامش بعرض  16،25ده "أ(تكون الكتابة داخل الرسالة في إطار أبعا
 سطرًا. 25سطر أو ال يزيد عن  21ب(عدد السطور بكل صفحة ال يقل عن 

 ج( الحروف متوسطة 
 د( ترقيم جميع صفحات الرسالة بما فييا الجداول واألشكال والممخصات ما عدا صفحات األبواب والفصول .

 ـ التجميد :ـ 11
بغالف سميك ويكون لو كعب ويوضع عمية من أعمى شعار الجامعة بالمون الذىبي ويكتب  تجمد الرسالة 

 عميو من أعمى إلى اسفل اسم الرسالة ـ اسم البحث ـ الدرجة العممية ـ السنة ـ 
 ويكون لون الغالف الخارجي " زيتي غامق " ورسالة الدكتوراه " المون األسود " . 


