
                                                                                                                                                  
  

  برنامجبرنامج
    المهنیة في التربیةالمهنیة في التربیةدبلوم دبلوم الال

  
  معلومات أساسیةمعلومات أساسیة  --أأ

    البرنامج : الدبلوم المهنیة في التربیةالبرنامج : الدبلوم المهنیة في التربیةاسم اسم --١١
  طبیعة البرنامج : مشتركطبیعة البرنامج : مشترك  --٢٢
  

  ..التربیةالتربیة  أقسام كلیةأقسام كلیةالقسم المسئول عن البرنامج :القسم المسئول عن البرنامج :
  مم٢٠٢٠٠٥٠٥/ /   ٢٢/ /   ٢٢قرار البرنامج :   قرار البرنامج :   تاریخ إتاریخ إ

  
  معلومات متخصصةمعلومات متخصصة  --بب
  
  األهداف العامة للبرنامج:األهداف العامة للبرنامج:  --١١

  خریج برنامج دبلومه الدراسات العلیا في أي تخصص ینبغي أن یكون قادرًا على أن :خریج برنامج دبلومه الدراسات العلیا في أي تخصص ینبغي أن یكون قادرًا على أن :          
  تطبیق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .تطبیق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .  ..١١
  لها .لها .تحدید المشكالت المهنیة واقتراح حلوًال تحدید المشكالت المهنیة واقتراح حلوًال   ..٢٢
  إتقان المهارات المهنیة واستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .إتقان المهارات المهنیة واستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .  ..٣٣
  التواصل وقیادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .التواصل وقیادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .  ..٤٤
  اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة.اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة.  ..٥٥
  توظیف الموارد المتاحة بكفاءة.توظیف الموارد المتاحة بكفاءة.  ..٦٦
  لبیئة .لبیئة .الوعي بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على االوعي بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على ا  ..٧٧
  التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة. التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة.   ..٨٨
  إدراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .إدراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .  ..٩٩

  
  المخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامجالمخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامج  --٢٢



    : المعرفة والفهم: المعرفة والفهم١١--٢٢
  --على أن :على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر   
: یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات      العالقة بممارسته : یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات      العالقة بممارسته   ١١--١١--٢٢

  المهنیة.المهنیة.
  : یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .: یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .  ٢٢--١١--٢٢
  ي مجال التخصص .ي مجال التخصص .: یلم  بمبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة ف: یلم  بمبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة ف  ٣٣--١١--٢٢
  : یتعرف علي تأثیر الممارسة المهنیة علي البیئة والعمل علي الحفاظ علي البیئة وصیانتها.: یتعرف علي تأثیر الممارسة المهنیة علي البیئة والعمل علي الحفاظ علي البیئة وصیانتها.  ٤٤--١١--٢٢
    
    : المهارات الذهنیة أو العقلیة : المهارات الذهنیة أو العقلیة   ٢٢--٢٢
  --بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :  
  ألولویاتها .ألولویاتها .:  یحدد ویحلل المشاكل في مجال التخصص وترتیبها وفقًا :  یحدد ویحلل المشاكل في مجال التخصص وترتیبها وفقًا   ١١--٢٢--٢٢
  : یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .: یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .  ٢٢--٢٢--٢٢
  : یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.: یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.  ٣٣--٢٢--٢٢
  : یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .: یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .  ٤٤--٢٢--٢٢
  : یتخذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .: یتخذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .  ٥٥--٢٢--٢٢
  
      : المهارات المهنیة أو العملیة: المهارات المهنیة أو العملیة    ٣٣--٢٢
  --ة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :ة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایبنهای  
  : یطبق المهارات المهنیة في مجال التخصص .: یطبق المهارات المهنیة في مجال التخصص .  ١١--٣٣--٢٢
  : یكتب التقاریر المهنیة.: یكتب التقاریر المهنیة.  ٢٢--٣٣--٢٢
  
  : المهارات العامة أو المنقولة: المهارات العامة أو المنقولة٤٤--٢٢

  --بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :
  تلفة .تلفة .: یتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المخ: یتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المخ  ١١--٤٤--٢٢
  :  یستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المهنیة.:  یستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المهنیة.٢٢--٤٤--٢٢
  :  یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیة.:  یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیة.٣٣--٤٤--٢٢
  :  یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.:  یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.٤٤--٤٤--٢٢
  :  یعمل في فریق ویدیر الوقت.:  یعمل في فریق ویدیر الوقت.٥٥--٤٤--٢٢
  یة مألوفة.یة مألوفة.:  یقود فریق في سیاقات مهن:  یقود فریق في سیاقات مهن٦٦--٤٤--٢٢
  :  یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.:  یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.٧٧--٤٤--٢٢



  
  هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج --٣٣
  مدة البرنامج : عام مدة البرنامج : عام --أأ

  هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج --بب
  ) إجمالي ) إجمالي   ٢٤٢٤  ) عملى = () عملى = (  ٤٤  ) نظري + () نظري + (٢٠٢٠  = (= (" تخصص إدارة مدرسیة "              " تخصص إدارة مدرسیة "              عدد الساعات عدد الساعات                             
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٦٦) نظري + ( ) نظري + (   ١٨١٨= (= (                              خاصة "               خاصة "                 " تخصص تربیة" تخصص تربیة                            
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٢٢٢) عملى = ( ) عملى = (   ٤٤) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨= ( = (                                 " تخصص إرشاد نفسي"               " تخصص إرشاد نفسي"                                           
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = ( ١٢١٢نظري + ( نظري + (   ))١٢١٢= ( = (                               "تحصص تكنولوجیا التعلیم"            "تحصص تكنولوجیا التعلیم"                                        
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٣٢٣) عملى = ( ) عملى = (   ٣٣) نظري + ( ) نظري + (   ٢٠٢٠= (= (                                طیط وتطویر برامج "             طیط وتطویر برامج "             " تخ" تخ                            
  ) إجمالي ) إجمالي   ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٦٦) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨= ( = (                             " تخصص حضانة وریاض أطفال "     " تخصص حضانة وریاض أطفال "                                 

  ) إجمالي) إجمالي  ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٣٣) نظري + ( ) نظري + ( ٢١٢١= ( = (                             تعلیم كبار"                   تعلیم كبار"                     " تخصص" تخصص                          
  ) إجمالي     ) إجمالي       ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٦٦) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨= ( = (                           ط التربوي واقتصادیات التعلم "  ط التربوي واقتصادیات التعلم "  " التخطی" التخطی                          
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٦٦) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨= ( = (                               صص القیاس النفسي والتربوي "   صص القیاس النفسي والتربوي "   "تخ"تخ                          
  ) إجمالي) إجمالي  ٢٤٢٤) عملى = ( ) عملى = (   ٦٦) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨= ( = (                             س المدرسي "       س المدرسي "       " تخصص علم النف" تخصص علم النف                          

  ) إجمالي) إجمالي  ٢٢٢٢) عملى = ( ) عملى = (   ٧٧) نظري + ( ) نظري + ( ١٥١٥= ( = (                                       "تخصص تعلیم موهوبین ""تخصص تعلیم موهوبین "                            
    :  البرنامجالبرنامج  مقرراتمقررات  --  جـجـ

  الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : إدارة مدرسیة"الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : إدارة مدرسیة"

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

أصول اجتماعیة وفلسفیة أصول اجتماعیة وفلسفیة   ت ر مت ر م٠١٠١
  للتربیةللتربیة

٢٢    --  

  --    ٢٢  تاریخ ونظریات اإلدارةتاریخ ونظریات اإلدارة  ت ر مت ر م٠٢٠٢
  --    ٢٢  إدارة تعلیمیةإدارة تعلیمیة  ت ر مت ر م٠٣٠٣
  --    ٢٢  إدارة مدرسیةإدارة مدرسیة  مم  ت رت ر٠٤٠٤
  --    ٢٢  إدارة تعلیمیة مقارنة إدارة تعلیمیة مقارنة   ت ر مت ر م٠٥٠٥
التعلیم األساسي / الثانوي التعلیم األساسي / الثانوي   ت ر مت ر م٠٦٠٦

  ومشكالتهومشكالته
٢٢    --  

  --    ٢٢  قاعة بحثقاعة بحث  ت ر مت ر م٠٧٠٧



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ""  الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : تربیة خاصةالدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : تربیة خاصة
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  --  --  ٢٢  یینیینالتربیة الخاصة لغیر العادالتربیة الخاصة لغیر العاد  ت ر مت ر م٠١٠١
  --  --  ٢٢  سیكولوجیة الفئات الخاصة سیكولوجیة الفئات الخاصة   ت ر مت ر م٠٢٠٢
  --  --  ٢٢  المتفوقون والمتأخرونالمتفوقون والمتأخرون  ت ر مت ر م٠٣٠٣
  --  --  ٢٢  العمیان والصمالعمیان والصم  ت ر مت ر م٠٤٠٤
  --  --  ٢٢  إرشاد نفسي للفئات الخاصة إرشاد نفسي للفئات الخاصة   ت ر مت ر م٠٥٠٥
  --  --  ٢٢  قیاس نفسيقیاس نفسي  ت ر مت ر م٠٦٠٦
  --  --  ٢٢  مناهج تربیة خاصة مناهج تربیة خاصة   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  ٢٢  --  ٢٢  أسالیب التدریس العالجيأسالیب التدریس العالجي  ت ر مت ر م٠٨٠٨
  --  --  ٢٢  صحة عامةصحة عامة  ر مر م  تت٠٩٠٩

  ٤٤  --  --  تدریب میداني تدریب میداني   ت ر مت ر م٠١٠٠١٠
  ٦٦  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع

  
  
  
  

  --    ٢٢  مناقشةمناقشة  ت ر مت ر م٠٨٠٨
  ٤٤    --  تدریب میدانيتدریب میداني  ت ر مت ر م٠٩٠٩

  مقرر اختیاري من األتي مقرر اختیاري من األتي   ت ر مت ر م٠١٠٠١٠
اإلدارة المدرسیة اإلدارة المدرسیة   --١١

  واإلشراف الفنيواإلشراف الفني
المدرسیة المدرسیة اإلدارة اإلدارة   --٢٢

  والتوجیه واإلرشادوالتوجیه واإلرشاد
  تخطیط مناهجتخطیط مناهج  --٣٣
  تاریخ التربیة والتعلیم تاریخ التربیة والتعلیم   --٤٤

٤٤    --  

  ٤٤    ٢٠٢٠  المجموعالمجموع



  التربیة " تخصص : إرشاد نفسي "التربیة " تخصص : إرشاد نفسي "الدبلوم المهنیة في الدبلوم المهنیة في 
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

عدد الساعات عدد الساعات   اسم المقرراسم المقرر
  األسبوعیةاألسبوعیة

  

  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري
  --  --  ٢٢  أسس اإلرشاد النفسيأسس اإلرشاد النفسي  ت ر مت ر م٠١٠١
 - -  ٢٢    عملیة اإلرشاد النفسيعملیة اإلرشاد النفسي  ت ر مت ر م٠٢٠٢

 - -  ٢٢  مجاالت اإلرشاد النفسيمجاالت اإلرشاد النفسي  ت ر مت ر م٠٣٠٣

 - -  ٢٢  اإلشراف االجتماعي اإلشراف االجتماعي   ت ر مت ر م٠٤٠٤

 - -  ٢٢  علم النفس العالجي علم النفس العالجي   ت ر مت ر م٠٥٠٥

 --  --  ٤٤  القیاس النفسي واإلحصاءالقیاس النفسي واإلحصاء  ت ر مت ر م٠٦٠٦

 --  --  ٤٤  صحة عامة صحة عامة   ت ر مت ر م٠٧٠٧

 ٤٤  --  --  تدریب میدانيتدریب میداني  ت ر مت ر م٠٨٠٨

  ٤٤  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع
  

  : تكنولوجیا التعلیم ": تكنولوجیا التعلیم "الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص 
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

استخدام الحاسب اآللي في استخدام الحاسب اآللي في   ت ر مت ر م٠١٠١
  التدریسالتدریس

٢٢  --  ٢٢  

نتاج    ت ر مت ر م٠٢٠٢ ٕ نتاج  معمل وسائل وا ٕ  ٤ -  --  معمل وسائل وا

 _ -  ٢٢  أسس تربویة ونفسیة أسس تربویة ونفسیة   ت ر مت ر م٠٣٠٣

 ٤ -  --  صیانة األجهزة واآلالتصیانة األجهزة واآلالت  ت ر مت ر م٠٤٠٤



 ٢ -  ٢٢  أسالیب تدریبیة أسالیب تدریبیة   ت ر مت ر م٠٥٠٥

 _ -  ٢٢  المنهج واالتصال التربويالمنهج واالتصال التربوي  ت ر مت ر م٠٦٠٦

 _ -  ٢٢  المنهج التكنولوجيالمنهج التكنولوجي  ت ر مت ر م٠٧٠٧

  _  -  ٢٢  المكتبة ومصادر التعلمالمكتبة ومصادر التعلم  ت ر مت ر م٠٨٠٨

  ١٢١٢  --  ١٢١٢  المجموعالمجموع
  

  ""  الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : تخطیط وتطویر مناهجالدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : تخطیط وتطویر مناهج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : حضانة وریاض أطفال "الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص : حضانة وریاض أطفال "
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر

  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  --  --  ٤٤  تخطیط مناهجتخطیط مناهج  ت ر مت ر م٠١٠١
  --  --  ٤٤  تطویر مناهج  تطویر مناهج    ت ر مت ر م٠٢٠٢

  --  --  ٤٤  المنهج : النظریة والنموذجالمنهج : النظریة والنموذج  ت ر مت ر م٠٣٠٣

  ٢٢  --  ٢٢  أسالیب تدریسیةأسالیب تدریسیة  ت ر مت ر م٠٤٠٤

عداد   ت ر مت ر م٠٥٠٥ ٕ عداد تقویم المناهج وا ٕ تقویم المناهج وا
  االمتحانات التحصیلیةاالمتحانات التحصیلیة

٤٤  --  --  

  ١١  --  ٢٢  تطبیقاتتطبیقات  ت ر مت ر م٠٦٠٦

  ٣٣  --  ٢٠٢٠  ععالمجمو المجمو 



  --  --  ٢٢  سیكولوجیة الطفولةسیكولوجیة الطفولة  ت ر مت ر م٠١٠١
 _ -   ٢٢  اإلرشاد النفسي لألطفالاإلرشاد النفسي لألطفال    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 _ -   ٢٢  تربیة الطفلتربیة الطفل  ت ر مت ر م٠٣٠٣

 _ -   ٢٢  ثقافة الطفل ثقافة الطفل   ر مر م  تت٠٤٠٤

 _ -   ٢٢  أسالیب رعایة الطفلأسالیب رعایة الطفل  ت ر مت ر م٠٥٠٥

 _ -   ٢٢  القیاس النفسي القیاس النفسي   ت ر مت ر م٠٦٠٦

 _ -   ٢٢  مناهج الطفلمناهج الطفل  ت ر مت ر م٠٧٠٧

 ٢ -   ٢٢  أسالیب تدریس الطفلأسالیب تدریس الطفل  ت ر مت ر م٠٨٠٨

 _ -   ٢٢  صحة الطفلصحة الطفل  ت ر مت ر م٠٩٠٩

  ٤٤  --  --  تدریب میدانيتدریب میداني  ت ر مت ر م٠١٠٠١٠
  ٦٦  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع

  
  

  ""الدبلوم المهنیة " تخصص تعلیم كبار الدبلوم المهنیة " تخصص تعلیم كبار 
  

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر  الكودالكود
  عمليعملي    نظرينظري

  --    ٢٢  النظریة في تعلیم الكبارالنظریة في تعلیم الكبار  ت ر مت ر م٠١٠١
 _   ٢٢  أسس ومبادئ تعلیم الكبارأسس ومبادئ تعلیم الكبار    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 _   ٢٢  علم نفس الكبارعلم نفس الكبار  ت ر مت ر م٠٣٠٣

دراسة متقدمة في مجال دراسة متقدمة في مجال   ت ر مت ر م٠٤٠٤
من: تنمیة المجتمع أو من: تنمیة المجتمع أو 

  مناهج تعلیم الكبار مناهج تعلیم الكبار 

٢٢   _ 



 _   ٢٢  قاعة بحثقاعة بحث  ت ر مت ر م٠٥٠٥

 ٤   --  دراسة میدانیة دراسة میدانیة   ت ر مت ر م٠٦٠٦

دراسة اختیاریة لمجموعة دراسة اختیاریة لمجموعة   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  من الثالث اآلتیة :من الثالث اآلتیة :

  مجموعة (أ) :مجموعة (أ) :
  تاریخ تعلیم الكبارتاریخ تعلیم الكبار  --١١
تعلیم الكبار والتعلیم تعلیم الكبار والتعلیم   --٢٢

  النظاميالنظامي
  اقتصادیات تعلیم الكباراقتصادیات تعلیم الكبار--٣٣
  

  مجموعة (ب) :مجموعة (ب) :
دراسات مقارنة في دراسات مقارنة في   --١١

  تعلیم الكبارتعلیم الكبار
دارة مؤسسات   --٢٢ ٕ دارة مؤسسات تنظیم وا ٕ تنظیم وا

  الكبارالكبار
تنمیة المجتمعات تنمیة المجتمعات   --٣٣

  المحلیة المحلیة 
  مجموعة(ج):مجموعة(ج):

  طرق تدریس الكبار طرق تدریس الكبار   --١١
  
إعداد المواد التعلیمیة إعداد المواد التعلیمیة   --٢٢

للكبار                                  للكبار                                  
وسائل االتصال وتعلیم وسائل االتصال وتعلیم   --٣٣

  الكبار الكبار 

  
  
  
٣٣  
٣٣  
  
٣٣  
  
  
٣٣  
  
٣٣    

  
٣٣  
  
  
٣٣  

  

 

_ 

_ 

 

 

_ 

_ 

 

 

- 
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  ٣٣ ٣  ٢١٢١  المجموعالمجموع

  
  
  
  



  تخصص :القیاس النفسي والتربوي"تخصص :القیاس النفسي والتربوي"لدبلوم المهنیة في التربیة " لدبلوم المهنیة في التربیة " اا
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  ١١  --  ٣٣  إحصاء نفسي وتربويإحصاء نفسي وتربوي  ت ر مت ر م٠١٠١
 _ -   ٣٣  نظریة القیاسنظریة القیاس    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 ١ -   ٣٣  االختبارات التحصیلیة االختبارات التحصیلیة   ت ر مت ر م٠٣٠٣

إستخدام الكمبیوتر في إستخدام الكمبیوتر في   ت ر مت ر م٠٤٠٤
  القیاسالقیاس

٣ -   ١١ 

 _ -   ٣٣  بارات قدراتبارات قدراتاختاخت  ت ر مت ر م٠٥٠٥

 _ -   ٢٢  اختبارات شخصیةاختبارات شخصیة  ت ر مت ر م٠٦٠٦

 ١ -   ٢٢  قیاس المهارات العملیةقیاس المهارات العملیة  ت ر مت ر م٠٧٠٧

 _ -   ٢٢  األهداف التربویة والتعلیمیةاألهداف التربویة والتعلیمیة  ت ر مت ر م٠٨٠٨

  ٦٦  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع
  
  
  

  علم النفس المدرسي"علم النفس المدرسي"تخصص تخصص الدبلوم المهنیة في التربیة " الدبلوم المهنیة في التربیة " 

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  ظريظرينن

  ١١  --  ٢٢  علم النفس التربويعلم النفس التربوي  ت ر مت ر م٠١٠١
 _ -  ٢٢  نظام التعلیم في مصرنظام التعلیم في مصر    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 ١ -  ٢٢  تربیة تعویضیة تربیة تعویضیة   ت ر مت ر م٠٣٠٣



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص تعلیم موهوبین"الدبلوم المهنیة في التربیة " تخصص تعلیم موهوبین"
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  --  --  ٣٣  علم النفس التربويعلم النفس التربوي  ت ر مت ر م٠١٠١
 _ -   ٣٣  یم في مصریم في مصرنظام التعلنظام التعل    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 ١ -   ٢٢  تربیة تعویضیة تربیة تعویضیة   ت ر مت ر م٠٣٠٣

 _ -   ٢٢  إدارة مدرسیةإدارة مدرسیة  ت ر مت ر م٠٤٠٤

 _ -   ٢٢  استراتیجیات التدریساستراتیجیات التدریس  ت ر مت ر م٠٥٠٥

 ١ -   ٢٢  تدریس عالجيتدریس عالجي  ت ر مت ر م٠٦٠٦

سیكولوجیة المالحظة سیكولوجیة المالحظة   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  والمقابلة والمقابلة 

١ -   ١١ 

 ٤ -   --  تقویم تربويتقویم تربوي  ت ر مت ر م٠٨٠٨

  ٦٦  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع
  

 _ -  ٢٢  إدارة مدرسیةإدارة مدرسیة  ت ر مت ر م٠٤٠٤

 ١ -  ٢٢  استراتیجیات التدریساستراتیجیات التدریس  ت ر مت ر م٠٥٠٥

 ١ -  ٢٢  تدریس عالجيتدریس عالجي  ت ر مت ر م٠٦٠٦

سیكولوجیة المالحظة سیكولوجیة المالحظة   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  والمقابلة والمقابلة 

١ -  ٢٢ 

 _ -  ٢٢  تقویم تربويتقویم تربوي  مم  ت رت ر٠٨٠٨

 ١ -  ٢٢  احصاء نفسي وتربوياحصاء نفسي وتربوي  .ت ر م.ت ر م٩٩

  ٦٦  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع



  ""  خصص : التخطیط التربوي واقتصادیات التعلمخصص : التخطیط التربوي واقتصادیات التعلمالدبلوم المهنیة في التربیة " تالدبلوم المهنیة في التربیة " ت
  

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  --  --  ٢٢  مبادئ وأسس التخطیط التربويمبادئ وأسس التخطیط التربوي  ت ر مت ر م٠١٠١
 _ -   ٢٢  التنمیة والتخطیط التربويالتنمیة والتخطیط التربوي    ت ر مت ر م٠٢٠٢

 _ -   ٢٢  أسالیب وفنیات لتخطیط التربويأسالیب وفنیات لتخطیط التربوي  ت ر مت ر م٠٣٠٣

 _ -   ٢٢  تربوي وتطبیقاتهتربوي وتطبیقاتهإحصاء إحصاء   ت ر مت ر م٠٤٠٤

تطبیقات على الحاسب اآللي في تطبیقات على الحاسب اآللي في   ت ر مت ر م٠٥٠٥
  التربیةالتربیة

٢ -   ٢٢ 

 _ -   ٢٢  مبادئ اقتصادیات التعلیممبادئ اقتصادیات التعلیم  ت ر مت ر م٠٦٠٦

أسالیب حساب التكلفة والعائد أسالیب حساب التكلفة والعائد   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  في التعلیمفي التعلیم

٢٢   - _ 

 _ -   ٢٢  تحلیل النظم التعلیمیةتحلیل النظم التعلیمیة  ت ر مت ر م٠٨٠٨

 _ -   ٢٢  قاعة بحثقاعة بحث  ت ر مت ر م٠٩٠٩

  ٤٤  --  --  مشروعمشروع  ت ر مت ر م٠١٠٠١٠
  ٦٦  --  ١٨١٨  ععالمجمو المجمو 

  
  
      متطلبات االلتحاق بالبرنامجمتطلبات االلتحاق بالبرنامج  --٤٤

على درجة على درجة امعات بجمهوریة مصر العربیة أو امعات بجمهوریة مصر العربیة أو الحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجالحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الج  ..١١
  معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو على الدبلوم العامة في التربیة .معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة أو على الدبلوم العامة في التربیة .

  ة .ة .اجتیاز االختبارات الشخصیة الشفویة والتحریریاجتیاز االختبارات الشخصیة الشفویة والتحریری  ..٢٢
  

  ٥٥--    االقواعد المنظمة الستكمال البرناملقواعد المنظمة الستكمال البرنامجج



یجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في العام .یجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في العام .  --         

بناءًا على رأي مجلس الكلیة ولجنة الدراسات العلیا بالكلیة أي تعدیالت في مقررات أي من  بناءًا على رأي مجلس الكلیة ولجنة الدراسات العلیا بالكلیة أي تعدیالت في مقررات أي من  یحدد مجلس الجامعة یحدد مجلس الجامعة     --      
سة النظریة والمیدانیة ونظم االمتحانات ألي مقرر فیها .سة النظریة والمیدانیة ونظم االمتحانات ألي مقرر فیها .هذه التخصصات وفي عدد ساعات الدراهذه التخصصات وفي عدد ساعات الدرا               

لمجلس الكلیة بناءًا على طلب مجلس القسم المختص أن یحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان في مقررات القسم لمجلس الكلیة بناءًا على طلب مجلس القسم المختص أن یحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان في مقررات القسم   --       

من من   %%٧٥٧٥كلها أو بعضها إذا كانت موانابته  في المحاضرات والدروس النظریة والعملیة والمیدانیة تقل عن كلها أو بعضها إذا كانت موانابته  في المحاضرات والدروس النظریة والعملیة والمیدانیة تقل عن           
التقدم إلى االمتحان فیها .التقدم إلى االمتحان فیها .  مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم منمجموعها الفعلي وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي حرم من             

یعقد امتحان الدبلوم المهنیة في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان من اختبارات یعقد امتحان الدبلوم المهنیة في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان من اختبارات   --       

                ي درسها الطالب وفقًا للجداول المبینة لكل تخصص .ي درسها الطالب وفقًا للجداول المبینة لكل تخصص .تحریریة وعملیة وشفویة في المقررات التتحریریة وعملیة وشفویة في المقررات الت

    تعقد االمتحانات التحریریة مرتین من كل عام بحیث یكون امتحان الدور األول خالل شهر یونیو من كل عام ، تعقد االمتحانات التحریریة مرتین من كل عام بحیث یكون امتحان الدور األول خالل شهر یونیو من كل عام ،   --    
  ویكون امتحان الدور الثاني فیما رسب فیه الطالب أو تغیب خالل شهر سبتمبر من كل عام .ویكون امتحان الدور الثاني فیما رسب فیه الطالب أو تغیب خالل شهر سبتمبر من كل عام .

طالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسیة .طالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسیة .یقدر نجاح الیقدر نجاح ال    --   

% فأكثر من الدرجة .% فأكثر من الدرجة .٩٠٩٠ممتاز من ممتاز من   --         

% من الدرجة% من الدرجة٩٠٩٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٨٠٨٠جید جدًا من جید جدًا من   --         

% من الدرجة % من الدرجة ٨٠٨٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٧٠٧٠جید من جید من   --         

% من الدرجة % من الدرجة ٧٠٧٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٦٠٦٠مقبول من مقبول من   --         

ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین      

% من الدرجة % من الدرجة ٦٠٦٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٤٥٤٥ضعیف من ضعیف من   --       

% من الدرجة .% من الدرجة .  ٤٥٤٥ضعیف جدًا أقل من ضعیف جدًا أقل من   --       

ذا رسب الطالب في التد ریب المیداني أو تغیب عنه الیسمح له بالتقدم لالمتحان النهائي .ذا رسب الطالب في التد ریب المیداني أو تغیب عنه الیسمح له بالتقدم لالمتحان النهائي .  إإ--   



رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم لالمتحان في الدور   اذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم المهنیة أواذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم المهنیة أو  --
الثاني (سبتمبر من كل عام ) فیما الیزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر رسوبه الثاني (سبتمبر من كل عام ) فیما الیزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر رسوبه 

فإذا رسب أو تغیب مرة فإذا رسب أو تغیب مرة   أو تغیبه جاز لمجلس الكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیهأو تغیبه جاز لمجلس الكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیه
ى قیده نهائیًا للدبلوم .ى قیده نهائیًا للدبلوم .أخرى ألغأخرى ألغ   

یذكر في الشهادة التى تمنح الطالب بیان التخصص  مع التقدیرات المستحقة .یذكر في الشهادة التى تمنح الطالب بیان التخصص  مع التقدیرات المستحقة .    --   

  


