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 رؤية الكمية

كافة المجاالت  في"تسعى كمية التربية جامعة كفر الشيخ الف تكوف كمية عصرية متميزة يمكنيا المنافسة 
 ."والدوليواالقميمى  الوطنيية عمى المستوى التربو 

 

 رسالة الكمية

جراء البحوث التربوية بشكؿ عاـ والبحوث ذات  ،"إعداد معمميف متميزيف طبقًا لممعايير المعتمدة عالمياً  وا 
 األخرىبشكؿ خاص تصديًا لممشكالت التربوية والمحمية وذلؾ بالتعاوف مع الكميات  التطبيقيالطابع 

 ." الييئات ذات الصمةبالجامعة و 

 

 لمكمية اإلستراتيجية األىداف
 

 .مينيا متميزاً  إعداداكافة المراحؿ التعميمية  فيعداد المعمميف إ -1
 .كافة المجاالت التربوية فيوالقادة  المتخصصيف دعداإ -2
 مستوى عاؿ مف الجودة. إلىتقدميا الكمية  التياألكاديمية الوصوؿ بالبرامج  -3
 المياديف التربوية. فيلمعامميف  المينيتوى المسرفع  -4
تواجييا  التيوتعالج المشكالت  إنتاج المعرفة التربوية مف جية، فيتسيـ  التيإجراء البحوث  -5

 المؤسسات التعميمية مف جية ثانية.
 التربوية الحديثة. االتجاىاتونشر  التربويتطوير الفكر  في اإلسياـ -6
تطوير التعميـ  فيتسيـ  التيية والمجتمع عف طريؽ تقديـ االستشارات الفنية توثيؽ الروابط بيف الكم -7

 .وتحديثو
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 ثانىالباب ال
  لالئحة الدراسات العميا حكا  العامةاأل
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 (2مادة )
 :تيةاآلوالدرجات العممية  الدبموماتمرحمة الدراسات العميا  فيمجمس كمية التربية  طمبتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى 

 التربية في المينيةالدبمـو  (2 التربية في العامةالدبمـو  (1
 التربية في الخاصةالدبمـو  (3

 

 التربية فيالماجستير  (4

 التربية فيالفمسفة  دكتوراه( 5 

 

 
 (1مادة )

، الدبمو  ينيةالم)الدبمو  الدرجات العممية الدبمومات و مجمس كمية التربية  طمبتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى 
 تخصص: في( الدكتوراه، الماجستير، الخاصة

 التعميميةالتربية المقارنة واإلدارة  (2 أصوؿ التربية (1

 
 التربويعمـ النفس  (3

 

 

 الصحة النفسية (4

 
 ( المناىج وطرؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ 5

 

 

 رياض األطفاؿ (6
 

 (3مادة )

 .وتعقد االمتحانات النيائية فى نياية العا  الدراسى ،عميا ىو نظا  العا  الدراسىبمرحمة الدراسات النظا  الدراسة  (2

في التربية  الخاصةفي التربية والدبمو   المينيةفي التربية والدبمو   العامةفتح باب القبول لاللتحاق بالدبمو   (1
مبر من كل عا ، وتعمن المواعيد في التربية خالل شير سبتالفمسفة درجة دكتوراه و  فى التربية ودرجة الماجستير

 باليو  والتاريخ بالكمية. ويحدد مجمس الكمية نظ  ومواعيد التقد  والقيد والتسجيل.

 (4مادة )

مرحمة الدراسات العميا الطمبة الحاصمين عمى مؤىالت أو درجات عممية من خارج  فيتقبل كمية التربية جامعة كفر الشيخ 
 .ومعادلة من المجمس األعمى لمجامعات ومناسبة لمدرجة العممية المتقدمين ليا جميورية مصر العربية معترف بيا
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 (5ادة )م

% لالختبار 81( مائة درجة، يخصص منيا 111الدرجة الكمية لكؿ مقرر مف مقررات مرحمة الدراسات العميا مف )
أو ما يكمؼ بو الطالب مف  ييالشف% ألعماؿ السنة أو المياـ العممية أو االختبار 21، ويخصص النيائي التحريري

 بالمقرر. متعمقةأبحاث وتكميفات 

 (6مادة )

درسيا  التيالتقدير العاـ لمجموع المقررات  فيالمقرر الواحد أو  فيسواء  اآلتيةيقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات 
 :، كما يمىالدراسات العميا فيعممية ات الدرجمف الدبمومات والكؿ  فيالطالب 

 % من الدرجة.90أقل من  إلى% 80من  :  ـ جيد جيداً  % فأكثر من الدرجة90من  :  ـ ممتاز
 % من الدرجة.70أقل من  إلى% 60من  :     ـ مقبول % من الدرجة.80أقل من  إلى% 70من  :    ـ جيد

 
 % من الدرجة.45من أقل   :ـ ضعيف جداً  % من الدرجة.60أقل من  إلى% 45من  : ـ ضعيف

 

 (7مادة )

أو المحرـو فيو بسبب الغياب، يعتبر  الميدانيمقرر التدريب  فيالتربية الراسب  في ةالطالب الممتحؽ بالدبمـو العام
 القيد فيما رسب فيو فقط. الطالب يعيدفى جميع الحاالت مقرر التدريب الميدانى فقط، و  فيراسبًا 

 

 (8مادة )

ف الطالب المقيد مف دخوؿ االمتحاف في مقرر واحد أو لمجمس الكمية بناء عمى طمب مجمس القسـ المختص حرما
% مف مجموع المحاضرات أو الدروس العممية وفى ىذه الحالة يعتبر الطالب 75أكثر إذا قمت نسبة حضوره عف 

 راسبًا في المقررات التي ُحـر مف التقدـ لالمتحاف فييا.
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 (9مادة )

يعيد الطالب السنة فيما رسب و لمجمس الكمية أف يعيد قيده، أكثر مف مادتيف، يجوز  فيإذا تغيب الطالب أو رسب 
 .فقط فيو

 (20دة )ما

 الثانيالدور  في االمتحافجميع المقررات أو بعضيا أف يؤدى  فيالدور األوؿ  امتحافيحؽ لمطالب المتغيب عف 
 ىذه المواد. فيويحتفظ بتقديره  فيما تغيب فيو

 (22مادة )

 .بدايتو الدبمـو المينية فى التربية بالكمية ياتخصص الطالب فى الدراسات العم

 (21مادة )

 عمى النحو التالي:الخاصة بو، المقررات الدراسية جداول  من الدبمومات أو البرامج الدراسية،كل ل الخاصة حكا األيمى 

 البرنامج الدراسى أرقا  الجداول

 العامة فى التربية لدبمو لبرنامج ا المقررات الدراسية (1( الى جدول )2من جدول )

 لدبمو  المينية فى التربيةلبرنامج ا المقررات الدراسية (10( الى جدول )3من جدول )

 بمو  الخاصة فى التربيةلدلبرنامج االمقررات الدراسية  (16( الى جدول )12من جدول )

 الماجستير فى التربية لبرنامج المقررات الدراسية (31( الى جدول )17من جدول )

 الدكتوراة فى التربيةلبرنامج  المقررات الدراسية (38( الى جدول )33ن جدول )م
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 الباب الثالث
 والبرامج دبموماتبالاألحكا  الخاصة 

 ومقرراتيا الدراسية 
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 ولالفصل األ 

   فى التربية  الدبمو  العامةأحكا 
 فى التربية لمدبمو  العامة مقررات الدراسيةال 
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 فى التربية بمومة العامةد  الخاصة بالأواًل: األحكا

 (23مادة )

الحاصميف عمى درجة الميسانس أو البكالوريوس لمينة التدريس مف إعداد الطمبة  إلىالتربية  في ةيدؼ الدبمـو العامي
، وتركز الدراسة فييا عمى الجانب مف خريجى الكميات غير التربويةمف إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادليا 

 النفسية والتربوية وطرؽ تدريس المواد األكاديمية المختمفة وتشمؿ نظاميف لمدراسة: باألسسالخاص  الميني تربويال

 نظاـ التفرغ الكامؿ ومدة الدراسة فيو عاـ جامعي .1

 جامعيافنظاـ غير المتفرغيف ومدة الدراسة بو عاماف  .2

 (24مادة )

العموـ أو  فيوالبكالوريوس  اآلداب فيلحاصميف عمى درجة الميسانس التربية الطمبة ا في العامةتقبؿ الكمية بالدبمـو 
سنوات( التابعة  أربعأخر تمنحو الجامعات المصرية أو الحاصميف عمى مؤىؿ مف المعاىد العميا ) جامعيمؤىؿ  أي

ناسب ( مف ىذه الالئحة الحاصميف عمى مؤىؿ م4. أو ممف تنطبؽ عمييـ أحكاـ المادة )العاليلوزارة التعميـ 
 التربية. في العامةلاللتحاؽ بالدبمـو 

 (25مادة )

التربية النجاح فيما تجريو الكمية مف اختبارات شخصية  في العامةبالدبمـو  االلتحاؽ فييشترط لقبوؿ الطالب الراغب 
 مف حسف استعداده لمينة التعميـ. لمتحقؽشفيية، 

 (26مادة )

تقل الدراسة الفعمية عن ثالثين  أالجامعي لمطمبة المتفرغين ويجب  دراسية عا  التربي في العامةمدة الدراسة لنيل الدبمو  
وعامين دراسيين جامعيين لغير  وعمى العاممين تقدي  موافقة جية العمل عمى تفرغي  لمتابعة الدراسة،، فى العا  أسبوعا

 .(1بالجدول رق  )و مبين كما ى المتفرغين، وفى ىذه الحالة توزع المقررات الدراسية عمى عامين جامعيين
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 (27مادة )

 الميدانيالتدريب 

تنصير فييا المكونات  التيمف مكونات برنامج إعداد المعمـ وىو البوتقة  أساسيمكوف  الميدانيالتدريب  .1
 التربوية والتخصصية لمطالب.

 أسبوع. ولمدة بواقع أربع ساعات عممية الدراسيطواؿ العاـ  األسبوع فيلمدة يوـ واحد  الميدانيالتدريب  .2
 . الثانى خالؿ الفصؿ الدراسىمتصؿ 

ال تقؿ عف فترة تدريب ميدانى مكثفة متصمة لمدة  بالنسبة لمطمبة الوافديف يقتصر التدريب الميدانى عمى .3
 .الدراسى اسبوعيف خالؿ العاـ

 الميدانيالتدريب  ؛ينظـ قسـ المناىج وطرؽ التدريس تحت إشراؼ وكيؿ الكمية لمدراسات العميا والبحوث .4
 اإلشراؼ فيد المشرفيف الذيف يمكف االستعانة بيـ يحدتيتـ تدريب الطمبة بيا و  التياختيار المدارس و 

 .ويخصص لكؿ شعبة مشرؼ عاـ )عضو ىيئة تدريس( مف داخؿ القسـ عمى الطمبة

طمبة المجموع الكمى لدرجات ال إلىمائة درجة تضاؼ  الميدانيالنياية العظمى لدرجات مقرر التدريب  .5
 درجة لمدير المدرسة( 21، لممشرؼدرجة  81) :كالتالينياية العاـ وتوزع  في

مف خالؿ متوسط أخر تقريريف  الميدانيبالنسبة لمطمبة غير المتفرغيف يتـ احتساب درجة التدريب  .6
 يعمؿ بيا. التيلمطالب بالمدرسة 

تضمنًا اإلجراءات اإلدارية والفنية يضع مجمس الجامعة الالئحة الخاصة بتنفيذ مقرر التدريب الميدانى م .7
المنظمة لتنفيذ ىذا المقرر، ونظاـ صرؼ مكافآت اإلشراؼ لمجنة العميا والمجنة التنفيذية والمجنة الفنية 

 والمجنة المالية واإلدارية.
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 (28مادة )

 نظا  االمتحان 

درسيا الطالب، وتكوف  التيت المقررا في الجامعينياية العاـ  فيالتربية  في العامةيعقد امتحاف الدبمـو  (1
 كؿ مقرر ثالث ساعات. فيمدة االمتحاف 

( مف ىذه 11، 8شير سبتمبر لمطمبة الذيف تنطبؽ عمييـ أحكاـ المواد ) في الثانييعقد امتحاف الدور  (2
 إذا كانت الظروؼ تقتضى ذلؾ. أخرىالالئحة. ولمجمس الكمية أف يحدد مواعيد 

 فينياية السنة الدراسية األولى، وجزء  في: جزء جزئيفحاف عمى يؤدى الطمبة غير المتفرغيف االمت (3
 مف ىذه الالئحة.( 2جدوؿ ) فينياية السنة الدراسية الثانية بحسب توزيع المقررات الوارد 

 التيالتربية غير المتفرغيف، بجمع درجات المقررات  في العامةيحسب التقدير العاـ لطمبة الدبموـ  (4
 .الدراسييف عاميفال فيحصموا عمييا 

 

 (29مادة )

التربية، ويوضح بالشيادة تقدير  في العامةمجمس كمية التربية شيادة الدبمـو  طمبتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى 
 الطالب ومجموع درجاتو.
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 فى التربية مدبمومة العامةلثانيًا: المقررات الدراسية 

 
 

 (2جدول )

 تربيةالمقررات الدراسية للدبلوم العامة فى ال

 نظام السنة الواحدة()

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر
 مجموع أعمال السنة عملي تحريري مجموع عملي نظري

 088 08 08 08 3 2 2 المعلم ومهنة التعليم
 088 28 - 08 2 - 2 التربية وقضايا العصر

 088 08 08 08 2 2 0 الفكر التربوي وتطبيقاتو التعليمية

 088 28 - 08 2 - 2 م التعليم واالتجاىات المعاصرةنظا

 088 08 08 08 2 2 0 اإلدارة المدرسية والفصلية
 088 08 08 08 2 2 2 فسىالفروق الفردية والقياس الن
 088 08 08 08 2 2 2 سيكولوجية التعلم 

 088 28 - 08 2 - 2 علم نفس النمو

 088 08 08 08 2 2 0 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي

 088 28 - 08 2 - 2 سيكولوجية الفئات الخاصة

 088 08 08 08 3 2 2 تكنولوجيا التعليم

 088 - 28 08 2 2 0 التدريس المصغر

 088 08 08 08 3 2 2 طرق التدريس

 088 28 - 08 2 - 2 المناىج

 088 - 088 - 2 4 - التدريب الميداني

             33    0588 
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 

 (1جدول )

 المقررات الدراسية للدبلوم العامة فى التربية

 (نظا  السنتين) 

 مقررات السنة الدراسية الثانية   مقررات السنة الدراسية األولى  
 التربية وقضايا العصر 1 المعمـ ومينة التعميـ 1
 اإلدارة المدرسية والصفية 2 الفكر التربوي وتطبيقاتو التعميمية 2
 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 3 اىات المعاصرةنظـ التعميـ واالتج 3
 طرؽ التدريس 4 تكنولوجيا التعميـ 4
 المناىج 5 التدريس المصغر 5
 سيكولوجية الفئات الخاصة 6 ـسيكولوجية التعم 6
 الفروؽ الفردية والقياس النفسي  7 عمـ نفس النمو 7
 مواد التخمف في السنة الدراسية األولى 8  

 تحتسب درجتيا وتقديرىا من خالل متوسط تقرير الطالب فى  :دريب الميدانيمادة الت
 والمعتمد من جية عممو. ،سنتينآخر 

 عممًا بأن ساعات التدريس " النظرية والعممية" وتوزيع الدرجات
 ( 2لكل مادة مثمما ىو موضح بالجدول رق  )
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 

 
 
 ثانىالفصل ال

 التربيةفى  لدبمو  المينيةابالخاصة حكا  األ 
 فى التربية مدبمو  المينيةل الدراسيةمقررات ال 
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 فى التربية الدبمو  المينيةبأواًل: األحكا  الخاصة 

 (10مادة )

تقدميا الكمية  التيأحد التخصصات  فيإعداد خريجيف مؤىميف عمميًا ومينيًا  إلىالتربية  في المينيةتيدؼ الدبمـو 
 .، وتخصص الطالب بمرحمة الدراسات العميا يبدأ مف الدبمـو المينيةئحة( مف ىذه الال2المادة ) فيبحسب ما ورد 

 (12مادة )

اآلداب والتربية أو عمى درجة  فيالتربية الحاصميف عمى درجة الميسانس  في المينيةتقبؿ كمية التربية بالدبمـو 
حدى الجامعات المصرية، أو ممف التربية، مف إ في العامةالعموـ والتربية أو عمى شيادة الدبمـو  فيالبكالوريوس 

 التربية. في المينية( مف ىذه الالئحة الحاصميف عمى مؤىؿ مناسب لاللتحاؽ بالدبمـو 4تنطبؽ عمييـ أحكاـ المادة )

 (11مادة )

 .أسبوعا 31، ومدة الدراسة الفعمية جامعيالتربية عاـ  في المينيةمدة الدراسة لنيؿ الدبمـو 

 (13مادة )

مف الدبمومات المينية وفى عدد  أيمقررات  فيأية تعديالت إقرار مجمس الكمية  طمببناًء عمى مجمس الجامعة ل
 مقرر فييا. أليساعات الدراسة النظرية والعممية والميدانية ونظـ االمتحانات 

 (14دة )ما

 فيوعممية وشفوية ويتألؼ االمتحاف مف اختبارات تحريرية  الجامعينياية العاـ  في المينيةيعقد امتحاف الدبمـو 
وتعقد االمتحانات التحريرية مرتيف كؿ عاـ، بحيث يكوف امتحاف الدور األوؿ خالؿ  درسيا الطالب. التيالمقررات 

 تيف،في كؿ مقرر ساعالتحريرى وتكوف مدة االمتحاف  ،شير سبتمبرخالؿ  الثانيشير يونيو، ويكوف امتحاف الدور 
 ( مف ىذه الالئحة.11(، )9(، )8(، )6(، )5وتطبؽ أحكاـ المواد )
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 (15مادة )

 أحد التخصصات التالية: فيالتربية  في المينيةتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى طمب كمية التربية الدبموـ   
 الفرعيالتخصص    التخصص الرئيسي

 التربية أصول
 تعمي  الكبار  .2
 واقتصاديات التعمي  التربويالتخطيط   .1
 التربوياإلصالح   .3
 األكاديميواالعتماد التربية جودة   .4

 التربية المقارنة
 سياسات التعمي  وتخطيطو  .5
 اإلدارة المدرسية  .6
 ضمان الجودة واالعتماد التربوي في نظ  التعمي  المعاصرة  .7
 اإلدارة التعميمية  .8

 عم  النفس التربوي
 أخصائي الموىبة واإلبداع  .9

 األخصائي النفسي المدرسي  .20
 صعوبات التعم أخصائي   .22
 فسى والتربوينأخصائي القياس ال  .21

والتوجيو التربوي النفسياإلرشاد   .23 الصحة النفسية  
 التربية الخاصة  .24

 المناىج وطرق التدريس
 تخطيط وتطوير المناىج  .25
 معم  تكنولوجيا التعمي   .26
 مناىج وبرامج التعمي   .27

 تربية الطفل  .28 رياض األطفال
 

 (26)مادة 

والمجموع  والفرعي األساسيالتربية بتخصصو  في المينيةلب الناجح شيادة تفيد حصولو عمى الدبمـو ُيمنح الطا
 .الكمى لدرجات المقررات والتقدير العاـ
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 فى التربية ثانيًا: المقررات الدراسية لمدبمو  المينية
 

 
 (3جدول )

 تعليم الكبار  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 األسس الفلسفية لتعليم الكبار 
 088 28 08 2 معلم تعليم الكبار 

 088 28 08 2 المرأة والتعليم وحقوق اإلنسان 

 088 28 08 2 االتجاىات الحديثة فى تعليم الكبار 

 088 28 08 2 اقتصاديات تعليم الكبار 

 088 28 08 2 نظريات تعليم الكبار 
 088 28 08 2 مشكالت تعليم الكبار 

 088 28 08 2 مؤسسات تعليم الكبار 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 األسس االجتماعية والثقافية لتعليم الكبار 

 (:لب مقرراً واحد اً من المقررات التالية)يختار الطا ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 التربية والثقافة القانونية 

 088 28 08 2 نظريات تربوية معاصرة 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (4جدول )

 التخطيط التربوي واقتصاديات التعليم  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 

 رات االجباريةالمقر : أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 وأسس التخطيط العام مبادىء
 088 28 08 2 التنمية والتخطيط التربوى

 088 28 08 2 أساليب وفنيات التخطيط التربوى

 088 28 08 2 صنع وإتخاذ القرار التربوى

 088 28 08 2 لتعليممبادىء اقتصاديات ا

 088 28 08 2 نظريات العائد اإلقتصادى للتعليم
 088 28 08 2 مشكالت التخطيط التربوى

 088 28 08 2 التعليم واقتصاد المعرفة

 088 28 08 2 التنمية المهنية وتقييم األداء

 088 28 08 2 (0قاعة بحث )

 (:د اً من المقررات التالية)يختار الطالب مقرراً واح ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 الجودة والتخطيط التربوى

 088 28 08 2 التخطيط التربوى وتشريعاتو

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (5جدول )

 اإلصالح التربوي  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر اعاتعدد الس اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 فلسفة االصالح التربوى 
 088 28 08 2 مشكالت النظام التربوي 

 088 28 08 2 نظريات فى االصالح التربوى 

 088 28 08 2 دور كليات التربية فى االصالح التربوى 

 088 28 08 2 تطور جهود االصالح التربوى فى مصر 

 088 28 08 2 االتجاىات الحديثة فى االصالح التربوى 
 088 28 08 2 المجتمع المدنى واالصالح التربوى 

 088 28 08 2 قضايا تربوية معاصرة 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 أساليب وفنيات اإلصالح التربوى 

 (:من المقررات التالية )يختار الطالب مقرراً واحداٌ  ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 التربية والتنمية البشرية 

 088 28 08 2 صنع القرار التربوى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (6جدول )

 جودة التربية واالعتماد األكاديمي  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات راسم المقر  
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 التربية وفلسفة الجودة الشاملة 
 088 28 08 2 ة المؤسسات التربويةودمعايير ج 

 088 28 08 2 التنمية المهنية واالعتماد األكاديمى 

 088 28 08 2 مشكالت الجودة الشاملة فى التعليم 

األكاديمى للمؤسسات  فلسفة االعتماد 
 التربوية

2 08 28 088 

 088 28 08 2 االتجاىات الحديثة فى التميز المدرسى 
 088 28 08 2 مؤسسات التربية ومجتمع المعرفة 

 088 28 08 2 المتعلم ومجتمع المعرفة 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

االتجاىات الحديثة فى الجودة واإلعتماد  
 األكاديمى

2 08 28 088 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 التخطيط التربوى 

 088 28 08 2 القرار التربوى واالعتماد األكاديمى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (7جدول )

 سياسات التعليم وتخطيطو  اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية ي:القسم العلم

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 الدراسات المستقبلية فى التربية 
 088 28 08 2 التخطيط التعليمى 

 088 28 08 2 اقتصاديات التعليم 

 088 28 08 2 ليمجودة نظم التع 

 088 28 08 2 السياسة التعليمية 

 088 28 08 2 التخطيط االستراتيجى للتعليم 
 088 28 08 2 إدارة الموارد البشرية والتعليمية 

 088 28 08 2 ثقافة المعايير فى التعليم 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 صنع القرار التربوى واتخاذه 

 (:)يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية مقرر االختيارىثانياً: ال
 088 28 08 2 التشريعات التعليمية 

 088 28 08 2 نظم معلومات االدارة التعليمية 

 088 28 08 2 السلوك التنظيمى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 

 (8جدول )
 اإلدارة المدرسية  اسم البرنامج:

 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية العلمي: القسم
 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 سيكولوجية االدارة المدرسية  
 088 28 08 2 ثقافة المعايير فى التعليم 

 088 28 08 2 بوىادارة التغيير ومداخل االصالح التر  

 088 28 08 2 بالمدرسة التنمية المهنية وتقييم األداء اإلدارى 

 088 28 08 2 إدارة مدرسة التعليم األساسى )منظور مقارن( 

 088 28 08 2 نظريات إدارة الفصل وتطبيقاتها 
 088 28 08 2 تاريخ ونظريات االدارة 

 088 28 08 2 إدارة المدرسة الثانوية )منظور وقارن( 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 صنع القرار التربوى واتخاذه 

 (:)يختار الطالب مقرر واحد من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 إدارة الموارد البشرية والتعليمية 

 088 28 08 2 نظم معلومات االدارة التعليمية 

 088 28 08 2 السلوك التنظيمى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 

 
 (9جدول )

 التعليم المعاصرة ضمان الجودة واالعتماد التربوي في نظم  اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 نظم الجودة فى التعليم 
 088 28 08 2 معايير ادارة الجودة فى التعليم 

 088 28 08 2 نظم االعتماد وتقويم األداء فى التعليم 

 088 28 08 2 تجارب عالمية فى االعتماد وضمان الجودة 

ىيئات ومؤسسات ضمان الجودة واالعتماد  
 التربوي

2 08 28 088 

إدراة التغيير ومداخل االصالح فى التعليم  
 العالى

2 08 28 088 
قياس الجودة واالعتماد التعليمى )تحليل  

 مقارن(
2 08 28 088 

 088 28 08 2 المحاسبية وتقييم األداء فى التعليم 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 صنع القرار التربوى واتخاذه 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحد ًامن المقررات التالية مقرر االختيارىثانياً: ال
 088 28 08 2 إدارة الموارد البشرية والتعليمية 

 088 28 08 2 نظم معلومات االدارة التعليمية 

 088 28 08 2 السلوك التنظيمى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

24 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (20جدول )

 ة التعليميةاإلدار   اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 نظريات وعمليات االدارة التعليمية 
 088 28 08 2 القيادة التربوية 

 088 28 08 2 لتعليميةسيكولوجية االدارة ا 

 088 28 08 2 اخالقيات االدارة التعليمية 

 088 28 08 2 التنمية المهنية وتقويم األداء 

 088 28 08 2 تكنولوجيا االدارة التعليمية 
 088 28 08 2 جودة النظم التعليمية 

 088 28 08 2 أسس االشراف التربوى 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 التربوى واتخاذه صنع القرار 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 إدارة الموارد البشرية والتعليمية 

 088 28 08 2 نظم معلومات االدارة التعليمية 

 088 28 08 2 السلوك التنظيمى 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

25 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (22جدول )

 أخصائي الموىبة واإلبداع  اسم البرنامج: 
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 حب االستطالع 
 088 28 08 2 سيكولوجية اكتشاف الموىوبين 

 088 28 08 2 سيكولوجية رعاية الموىوبين 

 088 28 08 2 تصميم برامج تعليمية للموىوبين 

 088 28 08 2 نظريات الموىبة واالبداع 

 088 28 08 2 ارشاد وتوجيو الموىوبين 
 088 28 08 2 الموىبة لدى ذوى صعوبات التعلم 

 088 28 08 2 القياس النفسى فى مجال التخصص 

 088 28 08 2 يات التدخل وتعديل السلوكبرامج وفن 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 (:من المقررات التالية )يختار الطالب مقرراً واحداً  ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 سيكولوجية التوجيو التربوى والمهنى 

 088 28 08 2 قراءات باللغة االنجليزية فى علم النفس 

 0088   22 لمعتمدهمجموع الساعات ا
 

 

 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

26 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (21جدول )

 األخصائي النفسي المدرسي  اسم البرنامج:
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 علم النفس المدرسى  
 088 28 08 2 التدريس العالجى 

 088 28 08 2 التقييم النفسى والتربوى 

 088 28 08 2 مهارات الدراسة 

 088 28 08 2 سيكولوجية ادارة األزمات 

 088 28 08 2 إعاقات التعلم 
 088 28 08 2 برامج اإلثراء للمتفوقين 

 088 28 08 2 القياس النفسى فى مجال التخصص 

 088 28 08 2 وكبرامج وفنيات التدخل وتعديل السل 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 (:من المقررات التالية )يختار الطالب مقرر ًاواحداً  ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 سيكولوجية التوجيو التربوى والمهنى 

 088 28 08 2 قراءات باللغة االنجليزية فى علم النفس 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

27 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 (23دول )ج
 أخصائي صعوبات التعلم  اسم البرنامج:
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 (: المفهوم ـ التشخيص ـ األسباب0صعوبات التعلم ) 
 088 28 08 2 العالج(: 2صعوبات التعلم ) 

 088 28 08 2 صعوبات التعلم األكاديمية والنمائية 

 088 28 08 2 مدخل فسيولوجى عصبى للتعلم العالجى 

 088 28 08 2 الموىبة لدى ذوى صعوبات التعلم 

 088 28 08 2 دراسات عربية واجنبية فى مجال صعوبات التعلم 
 088 28 08 2 والدمج التدخل سيكولوجية 

 088 28 08 2 القياس النفسى فى مجال التخصص 

 088 28 08 2 برامج وفنيات التدخل وتعديل السلوك 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 سيكولوجية التوجيو التربوى والمهنى 

 088 28 08 2 االنجليزية فى علم النفس قراءات باللغة 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 

 

 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

28 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 
 (24جدول )

 والتربوي النفسىأخصائي القياس   اسم البرنامج:
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 نظريات القياس النفسى والتربوى 
 088 28 08 2 التقويم النفسي والتربوي 

 088 28 08 2 (0االحصاء النفسى ) 

 088 28 08 2 (2االحصاء النفسى ) 

 088 28 08 2 األسس العامة لالختبارات التفسية 

 088 28 08 2 القياس النفسى فى مجال الشخصية 
 088 28 08 2 فسى فى المجال العقلىالقياس الن 

 088 28 08 2 فسى والتربوى للفئات الخاصةالقياس الن 

 088 28 08 2 برامج وفنيات التدخل وتعديل السلوك 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 لتربوى والمهنىسيكولوجية التوجيو ا 

 088 28 08 2 قراءات باللغة االنجليزية فى علم النفس 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

29 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (25جدول )

 

 اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي  اسم البرنامج:
 الصحة النفسية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر تعدد الساعا اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 نظريات اإلرشاد النفسى وأساليبو  
 088 28 08 2 أدوات ومقاييس اإلرشاد النفسي 

 088 28 08 2 اإلرشاد المدرسى 

 088 28 08 2 برامج اإلرشاد النفسى 

 088 28 08 2 مشكالت األطفال والمراىقين وإرشادىم 

 088 28 08 2 ى االحتياجات الخاصةإرشاد ذو  
 088 28 08 2 اإلرشاد التربوى والمهنى 

 088 28 08 2 مبادئ الصحة النفسية 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 علم نفس التواصل 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 التدخل المبكر 

 088 28 08 2 اإلعاقات العقلية 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 

 

 

 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

30 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 

 

 
 (26جدول )

 التربية الخاصة  اسم البرنامج:
 الصحة النفسية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 جية غير العاديين واإلعاقات الحسية والعقليةسيكولو  
 088 28 08 2 التفوق العقلي والمواىب الخاصة 

 088 28 08 2 اضطرابات التواصل  

 088 28 08 2 االرشاد النفسى لغير العاديين 

 088 28 08 2 التشخيص النفسى 

 088 28 08 2 برامج التربية الخاصة 
 088 28 08 2 لغير العاديينالتعليم العالجى  

 088 28 08 2 االضطرابات السلوكية وصعوبات التعلم()سيكولوجية غير العاديين  

 088 28 08 2 التدريب الميدانى 

 088 28 08 2 التعليم العالجى 

 (:)يختار الطالب مقرر ًاواحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 التدخل المبكر 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 

 

 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

31 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (27جدول )

 تخطيط وتطوير المناىج  اسم البرنامج:
 تكنولوجيا التعليموطرق تدريس المناىج  القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى رىتحري

 088 28 08 2 تخطيط المناىج 
 088 28 08 2 تطوير المناىج 

 088 28 08 2 المنهج النظرية والتطبيق 

 088 28 08 2 أساليب تدريسية 

 088 28 08 2 التقويم ونظم االمتحانات 

 088 28 08 2 دراسات تطبيقية 
 088 28 08 2 مناىج التعليم االبتدائى 

 088 28 08 2 لطفالمناىج رياض ا 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 المنهج التكنولوجى 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 استخدام الكمبيوتر فى بناء المنهج والتدريس 

 088 28 08 2 تفريد التعليم 

 0088   22 تمدهمجموع الساعات المع
 

 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

32 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (28جدول )

 معلم تكنولوجيا التعليم  اسم البرنامج:
 تكنولوجيا التعليمطرق التدريس المناىج و  القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 تخطيط وتصميم التدريس 
 088 28 08 2 در التعلممصا 

 088 28 08 2 تكنولوجيا تعليم الفئات الخاصة 

 088 28 08 2 انتاج المواد والوسائط التعليمية 

 088 28 08 2 األجهزة التعليمية وصيانتها 

توظيف تكنولوجيا التعليم داخل الفصول  
 الدراسية

2 08 28 088 
 088 28 08 2 البرمجة التعليمية 

 088 28 08 2 األلكترونى مهارات بحث 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 المنهج التكنولوجى 

 (:)يختار الطالب مقرر ًاواحد اً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
استخدام الكمبيوتر فى بناء المنهج  

 والتدريس
2 08 28 088 

 088 28 08 2 تفريد التعليم 

 0088   22 ات المعتمدهمجموع الساع
 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

33 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (29جدول )

 مناىج وبرامج التعليم  اسم البرنامج:
 تكنولوجيا التعليمطرق التدريس المناىج و  القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 نماذج اساليب التدريس 
 088 28 08 2 تصميم مواد تعبيمية 

 088 28 08 2 تخطيط المناىج 

 088 28 08 2 تطوير المناىج 

 088 28 08 2 نظريات المنهج ونماذجو 

 088 28 08 2 تقويم مناىج وبرامج التعليم 
 088 28 08 2 استخدام الكمبيوتر فى بناء المنهج والتدريس 

 088 28 08 2 مناىج وطرق تعليم الكبار 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 المنهج التكنولوجى 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 تصميم وانتاج برامج التعليم اإللكترونى 

 088 28 08 2 قراءات باللغة اإلنجليزية فى المناىج 

 0088   22 لمعتمدهمجموع الساعات ا
 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

34 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (10جدول )

 تربية الطفل  اسم البرنامج:
 رياض األطفال القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 2 التربية الوالدية 
 088 28 08 2 وتغذيتو أمان الطفل وصحتة 

 088 28 08 2 اىج وطرق تعلبم الطفلمن 

 088 28 08 2 ثقافة الطفل 

 088 28 08 2 رعاية األطفال ذوى االحتياجات الخاصة 

 088 28 08 2 سيكولوجية اللعب عند األطفال 
 088 28 08 2 األسرة المصرية والتربية 

 088 28 08 2 الكمبيوتر فى الطفولة المبكرة 

 088 28 08 2 (0قاعة بحث ) 

 088 28 08 2 الرعاية التربوية للرضع والفطماء 

 (:)يختار الطالب مقرر ًاواحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 2 سيكولوجية التعبير والتواصل 

 088 28 08 2 التربية الجمالية للطفل 

 0088   22 مجموع الساعات المعتمده
 

 

 
 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

35 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 

 
 
 لثثاالفصل ال

   فى التربية مو  الخاصةبالدأحكا 
 لمدبمو  الخاصة فى التربية مقررات الدراسيةال 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

36 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 فى التربية الدبمو  الخاصة أواًل: أحكا 

 (17مادة )

التربية وعمـ النفس وتؤىؿ الطالب لمقيد  فيتقديـ دراسات أكثر تقدمًا وتعمقًا  إلىالتربية  في الخاصةيدؼ الدبمـو ي
 التربية. فياجستير والتسجيؿ لدرجة الم

 

 (18مادة )

التربية مف إحدى  في المينيةالتربية أف يكوف الطالب حاصاًل عمى الدبموـ  في الخاصةيشترط لمقيد لمدبمـو 
( مف ىذه الالئحة الحاصميف عمى مؤىؿ مناسب لاللتحاؽ 4عمييـ أحكاـ المادة ) تنطبؽالجامعات المصرية أو ممف 

 .المينيةالدبمـو  في. وفى جميع الحاالت يجب أال يقؿ تقدير الطالب عف )جيد( التربية في الخاصةبالدبمـو 

 

 (19مادة )

 :فيالتربية امتحاف قبوؿ يجتازونو بنجاح  في الخاصةبالدبمـو  لاللتحاؽ لممتقدميفُيعقد 

 اآللي( الحاسب 2  ( المغة االنجميزية1

 

 (30مادة )

 مف أسبوعا 32ة سنة جامعية واحدة، ويجب أال تقؿ مدة الدراسة عف التربي في الخاصةمدة الدراسة لنيؿ الدبمـو 
 االمتحانات النيائية.يا بين
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 (32مادة )

 :اآلتيةالتربية المقررات  في الخاصةيدرس الطالب بالدبمو  

 يقيد فيو الطالب، واحد منيا عمى األقل ُيدرس بالمغة االنجميزية. الذيأربعة مقررات يقدميا القس   .2

 آخر. تربويمن قس   يارياختمقرر  .1

 التربية وعم  النفس. فيمقرر مناىج البحث  .3

 التربويمقرر اإلحصاء  .4

 .مقرر قاعة البحث .5

 (31مادة )

 .الالئحة( مف ىذه 6(، )5( مائة درجة، وتطبؽ أحكاـ المادتيف )111النياية العظمى لكؿ مقرر )

 (33مادة )

ف امتحاف الدور األوؿ خالؿ شير يونيو ويكوف امتحاف الدور ُتعقد االمتحانات التحريرية مرتيف كؿ عاـ بحيث يكو 
(، 8) وادوتطبؽ أحكاـ الم ثالث ساعات،في كؿ مقرر التحريرى وتكوف مدة االمتحاف شير سبتمبر،  في الثاني
 ( مف ىذه الالئحة. ولمجمس الكمية أف يحدد مواعيد أخرى إذا كانت الظروؼ تقتضى ذلؾ.11(، )9)

 (34مادة )

أحد التخصصات كما  فيالتربية  في الخاصةمعة كفر الشيخ بناًء عمى طمب كمية التربية الدبموـ تمنح جا (1
 ( مف ىذه الالئحة. 2المادة ) فيورد 

الدبمـو  فيالتربية يذكر فييا تخصصو  في الخاصةُيمنح الطالب الناجح شيادة تفيد حصولو عمى الدبمـو  ( 2
 ت والتقدير العاـ.والمجموع الكمى لدرجات المقررا الخاصة
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 فى التربية ثانيًا: المقررات الدراسية لمدبمو  الخاصة

 

 (12جدول )
 الدبلوم الخاصة في التربية  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 حث في التربية وعلم النفسمناىج الب 
 088 28 08 3 اإلحصاء النفسى والتربوى 

 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 علم اجتماع التربية 

 088 28 08 3 تخطيط التعليم واقتصادياتو 

 088 28 08 3 التعليم فى مصر عبر العصور 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحد ًامن المقررات التالية رر االختيارىثانياً: المق
 088 28 08 3 بناء المقاييس النفسية 

 088 28 08 3 تصميم المناىج 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 التربية المقارنة 
 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 

 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (11جدول )

 الدبلوم الخاصة في التربية  اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 مناىج البحث فى التربية وعلم النفس 
 088 28 08 3 لتربوىاإلحصاء النفسى وا 

 088 28 08 3 الدراسات عبر الثقافية فى التربية المقارنة 

 088 28 08 3 االدارة التعليمية المقارنة 

 088 28 08 3 نظم التعليم من بعد 

 088 28 08 3 القيادة االدارية فى المؤسسات التعليمية 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية) ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 بناء المقاييس النفسية 

 088 28 08 3 تصميم المناىج 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 
 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (13جدول )

 الدبلوم الخاصة في التربية  مج:اسم البرنا
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 مناىج البحث فى التربية وعلم النفس 
 088 28 08 3 اإلحصاء النفسى والتربوى 

 088 28 08 3 ييس النفسيةبناء المقا 

 088 28 08 3 االحصاء االستداللى فى علم النفس 

 088 28 08 3 علم النفس المعرفى 

 088 28 08 3 نظريات معاصره فى علم النفس التربوى 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرر ًاواحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 تصميم المناىج 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 التربية المقارنة 
 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 

 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (14جدول )

 الدبلوم الخاصة التربية  اسم البرنامج:
 الصحة النفسية القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 مناىج البحث فى التربية وعلم النفس 
 088 28 08 3 اإلحصاء النفسى والتربوى 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 االضطرابات النفسية والسلوكية 

 088 28 08 3 علم نفس النمو 

 088 28 08 3 علم النفس العالجى 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 بناء المقاييس النفسية 

 088 28 08 3 تصميم المناىج 

 088 28 08 3 لتربية المقارنةا 
 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 

 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (15جدول )

 الدبلوم الخاصة في التربية  اسم البرنامج:
 تكنولوجيا التعليمطرق التدريس المناىج و  القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 درجات المقررتوزيع  عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 مناىج البحث فى التربية وعلم النفس 
 088 28 08 3 اإلحصاء النفسى والتربوى 

 088 28 08 3 تصميم المناىج 

 088 28 08 3 استراتيجيات التدريس المتقدمة 

 088 28 08 3 تطوير المناىج 

 088 28 08 3 طرق تدريس مادة التخصص 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحد ًامن المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 بناء المقاييس النفسية 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 التربية المقارنة 
 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 

 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 
 (16جدول )

 الدبلوم الخاصة في التربية  اسم البرنامج:
 رياض األطفال القسم العلمي:

 

 المقررات االجبارية: أوالً 

 توزيع درجات المقرر عدد الساعات اسم المقرر 
 مجموع شفوى تحريرى

 088 28 08 3 مناىج البحث فى التربية وعلم النفس 
 088 28 08 3 اإلحصاء النفسى والتربوى 

 088 28 08 3 فلسفة تربية الطفل 

 088 28 08 3 ادارة مراكز التعلم فى الطفولة المبكرة 

 088 28 08 3 استراتيجيات تعليم األطفال 

 088 28 08 3 ادارة مؤسسات األطفال 
 088 28 08 3 (2قاعة بحث ) 

 (:تار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية)يخ ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التربية 

 088 28 08 3 بناء المقاييس النفسية 

 088 28 08 3 تصميم برامج طفل الروضة 

 088 28 08 3 سيكولوجة الشخصية 

 088 28 08 3 التربية المقارنة 
 088   24 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 
 

 
 
 عرابالفصل ال

   فى التربية الماجستيردرجة برنامج أحكا 

 لدرجة الماجستير فى التربية مقررات الدراسيةال 
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 فى التربية الماجستير درجةأواًل: األحكا  الخاصة ب

 (35مادة )

 :ما يمىالتربية  فييشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير 

، أو ممف تنطبؽ العربيةامعات جميورية مصر التربية مف إحدى ج في الخاصةأف يكوف حاصاًل عمى الدبموـ  -1
التربية.  في( مف ىذه الالئحة الحاصميف عمى مؤىؿ مناسب لاللتحاؽ بدرجة الماجستير 4عمييـ أحكاـ المادة )

 عف )جيد( عمى األقؿ. الخاصةالدبمـو  فيوفى جميع الحاالت يجب أال يقؿ تقدير الطالب 

 .لبياف قدرتو عمى التفكير والبحث التربوي والنفسيأف يجتاز امتحانا شفويًا وتحريريًا  -2

 

 (36مادة )

، وتطبؽ المواد يقيد فيو الطالب الذيمقررات يقدميا القسـ  خمسةالتربية  فيدرجة الماجستير  فييدرس الطالب 
 ررات.ىذه المق في( مف ىذه الالئحة، وال يجوز لو التقدـ لمناقشة الرسالة إال بعد نجاحو 11(، )8(، )6(، )5)

 ثالث ساعات.في كؿ مقرر التحريرى وتكوف مدة االمتحاف 

 

 (37مادة )

أحد األساتذة أو األساتذة المساعديف بالكمية  إشراؼتحت  الكميةموضوع يقره مجمس  فييكمؼ الطالب بإجراء بحث 
ممف يرى مشرؼ مف غير أعضاء ىيئة التدريس  إضافةأحد المدرسيف، كما يجوز  اإلشراؼ فيويجوز أف يعاوف 

 مجمس الكمية صالحيتيـ لذلؾ.
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 (38مادة )

التسجيؿ بمجمس الجامعة، رسالة بنتائج بحثو تقبميا لجنة الحكـ  اعتماديقدـ الطالب بعد عاـ عمى األقؿ مف تاريخ 
والمناقشة وبعد أربعة سنوات عمى األكثر مف تاريخ موافقة مجمس الجامعة عمى التسجيؿ، ولمجمس الكمية أف يبقى 

 ى التسجيؿ لمدة أخرى بناء عمى تقارير المشرفيف.عم

 

 (39مادة )

تقدـ تقريرًا  والتيتشكؿ لجنة الحكـ والمناقشة مف األساتذة واألساتذة المساعديف بمجنة اإلشراؼ عمى الرسالة 
يحددىما مجمس الكمية بناًء عمى اقتراح القسـ  أخريفبصالحية الرسالة لمعرض عمى لجنة الحكـ، وعضويف 

مف في مستواىـ ويكوف أحدىما عمى األقؿ مف م أو األساتذة المساعديف بالجامعات أومختص مف بيف األساتذة ال
ويقدـ أعضاء لجنة الحكـ بعد  مف أعضاء لجنة الحكـ تقريرًا فرديًا عف الرسالة خارج الكمية، ويقدـ كؿ عضو
حالة قبوليا،  فيالرسالة، والتوصية بمنح الدرجة  مفصاًل عف مدى صالحيةجماعيًا المناقشة العمنية تقريرًا عمميًا 

إعادة تقديـ الرسالة بعد استكماؿ  فيلـ تتقرر أىميتو لمحصوؿ عمى الدرجة  الذيولمجمس الكمية أف يرخص لمطالب 
 مناقشتيا بواسطة لجنة الحكـ السابقة ويعرض التقرير مع الرسالة بعد تتـأوجو النقص فييا، أو التقدـ برسالة أخرى 

 بمنح الدرجة. لمتوصيةأقرتيا المجنة عمى مجمس الكمية  التيإدخاؿ التعديالت 

 (40مادة )

أحد التخصصات كما ورد  فيالتربية  فيتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى طمب كمية التربية درجة الماجستير ( 1
 ( مف ىذه الالئحة. 2المادة ) في

التربية يذكر فييا ما تخصص فيو الطالب وموضوع  فيالماجستير  ُيمنح الطالب شيادة تفيد حصولو عمى درجة (2
 وافقت عميو لجنة الحكـ والمناقشة )مقبوؿ ػ جيد ػ جيد جدًا ػ ممتاز(. الذيتقدـ بيا، والتقدير  التيالرسالة 
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 الماجستير فى التربية درجةثانيًا: المقررات الدراسية ل
 

 (17دول )ج
 تربيةالماجستير في ال  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 التخطيط التربوى وسياساتو النعليمية 
 088 28 08 3 فلسفة التعليم الجامعى 

 088 28 08 3 نظريات تربوية معاصرة 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية المقرر االختيارى ثانياً:
 088 28 08 3 التنمية المهنية للباحث العلمى 

 088 28 08 3 جودة التعليم واالعتماد األكاديمى 

 088 28 08 3 الجامعة والبحث العلمى 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (18جدول )

 ر في التربيةالماجستي  اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 نظم التعليم الجامعى المعاصر 

 088 28 08 3 قضايا دولية فى التعليم 

 088 28 08 3 الفكر االدارى المعاصر وتطبيقاتو التربوية 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 نظم التعليم قبل الجامعى المعاصر 

 088 28 08 3 المحاسبة وتقييم األداء فى المؤسسات 

 088 28 08 3 التطوير التنظيمى فى المجال التربوى 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 (19جدول )

 الماجستير في التربية  اسم البرنامج:
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 علم النفس عبر الثقافى 
 088 28 08 3 احصاء متقدم فى علم النفس 

 088 28 08 3 قراءات فى علم النفس باللغة االنجليزية 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 األسس البيولوجية للسلوك 

 088 28 08 3 نظريات معاصره فى علم النفس 

 088 28 08 3 بحث فى مجال علم النفساالتجاىات الحديثة لل 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (30جدول )

 الماجستير في التربية  اسم البرنامج:
 الصحة النفسية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 مقرر متقدم فى الصحة النفسية 

 088 28 08 3 الموىبة واالبداعتنمية  

 088 28 08 3 برامج التدخل االرشادى 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 قراءات فى الصحة النفسية باللغة االنجليزية 

 088 28 08 3 أساليب وفنيات االرشاد النفسى 

 088 28 08 3 علم النفس العيادى 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 (32جدول )

 الماجستير في التربية  اسم البرنامج:
 تكنولوجيا التعليمطرق التدريس المناىج و  القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 ثة للبحث العلمى فى مجال التدريساالتجاىات الحدي 
 088 28 08 3 البحث التربوى فى مجال التخصص 

 088 28 08 3 مشكالت واتجاىات حديثة فى المناىج وطرق التدريس 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرر َاواحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 ت واتجاىات حديثة فى المناىج وطرق التدريسمشكال 

 088 28 08 3 تصميم وانتاج المواد التعليمية 

 088 28 08 3 تحليل نظم تعليم ومناىج طفل ما قبل المدرسة االبتدائية 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (31جدول )

 الماجستير في التربية  اسم البرنامج:
 رياض األطفال القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 تحليل نظم تعليم طفل ما قبل المدرسة 

 088 28 08 3 فلسفة مؤسسات طفل ما قبل المدرسة 

 088 28 08 3 االتجاىات الحديثة الدارة وتمويل مؤسسات رياض األطفال 

 088 28 08 3 (3قاعة بحث ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 نظم تعليم األطفال ذوى االحتياجات الخاصة 

 088 28 08 3 نظم إدارة مؤسسات رياض األطفال 

 088 28 08 3 دراسات تربوية فى مجال رياض األطفال 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 
 

 
 
 خامسالفصل ال

   فى التربية الفمسفة دكتوراةدرجة برنامج أحكا 
 درجة دكتوراة الفمسفة فى التربيةل مقرراتيا الدراسيةال 
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 فى التربية الفمسفة دكتوراة درجةأواًل: األحكا  الخاصة ب

 (42مادة )

 :يميالتربية ما  فيالفمسفة  دكتوراهيشترط لقيد الطالب لدرجة 

نفس التخصص مف إحدى جامعات جميورية مصر  فيالتربية  فييكوف حاصاًل عمى درجة الماجستير أف  (1
( مف ىذه الالئحة الحاصميف عمى مؤىؿ مناسب لاللتحاؽ 4، أو ممف تنطبؽ عمييـ أحكاـ المادة )العربية
لماجستير عف )جيد( ا فيالتربية. وفى جميع الحاالت يجب أال يقؿ تقدير الطالب  فيالفمسفة  دكتوراهبدرجة 

 عمى األقؿ.

 .والنفسي التربويأف يجتاز امتحانًا شفويًا وتحريريًا لبياف قدراتو عمى التفكير والبحث  (2

 

 (41مادة )

يقيد فيو الطالب، وتطبؽ المواد  الذييقدميا القسـ مقررات خمسة التربية  فيالفمسفة  دكتوراه في درجةيدرس الطالب 
وتكوف  ه الالئحة، وال يجوز لو التقدـ لمناقشة الرسالة إال بعد نجاحو بيذه المقررات.( مف ىذ11(، )8(، )6(، )5)

 ثالث ساعات.في كؿ مقرر التحريرى مدة االمتحاف 

 (43مادة )

موضوع يقرره مجمس الجامعة تحت إشراؼ أحد األساتذة أو األساتذة  فيبحث مبتكر  بإجراءيقـو الطالب 
أحد المدرسيف بالكمية، كما يجوز إضافة مشرؼ مف غير أعضاء  باإلشراؼيشترؾ المساعديف بالكمية، ويجوز أف 

 ىيئة التدريس ممف يرى مجمس الكمية صالحيتيـ لذلؾ.
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 (44مادة )

أف يقدـ الطالب بعد عاميف عمى األقؿ مف تاريخ اعتماد التسجيؿ بمجمس الجامعة، رسالة تتضمف نتائج بحثو تقبميا 
قبؿ مضى خمس سنوات كحد أقصى مف تاريخ تسجيمو، ولمجمس الكمية أف يبقى عمى لجنة الحكـ والمناقشة و 

 التسجيؿ لمدة أخرى بناء عمى تقارير المشرفيف.

 (45مادة )

تقدـ تقريرًا  والتيتشكؿ لجنة الحكـ والمناقشة مف األساتذة واألساتذة المساعديف بمجنة اإلشراؼ عمى الرسالة 
ة الحكـ، وعضويف آخريف يحددىما مجمس الكمية بناًء عمى اقتراح القسـ بصالحية الرسالة لمعرض عمى لجن

مستواىـ ويكوف أحدىما عمى األقؿ مف  فيمف م األساتذة أو األساتذة المساعديف بالجامعات أوالمختص مف بيف 
حكـ بعد أعضاء لجنة ال الرسالة ويقدـويقدـ كؿ عضو مف أعضاء لجنة الحكـ تقريرًا فرديًا عف خارج الجامعة، 

حالة قبوليا،  فيمفصاًل عف مدى صالحية الرسالة، والتوصية بمنح الدرجة  جماعياً  المناقشة العمنية تقريرًا عممياً 
الرسالة بعد استكماؿ  تقديـإعادة  فيلـ تتقرر أىميتو لمحصوؿ عمى الدرجة  الذيولمجمس الكمية أف يرخص لمطالب 

تتـ مناقشتيا بواسطة لجنة الحكـ السابقة ويعرض التقرير مع الرسالة بعد  أوجو النقص فييا، أو التقدـ برسالة أخرى
 بمنح الدرجة. لمتوصيةأقرتيا المجنة عمى مجمس الكمية  التيإدخاؿ التعديالت 

 

 (46مادة )

أحد التخصصات كما  فيالتربية  فيالفمسفة  دكتوراهتمنح جامعة كفر الشيخ بناًء عمى طمب كمية التربية درجة  ( 1
 ( مف ىذه الالئحة. 2المادة ) فيورد 

التربية يذكر فييا ما تخصص فيو الطالب  فيالفمسفة  دكتوراهُيمنح الطالب شيادة تفيد حصولو عمى درجة  ( 2
 ،جيد جداً جيد،  ،مقبوؿ) والمناقشة وافقت عميو لجنة الحكـ الذيتقدـ بيا، والتقدير  التيوموضوع الرسالة 

 .ممتاز(
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 

 فى التربية الفمسفة دكتوراةدرجة رات الدراسية لثانيًا: المقر 
 

 

 (33جدول )

 الدكتوراه في التربية  اسم البرنامج:
 أصول التربية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 فلسفات معاصرة فى التربية 
 088 28 08 3 ةنظريات فى اجتماعيات التربي 

 088 28 08 3 الجودة فى التربية واقتصادياتها 

 088 28 08 3 (4قاعة بحث متقدم ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 فلسفة التعليم اإللكترونى وتطبيقاتو  

 088 28 08 3 التميز فى البحث التربوى 

 088 28 08 3 التخطيط التربوى واقتصادياتو 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 

 (34جدول )

 الدكتوراه  اسم البرنامج:
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 نظم التنمية المهنية بالجامعات 
 088 28 08 3 التكنولوجيا االدارية فى التعلم 

 088 28 08 3 التعلم والتعددية الثقافية  

 088 28 08 3 (4قاعة بحث متقدم ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 صيغ جديدة فى التعليم 

 088 28 08 3 إلقليمية والدولية فى دراسات نظم التعليمدور المنظمات ا 

 088 28 08 3 الدراسات التنموية لتطوير نظم التعليم القومية 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (35جدول )

 الدكتوراه  اسم البرنامج:
 علم النفس التربوي القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 سيكولوجية التعليم والتعلم 
 088 28 08 3 التعلم والذاكرة 

 088 28 08 3 االتجاىات الحديثة للبحث فى مجال علم النفس 

 088 28 08 3 (4قاعة بحث متقدم ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 التدخل السيكولوجى فى الطفولة المبكرة 

 088 28 08 3 االتجاىات المعاصرة فى تعديل السلوك 

 088 28 08 3 النانو سيكولوجى 

 588   05 مجموع الساعات
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 (36جدول )

 الدكتوراه  اسم البرنامج:
 الصحة النفسية القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 درجات المقررتوزيع 

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 قضايا معاصرة فى الصحة النفسية 
 088 28 08 3 علم النفس المرضى 

 088 28 08 3 اإلتجاىات المعاصرة فى العالج النفسى 

 088 28 08 3 (4قاعة بحث متقدم ) 

 (:ات التالية)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقرر  ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 اضطرابات التواصل والكالم 

 088 28 08 3 قضايا بحثية 

 088 28 08 3 اضطرابات الشخصية فى الطفولة المبكرة 

 588   05 مجموع الساعات
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Kafrelsheikh University
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يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 
 
 (37جدول )

 الدكتوراه  اسم البرنامج:
 لتخصص في مجال ا تكنولوجيا التعليمطرق التدريس المناىج و  القسم العلمي:

 
 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 الجمعيات العالمية والمحلية وتطوير التخصص 

 088 28 08 3 االتجاىات البحثية الجديدة فى مجال التخصص 

 088 28 08 3 قضايا بحثية 

 088 28 08 3 ( فى مجال التخصص4قاعة بحث متقدم ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 تطوير وتقييم المناىج الدراسية 

 088 28 08 3 تصميم وانتاج برامج التعليم اإللكترونى 

 088 28 08 3 تصميم االختبارات فى مجال التخصص 

 588   05 مجموع الساعات
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 (38جدول )

 الدكتوراه  اسم البرنامج:
 رياض األطفال القسم العلمي:

 

 عدد الساعات اسم المقرر 
 توزيع درجات المقرر

 مجموع شفوى تحريرى
 088 28 08 3 الجودة واالعتماد فى مؤسسات رياض األطفال 
 088 28 08 3 االتجاىات الحديثة فى تصميم برامج طفل ما قبل المدرسة 

 088 28 08 3 الحديثة فى تربية طفل ما قبل المدرسةاالتجاىات  

 088 28 08 3 (4قاعة بحث متقدم ) 

 (:)يختار الطالب مقرراً واحداً من المقررات التالية ثانياً: المقرر االختيارى
 088 28 08 3 التنمية المهنية لمعلم رياض األطفال 

 088 28 08 3 المستحدثات التكنولوجية فى تعليم األطفال 

 088 28 08 3 تخطيط وإدارة الموارد البشرية فى مؤسسات رياض األطفال 

 588   05 مجموع الساعات
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 رابعالباب ال

 لالئحة الدراسات العميا المقررات الدراسيةتوصيف 
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 الفصل األول
 الدبمو  العامة فى التربيةمقررات توصيف 
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 توصيف المقرر القس  العممى اس  المقرر

 أصوؿ التربية المعمـ ومينة التعميـ

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى ماىية مينة التعميـ وفمسفة تكويف المعمـ 
مف جوانب ومقومات ووظائؼ تكويف المعمـ باإلضافة إلى معرفة التحديات 
والتغيرات العصرية وكذا اإلشكاليات االبستمولوجية في بنية العقؿ وانعكاساتيا 

ويف المعمـ وذلؾ لمعرفة كفايات المعمـ مف أجؿ أداء متميز عمى عممية تك
 يحقًؽ أدواره االجتماعية والثقافية والتربوية   

 أصوؿ التربية التربية وقضايا العصر

ييدؼ المقرر إلى إكساب طالب كمية التربية الوعي الناقد حوؿ عدد مف 
لجة قضايا القضايا المجتمعية الممحة حيث تقـو التربية بدورىا في معا

المجتمع انطالقًا مف إكساب المتعمميف وعيًا ناقدًا يؤىميـ لموقوؼ عمى 
كما ييدؼ المقرر إلى دعـ  ،األسباب الحقيقية الكامنة خمؼ المشكالت

  .األفكار التي تؤكد أف لمتربية دورىا الفاعؿ في مواجية قضايانا الممحة

 أصوؿ التربية الفكر التربوي وتطبيقاتو التعميمية

ييدؼ المقرر إلى إنارة الطريؽ أماـ الطالب ليتعرؼ عمى الحركات التربوية 
التي ظيرت منذ بداية العصور حتى وقتنا الحاضر بنظرة شاممة تتيح تصوير 
جميع مظاىر الحياة التي تحيط بأىـ العناصر السياسية واالقتصادية 

إضافة إلى بعض  واالجتماعية والفكرية والدينية وعالقة ىذه العوامؿ بالتربية
  .الحركات التربوية التي ظيرت في الغرب

وكذا التطبيقات التعميمية لمفكر التربوي عمى اعتبار أف التعميـ ىو الخطة 
التنفيذية لكؿ فمسفة ألنو ىو الذي يحوؿ األفكار والسياسات إلى عقائد ترسخ 

  .في عقوؿ األجياؿ الصاعدة والمتعاقبة

 التربية المقارنة لمعاصرةنظـ التعميـ واالتجاىات ا

ييدؼ المقرر إلى توضيح ماىية النظـ التعميمية ومكوناتيا،وخصائص النظـ 
التعميمية،وأىمية استخداـ أسموب النظـ في التعميـ،وأنماط النظـ،والتطور 
التاريخي لنظـ التعميـ،والقوى الثقافية المؤثرة في النظـ التعميمية،ونظاـ التعميـ 

ونظاـ التعميـ في بعض الدوؿ العربية واألجنبية،وكيفية في مصر ومشكالتو،
 تطوير عناصر النظاـ التعميمي المصري
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 التربية المقارنة اإلدارة المدرسية والصفية

ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو اإلدارة المدرسية ونشأتيا وتطورىا وعالقتيا 
القيادة باإلدارة العامة والتعميمية والتربوية والصفية،واىـ أنماط 

التربوية،ونظريات اإلدارة،وأىمية اإلدارة المدرسية ودورىا في تنظيـ وتنسيؽ 
العماؿ الفنية واإلدارية،ومياـ وميارات مدير المدرسة وسماتو والصعوبات 

 التي تواجيو في أداء عممو،ومياـ العامميف معو

 الفروؽ الفردية والقياس النفسى
عمـ النفس 
 التربوى

الطالب بمعارؼ ومعمومات حوؿ مفيـو الفروؽ الفردية ييدؼ الى تزويد 
وتاريخ دراستيا وأنواعيا ومستوياتيا وأسبابيا والعوامؿ المؤثرة فييا ونظرياتيا 
وطرؽ قياسيا. تعريؼ مفيـو القياس النفسى وخصائصو واىميتو فى مجاؿ 

 التربية وعمـ النفس.

 سيكولوجية التعمـ
عمـ النفس 
 التربوى

د الطالب بمعارؼ ومعمومات عف عممية التعمـ مف حيث: ييدؼ الى تزوي
المفيـو والخصائص والشروط والعوامؿ المؤثرة فى التعمـ، ونظريات التعمـ 

 وتطبيقاتيا فى مجاؿ العممية التعميمية. وأنواع التعمـ

 الصحة النفسية عمـ نفس النمو
عمرية يدرس تطور اإلنساف منذ مرحمة ما قبؿ الميالد خالؿ المراحؿ ال

العوامؿ المؤثرة فيو  -اإللماـ بمفاىيـ وأساسيات النمو  :المختمفة. وييدؼ إلى
اإللماـ  -اإللماـ بالمشكالت المرتبطة بالنمو  -ومراحمو ومتطمباتو 

 بالتطبيقات التربوية لموالديف والمعمميف والعممية التعميمية

 الصحة النفسية الصحة النفسية واإلرشاد النفسي
ىداؼ الصحة النفسية ومعايير السواء النفسي وتكاممو النظريات مفاىيـ وأ

المفسرة لالضطرابات النفسية والسموؾ اإللماـ بدور األساليب اإلرشادية في 
 مواجية ىذه االضطرابات

 الصحة النفسية سيكولوجية الفئات الخاصة
بوية مفيـو ذوي االحتياجات الخاصة وأىمية الرعاية النفسية والتعميمية والتر 

الخصائص الشخصية المميزة لمفئات الخاصة ومشكالتيـ واحتياجاتيـ  -ليـ
توظيؼ المعمومات والميارات الخاصة بأساليب التشخيص في التربية  -

 الخاصة في عمميات االكتشاؼ المبكر لإلعاقة.
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 تكنولوجيا التعميـ
المناىج وطرؽ 

 التدريس

واالتصاؿ التعميمي والتعمـ  يتناوؿ ىذا المقرر مفاىيـ تكنولوجيا التعميـ
خصائصو ومميزاتو ومعايير استخداـ واختيار وسائؿ تكنولوجيا  -االلكتروني

التعميـ، وتصنيؼ مصادر التعمـ االلكتروني واعطاء مبررات الستخداـ تمؾ 
 المصادر في العممية التعميمية.

 التدريس الُمصغر
المناىج وطرؽ 

 التدريس
لتدريس والتخطيط والتنفيذ والتقويـ في مجاؿ يتناوؿ ىذا المقرر ميارات ا

 التخصص والتدريب عمى ممارستيا في المواقؼ الصفية المختمفة.

 المناىج
المناىج وطرؽ 

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج وعناصره واسس بنائو وتنظيمات المنيج 

 منيج..المختمفة، ودواعي تطوير المنيج وآليات التطوير واساليب تقويـ ال

 طرؽ التدريس
المناىج وطرؽ 

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر طبيعة مجاؿ التخصص واستراتيجيات التدريس المناسبة 

 والمراحؿ التدريسية واالنشطة الصفية وتقويـ التعمـ في مجاؿ التخصص.

 التدريب الميداني
المناىج وطرؽ 

 التدريس

يارات واستراتيجيات ييدؼ ىذا المقرر إلى تدريب الطالب عمى ممارسة م
التدريس في فصوؿ مدرسية لتدريس مادة التخصص وممارسة ما يمارسو 

 المعمـ مف ميارات في بيئة التعميـ الحقيقية.
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 الفصل الثانى
  مقررات الدبمو  المينية فى التربيةتوصيف 
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 توصيف المقرر القس  العممى اس  المقرر

 بيةأصوؿ التر  مبادئ وأسس التخطيط العاـ

عمميات التخطيط ،ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو التخطيط ومراحمو
وأساسياتو ومبادئو وأنواعو حيث األىداؼ والمجاالت واألبعاد ومصدر القرار 
وتنفيذ العممية المستيدفة مف التخطيط مع ممارسة التقييـ المرحمي والتقييـ 

ستفادة مف البعد القيمى ثـ التغذية الراجعة واستخالص الدروس الم .النيائي
في عممية التخطيط والخطط طويمة المدى والخطط قصيرة المدى باإلضافة 

 .إلى مستويات التخطيط

 أصوؿ التربية التنمية والتخطيط التربوي

 ،ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب عمى مفيـو التنمية ومفيـو التنمية التربوية
التخطيط التربوي  ،والتخطيط التربويالعالقة بيف التنمية  ،التخطيط التربوي

ثـ التنمية  .والتنمية البشرية في ضوء عالقات العمؿ وأىداؼ التنمية الشاممة
الشاممة وأبعادىا التربوية وميارات التخطيط التربوي وكذا الخطوات التسجيمية 

 ضمانًات تنفيذىا. .لتنفيذ ومتابعة الخطة

 تربيةأصوؿ ال أساليب وفنيات التخطيط التربوي
ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى أساليب وفنيات التخطيط التربوي والمداخؿ 
الرئيسية لمتخطيط والتخطيط التربوي لتطوير األداء والخطة التربوية ومراحميا 
وأنواعيا وخطوات إعداد الخطة التربوية وتقنيتيا مف مفيـو الخريطة التربوية 

 واألىداؼ والخطوات وصنع الخريطة التربوية

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى دواعي صياغة القرار ومراحمو وعناصره  أصوؿ التربية صنع واتخاذ القرار التربوي
 .والعناصر المشاركة في بناء القرار التربوي ،وأنواعو

 أصوؿ التربية مبادئ اقتصاديات التعميـ
 ،ييدؼ المقرر إلى معرفة العالقة بيف النسؽ التربوي والنسؽ االقتصادي

والقيمة االقتصادية لمتعميـ النظامي مف حيث التعمـ بيف االستيالؾ إلى 
االستثمار والتكمفة المناسبة والعائد المناسب والعدالة والجودة التربوية 

 واالستخداـ األمثؿ لممواد التربوية

 أصوؿ التربية نظريات العائد االقتصادي لمتعميـ
ائد االقتصادي مثؿ نظرية رأس ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى نظريات الع

الماؿ البشرى ونظرية االستثمار في رأس الماؿ البشرى ونظرية اإلنتاجية 
 الحديثة ونظرية عرض العمؿ

 أصوؿ التربية مشكالت التخطيط التربوي
ييدؼ المقرر إلى التعرؼ  عمى المشكالت الناتجة عف عدـ كفاية النظاـ 

مجاراة التربية لمتقدـ العممي والتقني التعميمي والمشكالت الناتجة عف عدـ 
السريع ونقص البيانات واإلحصائيات نقص الخبراء المصرييف ومشكالت 
ناتجة مف تداخؿ مشكالت التربية وتداخؿ حموليا ومشكالت ناتجة عف عالقة 
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بطء استجابة التربية لمتغيرات السريعة  ،التخطيط التربوي بالتخطيط التنموي
صعوبة تحديد مواصفات المينة  ،مجاؿ التربيةفي المجتمعات اتساع 

والوظائؼ التي يجب أف تتوافر ضمف الصمة بيف األىداؼ التربوية الكبرى 
قمة  ،والسياسات التربوية والسمبيات النظمية في بنية انييار التخطيط التربوي

 الموارد المالية الالزمة لعممية التخطيط

 أصوؿ التربية التعميـ واقتصاد المعرفة
اقتصاد  ،ييدؼ المقرر التعرؼ عمى اقتصاد المعرفة والتعميـ بشكؿ عاـ

 ،اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا االتصاؿ في التعميـ ،المعرفة والتعميـ االلكتروني
 استراتيجيات التكامؿ بيف التعميـ واقتصاديات المعرفة

 أصوؿ التربية التنمية المينية وتقييـ األداء
مجاالت التنمية  ،ؼ عمى مفيـو التنمية المينيةييدؼ المقرر إلى التعر 

المينية المستدامة تييئة العامميف في مجاؿ التنمية المينية المستدامة ضمف 
توفير المصادر البشرية والمادية لمتنمية المينية وواجبات  ،إطار عاـ متناسؽ

 مؤشرات األداء ،كفايات العامؿ ،العامؿ وميامو

 ةأصوؿ التربي (1قاعة بحث )

ييدؼ المقرر إلى أف يتعرؼ الطالب عمى ضوابط البحث العممي ومنيجيتو 
خاصة في مجاؿ التخطيط التربوي واقتصاديات التعميـ وتعريؼ الطالب 
بميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات ودورىما في مجاؿ البحث وكذا التعرؼ 

صة في عمى بعض األساليب اإلحصائية في معالجة البيانات والمعمومات الخا
 .البحث العممي فضاًل مف معرفة آداب أخالقيات الباحث العممي

 الجودة والتخطيط التربوي

 )إختيارى(

 

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو الجودة ومعاييرىا الجودة  وأىداؼ  أصوؿ التربية
رساء نظاـ تربوي عالي الجودة  التخطيط التربوي وا 

 التخطيط التربوي وتشريعاتو

 رى()إختيا

 

 أصوؿ التربية
ييدؼ المقرر إلى معرفة التوازف بيف التشريع التربوي والتخطيط التربوي 
وتطور قوانيف التعميـ المصري الحديث وعالقتيا بالتخطيط التربوي منذ عاـ 

 حتى الوقت الراىف 1952

 أصوؿ التربية فمسفة اإلصالح التربوي

واإلصالح التربوي في  ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيوـ اإلصالح المجتمعي
المعرفة في منظور  ،المجتمع واإلنساف في منظور اإلصالح التربوي

 ،اإلصالح التربوي والعقيدة ،اإلصالح التربوي اإلصالح التربوي والثقافة
وأولوية اإلصالح .اإلصالح التربوي والقيـ واألبعاد السياسية لإلصالح التربوي

 .التعميمي بعد الثورات الشعبية

 أصوؿ التربية الت النظاـ التربويمشك
 ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو النظاـ وأنواعو وخصائصو

والقوانيف والسياسات التي تقيـ  ،وضرورة النظاـ التربوي والنظاـ التعميمي
النظاـ التربوي والمصادر البشرية لمنظاـ التربوي ومشكالت النظاـ مف نقص 
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 ،نقص اإلمكانات المادية ،قرراتتصور المناىج والم ،العناصر البشرية
ضعؼ الشراكة  ،فشؿ مواجية أساليب مقاومة التغيير ،قصور في إدارة النظاـ

الدروس  ،الكثافة السكانية ،بيف المجتمع المدني ومؤسسات التعميـ
افتقاد تكنولوجيا  ،العدالة التعميمية ،افتقاد العدالة االجتماعية ،الخصوصية

افتقاد العالقة بيف  ،نظـ تدريب المعمميف المناسبة افتقاد ،التعميـ المناسبة
الفشؿ في مواجية  ،األسرة وأداء النظاـ والتطرؼ والعنؼ داخؿ المدارس

افتقاد األنشطة  ،األزمات التعميمية التي يعانى منيا المجتمع والنظاـ التعميمي
 .التعميمة أدى إلى تجاىؿ الطالب الموىوبيف

 أصوؿ التربية نظريات في اإلصالح التربوي

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب ببعض النظريات فى اإلصالح التربوي 
 والتعميمي منيا:

 والمحاسبية المدرسية ،نظرية المعايير

 نظرية المعمـ ذي الكفاية العالية

 نظرية المعمـ الشخصي

 نظرية التبايف واختبار المدرسة

دور كميات التربية في اإلصالح 
 التربوي

 ربيةأصوؿ الت

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بدور كميات في اإلصالح التربوي وذلؾ 
مف خالؿ دور البحث التربوي والندوات والمؤتمرات والتدريس وأسس اإلصالح 

 وأىميتو ونظرياتو والتعاوف البحثي بيف كمية ووزارة التربية والتعميـ

 المشاركة المجتمعية مف قبؿ الطالب المعمميف

اإلصالح التربوي في تطور جيود 
 مصر

 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بالتطور التاريخي لإلصالح التربوي في 
مصر وذلؾ مف خالؿ معرفة المسيرة التاريخية وذلؾ مف خالؿ معرفة 
مؤتمرات تطوير التعميـ ومشروع تطوير كميات التربية ومشروع تنمية قدرات 

طور الكميات التكنولوجية ومشروع تطور أعضاء ىيئة التدريس ومشروع ت
التعميـ العالي ومشروع ضماف الجودة واالعتماد و  مؤتمر صالح التعميـ في 

وغيرة الكثير ومشروع ضماف الجودة  2114مصر بكمية اإلسكندرية عاـ 
 2111واالعتماد فبراير 

االتجاىات الحديثة في اإلصالح 
 التربوي

تعريؼ الطالب باالتجاىات الحديثة في مجاؿ اإلصالح ييدؼ المقرر إلى  أصوؿ التربية
التربوي وذلؾ مف خالؿ معرفة األطر الفكرية والثقافية لإلصالح التربوي وكذا 
الشراكة المجتمعية كمدخؿ إلصالح التعميـ مف خالؿ إرساء مبادئ وأسس 
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 .ضماف جودة التعميـ واالعتماد في التعميـ قبؿ الجامعي

 أصوؿ التربية صالح التربويالمجتمع المدني واإل
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بمفيـو التربية المدنية وخصائصيا وأىميتيا 
وآلياتيا وذلؾ التعرؼ عمى دور المشاركة المجتمعية باعتبارىا مدخاًل 

 .إلصالح التعميـ

التفكير والثقافة  ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بالمواطنة وتنمية أصوؿ التربية قضايا تربوية معاصرة
 االلكترونية والتواصؿ والعمؿ الجماعي والتعمـ مدى الحياة وتنمية اإلبداع

 أصوؿ التربية ( 1قاعة بحث ) 

أف يتعرؼ الطالب عمى ضوابط البحث العممي ومنيجيتو خاصة في مجاؿ 
اإلصالح التربوي وتعريؼ الطالب بميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات 

البحث وكذا التعرؼ عمى بعض األساليب اإلحصائية في  ودورىما في مجاؿ
معالجة البيانات والمعمومات الخاصة في البحث العممي فضاًل مف معرفة 

 .آداب أخالقيات الباحث العممي

 أصوؿ التربية أساليب وفنيات اإلصالح التربوي
ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بمفيـو التقنية ونظرياتيا والفمسفات 

لمفسرة ليا وعالقتيا بعمميات اإلصالح التربوي وكذا التعرؼ عمى اآلليات ا
 .والتقنيات الخاصة باإلصالح التربوي

 التربية والتنمية البشرية

 ) إختيارى (
 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بدور التربية في تحقيؽ المستيدؼ مف 
سوؽ العمؿ وأسباب النجاح أو  التنمية البشرية والالزمة لتحقيؽ متطمبات

اإلخفاؽ  وموضوعات التنمية البشرية وميارات التفكير باألىداؼ ومبادئ 
 .التفكير اإليجابي وشروطو

 صنع الػقػرار التربوي

 ) إختيارى (
 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر إلى توضيح ما ىية صنع القرار التربوي  ومفيـو صنع القرار 
السياؽ المجتمعي لمقرار التربوي ودعـ اتخاذ  ،التربوية أنواع القرارات ،التربوي
 .المتابعة والرقابة في تنفيذ القرارات وتقويميا ،القرار

 أصوؿ التربية التربية وفمسفة الجودة الشاممة
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بالفمسفة الحاكمة مف وراء تطبيؽ الجودة 

مى أساس مستوى الجودة والتعرؼ الشاممة وذلؾ لمعرفة قياس نواحي النقص ع
 عمى مفيـو  الجودة الشاممة في التعميـ.

 أصوؿ التربية معايير جودة المؤسسات التربوية
ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى معايير الجودة في المؤسسات التعميمية مف 

 خالؿ التعرؼ عمى

 معايير القدرة المؤسسية - أ
 معايير الفعالية التعميمية - ب
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 .اسية األكاديمية لخريجي كميات التربيةالمعايير القيو

 معايير التخصص - أ
 معايير المسئولية المينية - ب
 معايير القدرة الشخصية -جػ 

 .معايير محتوى برامج إعداد المعمـ بكميات التربية و

 معايير محتوى برامج إعداد معممي رياض األطفاؿ - أ
 معايير محتوى برامج إعداد معممي المرحمة االبتدائية - ب
 يير محتوى برامج إعداد معممي المرحمتيفمعا -جػ 

 اإلعدادية والثانوية

 معايير محتوى برنامج إعداد معممي المواد النوعية  -د 

 التربية :معايير محتوى برنامج إعداد أخصائي -ىػ 

 الخاصة وتكنولوجيا التعميـ

 أصوؿ التربية لتنمية المينية واالعتماد األكاديميا

مفيـو االعتماد األكاديمي  ،مفيـو التنمية المينيةييدؼ المقرر التعرؼ عمى 
وذلؾ مف خالؿ معرفة أىداؼ التنمية المينية لممعمميف ودواعي التنمية 

 المينية لممعمميف ومعوقاتيا

 ومتطمبات التنمية المينية لممعمـ وبرنامج التنمية المينية

 رؤية ىيئػات االعتماد ،لممعمـ ومفيـو ىيئات االعتماد

 رسالتيا وأىداؼ ىيئػات االعتمػاد التربويالتربوي و 

جراءات االعتماد التربوي  وا 

 أصوؿ التربية مشكالت الجودة الشاممة في التعميـ

ييدؼ المقرر التعرؼ عمى بعض مشكالت الجودة في التعميـ مثؿ عدـ 
االىتماـ الكافي مف اإلدارة العميا ورفض األفراد لعمميات إدارة الجودة الشاممة 

د تتعارض مع مصالحيـ الشخصية وعدـ وضوح أىداؼ الجودة والتي ق
 الشاممة

وعدـ وجود سياسات واضحة الجودة المف واالفتراض الخاطئ بأف حمقات 
الجودة تعنى التحكـ بالجودة وعدـ الفيـ الصحيح لمفيـو حمقات الجودة مف 
حيث موانع تحقؽ التعاوف والتفاىـ وضعؼ البحث السوقي وعدـ تحديد 
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ت األسواؽ وعدـ تدريب األفراد لمواجبات والمياـ الخاصة بعمميات إدارة متطمبا
 الجودة الشاممة

فمسفة االعتماد األكاديمي لممؤسسات 
 التربوية

 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو االعتماد باعتباره عممية تقويمية لقياس 
كاديمي واإلداري ( كفاءة المؤسسات التعميمية وبرامجيا في الجانبيف ) األ

 ييدؼ االعتراؼ العاـ بيا مف قبؿ الروابط والتنظيمات المينية

وكذا العناصر األساسية المكونة لممؤسسة التعميمية الفمسفة أو الرسالة 
 واألىداؼ ونوعية األداء والمصادر المادية والبشرية

 وأنواع االعتماد األكاديمي

 االعتماد والمؤسس 
 االعتماد األكاديمي 
 عتماد المينياال 

 أصوؿ التربية االتجاىات الحديثة في التميز المدرسي

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب مفيـو التميز المدرسي وذلؾ مف خالؿ 
حداث التغيير  داخؿ المؤسسة وتحقيؽ  استغالؿ الوقت ومواجية األزمات وا 

 الجوانب اإلبداعية والتعرؼ عمى

 ( zالنظرية اليابانية ) نظرية -1

 نظرية جريفت -2

 التميز مف خالؿ صناعة القرار

 نظرية المنظمات

 نظرية اإلدارة كوظائؼ مكونات

 نظرية القيادة

 نظرية الدور

 نظرية األبعاد الثالثة

 نظرية النظـ

 نظرية البعديف في القيادة
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 النظرية العالمية لمعالقات العامة

 نموذج التأثر الشخصي

 النموذج  النقدي

 أصوؿ التربية مجتمع المعرفةمؤسسات التربية و 

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى مؤسسات التربية ودورىا في توليد وتوظيؼ 
 المعرفة واستثمارىا مف أجؿ تحسيف جودة ونوعية الحياة المعاصرة

فضاًل عف توظيؼ المعارؼ في التنمية وذلؾ مف أجؿ اإلسراع بعمميات 
ت الصمة المباشرة بالمعرفة التنمية وتخفيض الكمفة والزيادة المستمرة ذا

 .والوصوؿ بالمؤسسات التربوية إلى ما يسمى اقتصاد المعرفة

 أصوؿ التربية المتعمـ ومجتمع المعرفة

ييدؼ المقرر إلى معرفة إسيامات المعرفة في مجاؿ التنمية البشرية وذلؾ 
مف خالؿ االطالع عمى األنماط الجديدة مف التعميـ والمرتبطة بالمعرفة 

 والتعمـ الذاتي  ،وتعميـ الكبار ،ميـ عف بعد والتعميـ االلكترونيكالتع

فضاًل عف دور المعرفة في إعادة ىيكمة مؤسسات البحث والتطوير إلى جانب 
 مؤسسات التعميـ

 أصوؿ التربية قاعة بحث

أف يتعرؼ الطالب عمى ضوابط البحث العممي ومنيجيتو خاصة فى مجاؿ 
ؼ الطالب بميارات االتصاؿ وتقنية المعمومات ضماف الجودة واالعتماد وتعري

ودورىما في مجاؿ البحث وكذا التعرؼ عمى بعض األساليب اإلحصائية في 
معالجة البيانات والمعمومات الخاصة في البحث العممي فضاًل مف معرفة 

 .آداب أخالقيات الباحث العممي

االتجاىات الحديثة في الجودة 
 واالعتماد األكاديمي

 تربيةأصوؿ ال

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى االتجاىات الحديثة في ضماف الجودة 
واالعتماد وذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى معايير الييئة الوطنية لالعتماد 
وخطوات االعتماد األكاديمي ومراحؿ تأسيس نظاـ ضماف الجودة واالعتماد 

وتطوير  والتعرؼ عمى أنظمة ضماف الجودة ومعايير اعتماد مؤسسات التعميـ
 األداء واإلجراءات التنفيذية إلنشاء وحدة ضماف الجودة بالمؤسسات التعميمية 

 التخطيط التربوي

 ) إختيارى (

 

 أصوؿ التربية
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بمفاىيـ التخطيط التربوي ومبادئو وأنواعو 

ي ومؤشرات التخطيط التربو  .وأىدافو ومعايير التخطيط التربوي ومراحمو
 وخصائصو ودور التخطيط التربوي في تحقيؽ مفاىيـ الجودة

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بصناعة القرار ومراحمو ونماذج والنظريات  أصوؿ التربية القرار التربوي واالعتماد األكاديمي
المفسرة لو وأىمية القرار التربوي في تحقيؽ مفاىيـ الجودة الشاممة تمييد 
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عتماد األكاديمي وذلؾ مف خالؿ جودة البرامج وجودة نظاـ التعميـ الذي لال ) إختيارى (
يتحقؽ مف خالؿ جودة المؤسسة ومكوناتيا أكاديمية وجودة البرامج وجودة 

 عمميات التعميـ وجودة المخرجات

فضاًل مف التعرؼ عمى دواعي االىتماـ بتطبيؽ نظاـ ضماف الجودة 
 واالعتماد

 أصوؿ التربية كباراألسس الفمسفية لتعميـ ال

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بعمـ تعميـ الكبار مف حيث المفيـو والنشأة 
ويتضمف المقرر تعريؼ الطالب بفمسفة تعميـ ،والتطور واألىمية والمجاالت

ويسعى ،الكبار وأىـ االتجاىات الفمسفية المعاصرة في مجاؿ تعميـ الكبار
ع تعميـ الكبار مف حيث نشأتو وتطوره المقرر إلى تبصير الطالب بعمـ اجتما

وأيضًا تحميؿ السياؽ االقتصادي واالجتماعي لتعميـ الكبار في ،ومجاالتو
كما يسعى المقرر إلى تعريؼ الطالب ببرامج تعميـ الكبار في المجتمع  .مصر

ومستقبؿ تعميـ الكبار في مصر وأىـ ،وطرؽ تقويميا،المصري المعاصر
 .التحديات التي تواجيو

 أصوؿ التربية عمـ تعميـ الكبارم

ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بأدوار معمـ تعميـ الكبار ونظـ إعداده 
ويتضمف المقرر تعريؼ الطالب ،وتدريبو وأخالقياتو ومسئوليات معمـ الكبار

أىـ مشكالت معمـ ،بعض االتجاىات العالمية إلعداد معمـ الكبار وتدريبو
سعى المقرر إلى تدريب الطالب عمى تقويـ واقع إعداد وي،الكبار وأساليب حميا

وكيفية استشراؼ مستقبؿ إعداد معمـ الكبار في ،معمـ الكبار وتدريبو في مصر
 .ضوء المتغيرات العالمية

 أصوؿ التربية المرأة والتعميـ وحقوؽ اإلنساف

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بأىمية تعميـ المرأة ومكانتيا في المجتمع 
وكيؼ يمكف تحقيؽ مبدأ تكافؤ الفرص التعميمية لممرأة في ،وتطور تعميـ المرأة

ويسعى المقرر إلى تعريؼ الطالب ،مصر ودور المرأة في المشاركة المجتمعية
وحقوؽ المرأة وواجباتيا في ،بدور المنظمات العالمية في تعميـ المرأة

الب عمى تقويـ بعض ويتضمف المقرر تدريب الط،التشريعات العالمية والقومية
وكيفية ،ومشكالتو في مصر،التجارب العالمية والقومية في مجاؿ تعميـ المرأة

 استشراؼ مستقبؿ تعميـ المرأة في مصر وأىـ التحديات التي تواجيو 

االتجاىات الحديثة في تعميـ 
 الكبار

 

 أصوؿ التربية
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب االتجاىات الحديثة وأبعادىا 

ويتضمف المقرر تعريؼ ،وواقعيا في المجتمع المصري و العالمي،لمختمفةا
وكيفية تحميؿ السياؽ ،الطالب العالقة بيف األمية ومشكالت المجتمع األخرى

ويسعى المقرر أيضًا إلى ،االقتصادي االجتماعي لتعميـ الكبار في مصر
وريف قوميًا تعريؼ الطالب عمى التطور التاريخي لمشكمة األمية وتعميـ المقي



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

76 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 والتجارب العالمية في التحرر مف األمية وكيفية االستفادة منيا،وعالمياً 

 أصوؿ التربية اقتصاديات تعميـ الكبار

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بمفيـو وأىمية ومجاالت تعميـ 
وأىـ أسس ومبادئ عمـ اقتصاديات ،وتطور اقتصاديات تعميـ الكبار،الكبار

ويتضمف ،صادر تمويؿ تعميـ الكبار وطرؽ اإلنفاؽ عميوتعميـ الكبار وم
والعوائد االقتصادية ،المقرر تعريؼ الطالب بأساليب التخطيط لتعميـ الكبار

 واالجتماعية مف تعميـ الكبار

 أصوؿ التربية نظريات تعميـ الكبار

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بطرؽ البحث في تعميـ الكبار وأىميتو 
وأنماط تعميـ الكبار  وسبؿ تطبيقيا ،ظريات تعميـ الكبار وأىدافياون،ومجاالتو

كما يسعى المقرر إلى تعريؼ الطالب ،ودورىا في التغمب عمى مشكمة األمية
وواقع تعميـ الكبار في ،بالعالقة بيف تعميـ الكبار والتعميـ النظامي

تقبؿ وييدؼ المقرر أيضًا إلى تعريؼ الطالب بمس،وكيفية االرتقاء بو،مصر
 تعميـ الكبار في مصر في ضوء التحديات العالمية المعاصرة

 أصوؿ التربية مشكالت تعميـ الكبار

ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب مشكالت تعميـ الكبار منيا اختالؼ 
االنشغاؿ عف المتابعة بسبب ظروؼ الحياة .المستويات الفكرية بيف الدارسيف

 .لحصوؿ عمى الشيادة دوف الوعي الفكريتعمقيـ با .االجتماعية كثرة غيابيـ
وعالقة تمؾ المشكالت  .وغير ذلؾ مف المشكالت .تعارض أوقات التعميـ

 .بالتأثير عمى العممية االجتماعية والفكرية لمدارسيف

 أصوؿ التربية مؤسسات تعميـ الكبار

ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بمؤسسات تعميـ الكبار النظامية وغير 
 .ودور ىذه المؤسسات في تحقيؽ االنتماء لموطف .امية والعالقة بينيماالنظ

وكذا دورىا في أحداث عمميات التواصؿ مع مستجدات العصر المتغيرة 
 وتصحيح المفاىيـ واألفكار المغموطة لدى الكبار

 أصوؿ التربية قاعة بحث 
يتيا في ييدؼ المقرر إلى تعميـ وتدريب الطالب عمى الميارات البحثية وأىم

والتعرؼ عمى بعض المناىج البحثية  .معالجة قضايا ومشكالت الكبار
 .واألدوات الخاصة بيا في مجاؿ تعميـ الكبار

األسس االجتماعية والثقافية لتعميـ 
 الكبار

 أصوؿ التربية
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب باألسس االجتماعية وذلؾ مف خالؿ 

مفيـو الثقافة وعناصرىا وخصائصيا والتعرؼ التعرؼ عمى التغيرات الثقافية و 
 عمى الدور الثقافي في إعداد الشخصية اإلنسانية لمكبير.

ييدؼ المقرر تزويد الطالب بمفيـو القانوف وأنواعو وأىميتو ودور القانوف في  أصوؿ التربية التربية والثقافة القانونية
باعتبار الثقافة القانونية  .انوف والتربيةالضبط االجتماعية والعالقة بيف الق
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 .إحدى أنماط التربية ( ) مقرر اختياري

 نظريات تربوية معاصرة

 ) إختيارى (
 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى النظريات التربوية المعاصرة في مجاؿ تعميـ 
 .مثؿ نظرية باولوفريرى وغيرة مف الباحثيف في مجاؿ تعميـ الكبار .الكبار

رية رأس الماؿ الثقافي وعالقتو بتعميـ الكبار وغير ذلؾ الكثير فضاًل عف نظ
 .بيف النظريات

 

 الدراسات المستقبمية في التربية
 التربية المقارنة

ييدؼ المقرر إلى تناوؿ المداخؿ المتعددة لمدراسات المستقبمية في المجاؿ 
ضيح التربوي،والتعرؼ عمى مؤسسات الدراسات المستقبمية ويتضمف المقرر تو 

براز المداخؿ المتعددة لمدراسات المستقبمية في  مفيـو الدراسة المستقبمية،وا 
 المجاؿ التربوي،وفرضيات التفكير فييا وأىميتيا

 التربية المقارنة التخطيط التعميمي

ييدؼ المقرر إلى اإللماـ بأسس ومبادئ التخطيط التعميمي،والتعرؼ عمى 
العوامؿ المؤثرة فيو. ويتضمف المقرر  أىميتو وفيـ أساليبو المختمفة وتحميؿ

توضيح مفاىيـ التخطيط التعميمي وأىميتو ومزاياه والعوامؿ المؤثرة 
فيو،وخصائص وخطوات التخطيط االستراتيجي،وتجارب بعض الدوؿ في 

 مجاؿ التخطيط التعميمي.

 التربية المقارنة اقتصاديات التعميـ

االقتصادية في التعميـ،وأبعاد  ييدؼ المقرر إلى توضيح المفاىيـ والمؤشرات
براز مفاىيـ مف أجؿ العمؿ والمفاىيـ المرتبطة بو.  عمـ اقتصاديات التعميـ،وا 

سيامات التعميـ في  ويتضمف المقرر توضيح لمفاىيـ عمـ اقتصاديات التعميـ،وا 
 تحديد كفايات العمؿ،وتوظيؼ دراسات لمكمفة والعائد في اقتصاديات التعميـ.

 التربية المقارنة ميـجودة نظـ التع

ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو الجودة وأىميتيا وطرؽ قياسيا وأساليب 
إدارتيا،والصعوبات التي تواجو إدارة الجودة والخبرات الدولية التي توضح 
جودة نظـ التعميـ. ويتضمف المقرر توضيح لمفاىيـ الجودة واالعتماد وأىميتيا 

ماد،والصعوبات التي تواجييا،والخبرات الدولية وأىدافيا،ومعايير الجودة واالعت
 في ىذا المجاؿ.

 التربية المقارنة السياسة التعميمية

ييدؼ المقرر إلى توضيح المقصود بالسياسة والسياسة التعميمية،وأىميتيا 
وأىدافيا،والجيات المسئولة عف وضع السياسة التعميمية. ويتضمف المقرر 

وامؿ المؤثرة فييا،والجيات المسئولة عف السياسة مفيـو السياسة التعميمية والع
التعميمية في مصر،وفمسفة وأىداؼ التعميـ في مصر،والسمات الرئيسية 

 لمسياسة التعميمية في مصر
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 التربية المقارنة التخطيط االستراتيجي لمتعميـ

ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو التخطيط وأسسو ومفاىيمو،ومفيـو التخطيط 
لتخطيط االستراتيجي وأسسو ومجاالتو وأىـ مراحمو،ومعوقات التربوي وا

التخطيط االستراتيجي،والتحديات والقضايا المعاصرة المتعمقة بالتخطيط 
االستراتيجي،والخطة اإلستراتيجية ومراحؿ إعدادىا وتنفيذىا وتقويميا وتجارب 

 الدوؿ المتقدمة والنامية في ىذا المجاؿ.

 التربية المقارنة لتعميميةإدارة الموارد البشرية وا
ييدؼ المقرر إلى توضيح اإلطار العاـ لمفيـو إدارة الموارد البشرية واألىمية 
واألىداؼ والتحديات،والتنظيـ اإلداري إلدارة الموارد البشرية،والمتغيرات البيئية 
دارة األفراد والعالقات اإلنسانية )التحفيز  المؤثرة عمى قرار إدارة األفراد،وا 

 يادة /االتصاالت(،والرقابة عمى وظائؼ إدارة الموارد البشرية./الق

 التربية المقارنة ثقافة المعايير في التعميـ

ييدؼ المقرر إلى توضيح لمفيـو المعايير ومفاىيـ الجودة وضبط الجودة 
وضماف الجودة،ومبررات ودواعي االىتماـ بيا،وخصائص ومميزات المعايير 

ؤسسي في ضوء المعايير،ومتطمبات تقويـ المؤسسة التعميمية،واالعتماد الم
التعميمية في ضوء المعايير القومية،ومعايير التعميـ في بعض الدوؿ العربية 

 واألجنبية.

 التربية المقارنة (1قاعة بحث )
ييدؼ المقرر إلى اإللماـ بالميارات األساسية لعمؿ البحث التربوي ويتضمف 

ي،وأف التنوع في المناىج يؤدي إلى تنوع المقرر توضيح مفيـو البحث العمم
الرؤى،والخصائص المحددة لكؿ منيج وأىميتو في البحث العممي،والعوامؿ 

 المؤثرة في البحث العممي،وخطواتو،وتوثيؽ المراجع.

 التربية المقارنة صنع القرار التربوي واتخاذه
والفرؽ ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو كال مف صنع القرار واتخاذ القرار 

بينيما مع بياف دورة صنع القرار،والتعرؼ عمى العوامؿ المؤثرة في صنع 
القرار التربوي واتخاذه ومراحؿ صنع واتخاذ القرار،واالطالع عمى المستجدات 

 في مجاؿ صنع القرار التربوي واتخاذه.

 التربية المقارنة التشريعات التعميمية

العامة لمتعميـ في  ييدؼ المقرر إلى توضيح األىداؼ واألحكاـ
مصر،ومصادر التشريع لمتعميـ في مصر. ويتضمف المقرر المصادر 
األساسية لوضع السياسة التعميمية في مصر،واألجيزة المسئولة عف وضع 
السياسة التعميمية،وأىـ التشريعات التي تحكـ التعميـ في مصر،ونقد بعض 

 ىذه التشريعات.

 ربية المقارنةالت نظـ معمومات اإلدارة التعميمية
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وفمسفة نظـ 
معمومات اإلدارة التعميمية،وتقنيات نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وعممية 
صنع القرار،والتخطيط االستراتيجي لنظـ معمومات اإلدارة التعميمية،ومتطمبات 
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دارة  معمومات اإلدارة التعميمية. نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وا 

 التربية المقارنة السموؾ التنظيمي

ييدؼ المقرر إلى اإللماـ بكيفية إتباع الطرؽ العممية لحؿ المشكالت 
السموكية وتحميؿ أسبابيا. ويتضمف المقرر المفاىيـ األساسية لمسموؾ 

ضيح التنظيمي ونظرياتو والعوامؿ المؤثرة فيو وأنواعو ودوافعو وأسبابو،وتو 
النظريات اإلدارية المختمفة،واالتصاالت اإلدارية،والسموؾ االبتكاري والخبرات 

 الدولية في ىذا المجاؿ.

 التربية المقارنة سيكولوجية اإلدارة المدرسية

ييدؼ ىذا المقرر إلى توضيح طبيعة عمميتي التعمـ والتعميـ،وانعكاسات ذلؾ 
ليا بشكؿ فعاؿ،وتعريؼ  عمى فيـ حاجات الطالب والمعمميف،واالستجابة

الدارسيف بعمـ السموؾ التنظيمي ومحدداتو الفردية والجماعية وتطبيقاتيا في 
تباع األساليب  مجاؿ اإلدارة المدرسية،والتطبيقات الميدانية ليذه الجوانب وا 
المختمفة كأسموب دراسة الحاالت اإلدارية وصواًل إلى فعالية أكبر في التعامؿ 

 ية.مع المشكالت اإلدار 

 التربية المقارنة ثقافة المعايير في التعميـ

ييدؼ المقرر إلى توضيح اإلطار ألمفاىيمي لممعايير التربوية كمتطمب 
أساسي لضماف الجودة في التعميـ وخصائصيا،والمفاىيـ الحديثة لمجودة 
التعميمية. مفيـو االعتماد كآلية لضماف الجودة في التعميـ ونظمو وأنواعو 

ماذج وخبرات عالمية في الجودة ونظـ االعتماد والمعايير القومية ومراحمو،ون
 في مصر.

 التربية المقارنة إدارة التغيير ومداخؿ اإلصالح التربوي

 –ييدؼ ىذا المقرر إلى توضيح المفاىيـ الخاصة باإلصالح والتجديد 
التغير،ودوافع اإلصالح التربوي،صور  –التغيير  –التطوير  –والتحديث 

ح والتجديد التربوي،خصائص اإلصالح والتجديد التربوي اإلصال
وسماتو،مصادر واتجاىات اإلصالح التربوي،العوامؿ المؤثرة عمى اإلصالح 

 والتجديد التربوي،ومفيـو التغيير،والعوامؿ المؤثرة فيو.

التنمية المينية وتقييـ األداء اإلداري 
 بالمدرسة

 التربية المقارنة
التعرؼ عمى مفيـو التنمية المينية بالمدرسة ييدؼ ىذا المقرر إلى 

وأىدافيا،الوقوؼ عمى الموارد المادية في رفع الكفاءة المينية لممعمميف في 
المدرسة،التعرؼ عمى كيفية تنمية المعمميف بالمدرسة مينيًا. دواعي التنمية 

 المينية لممعمـ،مفيـو التقييـ اإلداري وأىدافو وأنواعو.

يـ األساسي )منظور إدارة مدرسة التعم
 مقارف(

 التربية المقارنة
ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو اإلدارة المدرسية بصفة 
عامة،ومدرسة التعميـ األساسي بصفة خاصة،الوقوؼ عمى نظـ إدارة مدارس 
التعميـ األساسي في بعض دوؿ العالـ،ويتناوؿ المقرر مفيـو التعميـ 

ي وأىدافو،إعداد معمـ التعميـ األساسي األساسي،سمات التعميـ األساس
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وتدريبو،مشكالت التعميـ األساسي،إدارة مدرسة التعميـ األساسي في مصر 
 وبعض دوؿ العالـ.

 التربية المقارنة نظريات إدارة الفصؿ وتطبيقاتيا

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الدارسيف باألسس النظرية إلدارة الفصؿ،التعرؼ 
ية لممعمـ في إدارة الفصؿ،وتعريؼ الدارسيف بخصائص عمى األنماط القياد

 المعمـ الناجح في إدارة الفصؿ.

نظريات إدارة الفصؿ،األنماط القيادية لممعمـ في إدارة  :يتضمف ىذا المقرر
الفصؿ،خصائص المعمـ الناجح في إدارة الفصؿ وسماتو،عمميات إدارة 

 عميـ في مصر.إدارة الفصؿ في نظاـ الت الفصؿ،واقع تطبيؽ نظريات

 التربية المقارنة تاريخ ونظريات اإلدارة

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لإلدارة العامة،واإلدارة 
التعميمية،واإلدارة المدرسية،والتعرؼ عمى مدارس ونظريات الفكر اإلداري 

تيجي المختمفة واإللماـ بأىـ أساليب التخطيط التربوي والتخطيط االسترا
والوقوؼ عمى أىـ العمميات اإلدارية ويتضمف ىذا المقرر خمفية تاريخية حوؿ 
اإلدارة بصفة عامة واإلدارة التعميمية والمدرسية بصفة خاصة،ونظريات اإلدارة 
ومدارسيا والعوامؿ المؤثرة في عمؿ اإلدارة التعميمية،العمميات اإلدارية 

 وتاريخيا في المؤسسات التعميمية.

 المدرسة الثانويةإدارة 

 )منظور مقارف(
 التربية المقارنة

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو المدرسة الثانوية وأىدافيا،الوقوؼ 
عمى نظـ إدارة المدرسة الثانوية في بعض دوؿ العالـ ويتضمف ىذا المقرر 
مفيـو المدرسة الثانوية وأىدافيا،إدارة المدرسة الثانوية 

يو،متابعة،تقويـ(،إدارة المدرسة الثانوية في مصر،خبرات )تخطيط،تنظيـ،توج
بعض الدوؿ في إدارة المدرسة الثانوية،مقارنة إدارة المدرسة الثانوية في مصر 

 وبعض دوؿ العالـ.

 التربية المقارنة (1قاعة بحث )

ييدؼ ىذا المقرر إلى مواكبة التغير المستمر في مناىج وطرؽ البحث عمى 
كساب الدارسيف الميارات األساسية لعمؿ المستوييف اإلقمي مي والدولي وا 

األبحاث التربوية خاصة في تخصص التربية المقارنة واإلدارة 
التعميمية،ويتضمف ىذا المقرر مفيـو البحث العممي،الخصائص المحددة لكؿ 
منيج وأىميتو في البحث العممي،الخطوات اإلجرائية لعمؿ البحث 

والبيانات،مصادر المعمومات وكيفية  التربوي،طرؽ جمع المعمومات
 التوثيؽ،المراجع العممية والدوريات والنشرات.

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو القرار وأنواعو،و التعرؼ عمى  التربية المقارنة صنع القرار التربوي واتخاذه
مفيـو صنع القرار،والوقوؼ عمى قرار صنع القرار التربوي،والتعرؼ عمى 
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 ويات صنع القرار التربويمست

مفيـو القرار وأنواعو مفيـو  :يتضمف ىذا المقرر موضوعات متعددة منيا
صنع القرار وخطواتو،مستويات صنع القرار التربوي خبرات ونماذج عالمية 
لصنع القرار في النظاـ التعميمي في بعض دوؿ العالـ،واقع عممية صنع 

 القرار في نظاـ التعميـ في مصر.

 التربية المقارنة الموارد البشرية والتعميمية إدارة
ييدؼ المقرر إلى توضيح اإلطار العاـ لمفيـو إدارة الموارد البشرية واألىمية 
واألىداؼ والتحديات،والتنظيـ اإلداري إلدارة الموارد البشرية،والمتغيرات البيئية 

دارة األفراد والعالقات اإلن سانية )التحفيز المؤثرة عمى قرار إدارة األفراد،وا 
 /القيادة /االتصاالت(،والرقابة عمى وظائؼ إدارة الموارد البشرية.

 التربية المقارنة نظـ معمومات اإلدارة التعميمية
ييدؼ المقرر إلى تعريؼ نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وفمسفة نظـ 

مية معمومات اإلدارة التعميمية،وتقنيات نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وعم
صنع القرار،والتخطيط االستراتيجي لنظـ معمومات اإلدارة التعميمية،ومتطمبات 

دارة معمومات اإلدارة التعميمية.  نظـ معمومات اإلدارة التعميمية،وا 

 التربية المقارنة السموؾ التنظيمي

ييدؼ المقرر إلى اإللماـ بكيفية إتباع الطرؽ العممية لحؿ المشكالت 
السموكية وتحميؿ أسبابيا. ويتضمف المقرر المفاىيـ األساسية لمسموؾ 
التنظيمي ونظرياتو والعوامؿ المؤثرة فيو وأنواعو ودوافعو وأسبابو،وتوضيح 

بتكاري والخبرات النظريات اإلدارية المختمفة،واالتصاالت اإلدارية،والسموؾ اال
 الدولية في ىذا المجاؿ.

 التربية المقارنة نظـ الجودة في التعميـ
يتناوؿ المقرر مفيـو الجودة الشاممة ومفيـو إدارة الجودة الشاممة ومؤشرات 
الجودة فى التعميـ ومتطمبات تطبيؽ الجودة فى التعميـ ومراحؿ تطبيؽ الجودة 

عميـ ونظاـ مراقبة الجودة ونظاـ فى التعميـ و نظاـ ضبط الجودة فى الت
 ضماف الجودة والتحسيف المستمر وأدوات إدارة الجودة.

 التربية المقارنة معايير إدارة الجودة فى التعميـ
يتناوؿ المقرر معايير الجودة فى التعميـ قبؿ مف حيث الرؤية والرسالة،والقيادة 

رية، نظاـ توكيد الجودة والحوكمة، المشاركة المجتمعية، الموارد المادية والبش
والمحاسيبة، والمتعمـ، والمعمـ، والمناخ التربوى،والمنيج و كذلؾ المعايير 

 الخاصة بالتعميـ الجامعى

 التربية المقارنة نظـ االعتماد وتقويـ األداء فى التعميـ
األكاديمي ومفيوـ  اإلعتماد ونظـ الشاممة الجودة ادارة مفيوـ يتناوؿ المقرر

التعميـ  فى الشاممة الجودة إدارة تطبيؽ تعوؽ التي اء والمعوقاتتقويـ االد
 ضوء التجارب في التعميمية العممية جودة لتقييـ آداء إتباعيا الواجب والمعايير
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 المعايير ضوء األداء فى التعميـ فى التنفيذية لتقويـ العالمية واإلجراءات

تجارب عالمية فى االعتماد وضماف 
 الجودة

 مقارنةالتربية ال

يتناوؿ المقرر بعض التجارب العالمية والعربية في مجاؿ االعتماد وضماف 
الجودة مثؿ الواليات المتحدة االمريكية، و دوؿ أوروبا الغربيةحيث تعتبر دوؿ 
فرنسا وانجمترا وىولندا مف أكثر البمداف األوروبية التي تتـ فييا عمميات ضماف 

ب العربية وكذلؾ التجربة المصرية فى جودة التعميـ،والياباف،و بعض التجار 
 مجاؿ ضماف جودة التعميـ واإلعتماد.

ىيئات ومؤسسات ضماف الجودة 
 واالعتماد التربوي

 التربية المقارنة
يتناوؿ المقررمفيـو االعتماد التربوى،ومفيـو ضماف الجودة،والعالقة بيف 

ئولة عف ضماف الجودة واالعتماد التربوى، والييئات فى بعض الدوؿ المس
جراءات التقدـ لإلعتماد وخطوات  منح االعتماد لممؤسسات التعميمية وا 

 الحصوؿ عمى االعتماد ومدة االعتماد.

إدارة التغيير ومداخؿ اإلصالح في 
 التعميـ العالي

 

 التربية المقارنة

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو إدارة التغيير ومجاالتو وعواممو المختمفة في مجاالت 
التربية، و يتناوؿ التجديد التربوي و اإلصالح التربوي و تجارب  متعددة مف

بعض الدوؿ في مجاؿ اإلصالح التربوي، و كذلؾ التعرؼ عمى أنماط 
التجديد في التعميـ الجامعي، و كذلؾ التعرؼ عمى حركة التغيير و التطوير 

 التي يشيدىا المجتمع المصرى.

 قياس الجودة واالعتماد التعميمي

 مقارف()تحميؿ 
 التربية المقارنة

مف  منظومة إلى استناداً  تعميمية مؤسسة أى أداء ومقارنة يتناوؿ المقرر قياس
 جودة مدى تحديد بيدؼ وذلؾ عمييا، المتفؽ أو المعتمدة القياسية المعايير

 بمستوى أىدافيا واالرتقاء لتحقيؽ الالزمة التطوير وخطط المؤسسة ومخرجاتيا
 الدراسية. امجالتعميـ والبر  مؤسسات

 المحاسبية وتقييـ األداء

 في التعميـ
 التربية المقارنة

يتناوؿ المقرر المحاسبية اإلدارية وأنواع المحاسبية في التعميـ، ومردود النظاـ 
المحاسبي عمى كفاءة النظاـ التعميمي ونظـ تقييـ األداء التقميدية ومقارنتيا 

اذج الحديثة فى تقييـ بنظـ تقييـ األداء اإلستراتيجية،وبعض النم
 األداء،ومؤشرات تقييـ األداء فى التعميـ.

 التربية المقارنة (1قاعة بحث )

يتناوؿ المقرر تعريؼ الدارس بالمنيجية العممية والخطوات الالزمة إلعداد 
وكتابة خطة البحث كما تنمَّى لدى الدارس ممكة التحميؿ والنقد عف طريؽ 

ريت في المجاؿ ومعرفة أوجو القوة استعراض بعض الدراسات التي أج
جراء دراسة مصغرة تشمؿ  والضعؼ فيما يطمعوف عميو، ومف ثـ تصميـ وا 
جميع الخطوات العممية الالزمة لمبحث التربوي وفؽ األسس التي تمت 

 دراستيا.
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 التربية المقارنة صنع القرار التربوي واتخاذه

نواعو،و التعرؼ عمى ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو القرار وأ
مفيـو صنع القرار،والوقوؼ عمى قرار صنع القرار التربوي،والتعرؼ عمى 

 مستويات صنع القرار التربوي

مفيـو القرار وأنواعو مفيـو  :يتضمف ىذا المقرر موضوعات متعددة منيا
صنع القرار وخطواتو،مستويات صنع القرار التربوي خبرات ونماذج عالمية 

النظاـ التعميمي في بعض دوؿ العالـ،واقع عممية صنع  لصنع القرار في
 القرار في نظاـ التعميـ في مصر.

 التربية المقارنة إدارة الموارد البشرية

ستراتيجية العمؿ  يتناوؿ المقرر فمسفة إدارة الموارد البشرية وسياساتيا وا 
الخاصة بالمؤسسات، وكافة العمميات المتعمقة باإلدارة مثؿ التخطيط، 

التنظيـ، والتوجيو، والمتابعة، وتقييـ العمميات واألداء واألنشطة والتدريب، و 
دارة المعرفة، ونظـ معمومات الموارد  ووصؼ وتطوير بيئة و مناخ العمؿ.وا 

 البشرية.

 التربية المقارنة نظـ معمومات االدارة التعميمية

يـ بشكؿ يتناوؿ المقرر مفيـو نظـ المعمومات بشكؿ عاـ وتكنولوجيا التعم
خاص ويتناوؿ الخصائص المميزة لطبيعة نظـ معمومات االدارة 
التعميمية،وأىداؼ نظـ معمومات االدارة التعميمية، كما يقدـ وصفا لكيفية 
دارتو، ويقدـ بعض ميارات تكنولوجيا التعميـ  استخداـ الكمبيوتر في التعميـ وا 

 المرتبطة باإلدارة التعميمية.

 السموؾ التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 التربية المقارنة

يتناوؿ المقررمفيـو السموؾ التنظيمي الذي ييتـ بدراسة سموؾ األفراد داخؿ 
مكانية  المنظمات. والتعرؼ عمى مسببات سموكيات األفراد داخؿ المنظمات وا 
التنبؤ بيا وبالتالي توجيييا والتحكـ بيا مف خالؿ التأثير في تمؾ المسببات. 

ي باإلضافة إلى عناصر السموؾ الجماعي ودراسة عناصر السموؾ الفرد
 )جماعات العمؿ، القيادة واالتصاؿ(.

 التربية المقارنة نظريات وعمميات اإلدارة التعميمية

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية لإلدارة العامة،واإلدارة 
داري التعميمية،واإلدارة المدرسية،والتعرؼ عمى مدارس ونظريات الفكر اإل

المختمفة واإللماـ بأىـ أساليب التخطيط التربوي والتخطيط االستراتيجي 
والوقوؼ عمى أىـ العمميات اإلدارية ويتضمف ىذا المقرر خمفية تاريخية حوؿ 
اإلدارة بصفة عامة واإلدارة التعميمية والمدرسية بصفة خاصة،ونظريات اإلدارة 

التعميمية،العمميات اإلدارية  ومدارسيا والعوامؿ المؤثرة في عمؿ اإلدارة
 وتاريخيا في المؤسسات التعميمية.

ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو القيادة عامة،والقيادة التربوية خاصة مع  التربية المقارنة القيادة التربوية
دراسة األسس التي تقـو عمييا القيادة،وأساليب القيادة التربوية ونظرياتيا 
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ادية الناجحة والتجارب القيادية الفاشمة،ودراسة مياـ وأنماطيا،والتجارب القي
القيادة التربوية وسبؿ اختيار القيادات،ومتطمبات تأصيؿ القيادة مف منظور 

 إسالمي،ودور القيادة في اتخاذ القرارات.

 التربية المقارنة سيكولوجية اإلدارة التعميمية

تي التعمـ ييدؼ ىذا المقرر إلى زيادة فيـ الدارسيف لطبيعة عممي
والتعميـ،وانعكاسات ذلؾ عمى فيـ حاجات الطالب والمعمميف،واالستجابة ليا 
بشكؿ فعاؿ،وتعريؼ الدارسيف بعمـ السموؾ التنظيمي ومحدداتو الفردية 
والجماعية وتطبيقاتيا في مجاؿ اإلدارة المدرسية،والتطبيقات الميدانية ليذه 

تباع األساليب المختمفة كأسموب د راسة الحاالت اإلدارية وصواًل الجوانب وا 
 إلى فعالية أكبر في التعامؿ مع المشكالت اإلدارية.

 التربية المقارنة أخالقيات اإلدارة التعميمية

ييدؼ المقرر إلى توضيح المبادئ األساسية ألخالقيات المينة،وأخالقيات 
مي بيا اإلدارة،وأخالقيات الوظيفة العامة،واألخالقيات المحمودة التي يجب التح

في العمؿ،واألخالقيات غير المحمودة ومخاطر االنسياؽ فييا مف أجؿ 
تجنبيا،وتقديـ مجموعة مف التوصيات التي تساعد عمى تجنب األخالقيات 

 غير المحمودة.

 التربية المقارنة التنمية المينية وتقويـ األداء

 ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو التنمية المينية بالمدرسة
وأىدافيا،الوقوؼ عمى الموارد المادية في رفع الكفاءة المينية لممعمميف في 
المدرسة،التعرؼ عمى كيفية تنمية المعمميف بالمدرسة مينيًا.،دواعي التنمية 
المينية لممعمـ،مفيـو التقييـ اإلداري وأىدافو وأنواعو ومناحيو،تخطيط وتطوير 

دارة العمميات التقيمية العممية  في التربية وتصميـ وا 

 التربية المقارنة تكنولوجيا اإلدارة التعميمية

ييدؼ المقرر إلى توضيح دور التكنولوجيا في اإلدارة التعميمية مف خالؿ 
التعرؼ عمى مفيـو تكنولوجيا التعميـ وكيفية استخداميا ودواعي استخداميا 

ارة التعميمية ومكوناتيا ومميزاتيا،والمستحدثات التكنولوجية واستخداميا في اإلد
واستخداـ االنترنت،والحقائب التعميمية والفرؽ بينيا وبيف ممؼ اإلنجاز،توضيح 

 بعض الخبرات الدولية في ىذا المجاؿ.

 التربية المقارنة جودة النظـ التعميمية
يتناوؿ المقرر مفيـو الجودة الشاممة ومفيـو إدارة الجودة الشاممة ومؤشرات 

ات تطبيؽ الجودة فى التعميـ ومراحؿ تطبيؽ الجودة الجودة فى التعميـ ومتطمب
فى التعميـ و نظاـ ضبط الجودة فى التعميـ ونظاـ مراقبة الجودة ونظاـ 

 ضماف الجودة والتحسيف المستمر وأدوات إدارة الجودة.

اجة إلى ييدؼ المقرر إلى توضيح مفيـو اإلشراؼ التربوي وتطوره،والح التربية المقارنة أسس اإلشراؼ التربوي
اإلشراؼ التربوي،وتحديد أىدافو،مقومات المشرؼ التربوي أدواره 
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القيادية،وشروط اختياره،أساليب اإلشراؼ التربوي،وأنماط اإلشراؼ التربوي مع 
التركيز عمى اإلشراؼ المعياري،والممارسات اإلشرافية الميدانية وسبؿ 

سبؿ تطبيؽ تطويرىا،وعالقة المشرؼ التربوي بالعامميف في الميداف،و 
 المحاسبية في تطوير التعميـ،وعالقة اإلشراؼ التربوي بالتقويـ.

 التربية المقارنة (1قاعة بحث )

ييدؼ ىذا المقرر إلى مواكبة التغير المستمر في مناىج وطرؽ البحث عمى 
كساب الدارسيف الميارات األساسية لعمؿ  المستوييف اإلقميمي والدولي وا 

ي تخصص التربية المقارنة واإلدارة األبحاث التربوية خاصة ف
التعميمية،يتضمف ىذا المقرر مفيـو البحث العممي،الخصائص المحددة لكؿ 
منيج وأىميتو في البحث العممي،الخطوات اإلجرائية لعمؿ البحث 
التربوي،طرؽ جمع المعمومات والبيانات،مصادر المعمومات وكيفية 

 ات.التوثيؽ،المراجع العممية والدوريات والنشر 

 التربية المقارنة صنع القرار التربوي واتخاذه

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مفيـو القرار وأنواعو،و التعرؼ عمى 
مفيـو صنع القرار،والوقوؼ عمى قرار صنع القرار التربوي،والتعرؼ عمى 
مستويات صنع القرار التربوي،ومراحمو يتضمف ىذا المقرر موضوعات متعددة 

ـ القرار وأنواعو مفيوـ صنع القرار وخطواتو،مستويات صنع القرار مفيو  :منيا
التربوي )خبرات ونماذج عالمية لصنع القرار في النظاـ التعميمي في بعض 

 دوؿ العالـ،واقع عممية صنع القرار في نظاـ التعميـ في مصر.

 التربية المقارنة إدارة الموارد البشرية

دارة الموارد ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى  مفاىيـ إدارة الموارد،وا 
دارة الموارد البشرية والتعميمية،ومعرفة أىـ وظائؼ إدارة الموارد  البشرية، وا 

 –االستقطاب  –تحميؿ الوظائؼ –البشرية وعممياتيا )تخطيط الموارد البشرية 
التدريب(،والتعرؼ عمى التوجيات  –تقييـ الوظائؼ  –االختيار والتعييف 

 العامة المنظمة لمموارد البشرية في التربية.والسياسات 

 التربية المقارنة نظـ معمومات اإلدارة التعميمية

يتناوؿ المقرر مفيـو نظـ المعمومات بشكؿ عاـ وتكنولوجيا التعميـ بشكؿ 
خاص ويتناوؿ الخصائص المميزة لطبيعة نظـ معمومات اإلدارة 

مية، كما يقدـ وصفا لكيفية التعميمية،وأىداؼ نظـ معمومات االدارة التعمي
دارتو، ويقدـ بعض ميارات تكنولوجيا التعميـ  استخداـ الكمبيوتر في التعميـ وا 

 المرتبطة باإلدارة التعميمية.
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 السموؾ التنظيمي

 

 

 

 

 

 

 

 التربية المقارنة

يتناوؿ المقرر مفيـو السموؾ التنظيمي الذي ييتـ بدراسة سموؾ األفراد داخؿ 
مكانية المنظمات. والتعر  ؼ عمى مسببات سموكيات األفراد داخؿ المنظمات وا 

التنبؤ بيا وبالتالي توجيييا والتحكـ بيا مف خالؿ التأثير في تمؾ المسببات. 
ودراسة عناصر السموؾ الفردي باإلضافة إلى عناصر السموؾ الجماعي 

 )جماعات العمؿ، القيادة واالتصاؿ(.

 حب االستطالع
عمـ النفس 
 التربوى

ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة  ييدؼ
بالقضايا المعاصرة في مجاؿ حب االستطالع ومنيا:التطور التاريخى لمفيوـ 
حب االستطالع، قضايا تعريؼ المفيـو والتشخيص، المحكات المستخدمة فى 
تشخيص حب االستطالع، باإلضافة إلى الخصائص المميزة لألطفاؿ 

 تفعيف فى حب االستطالع وكيفية رعايتيـ.المر 

 سيكولوجية اكتشاؼ الموىوبيف
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر تعريؼ الطالب عمى الطرؽ واألساليب المختمفة التى 
تستخدـ فى التعرؼ عمى واكتشاؼ األطفاؿ الموىوبيف، وذلؾ مف خالؿ 

 ة.المداخؿ المختمفة التى تناولت تعريؼ وتحديد الموىب

 سيكولوجية رعاية الموىوبيف
عمـ النفس 
 التربوى

اليدؼ مف ىذا المقرر ىو تعريؼ الطالب بالتطورات المعاصرة فى مجاؿ 
رعاية الموىوبيف فى مختمؼ المجاالت عمى المستوى الشخصى واألسرى 

 والمجتمعى، باإلضافة إلى التطبيقات المختمفة لرعاية الموىوبيف.

 موىوبيفتصميـ برامج تعميمية لم
عمـ النفس 
 التربوى

وتتركز موضوعات المقرر بوجو خاص حوؿ االتجاىات المعاصرة فى 
تصميـ البرامج التعميمية التى تستيدؼ األفراد الموىوبيف فى المجاالت 
المختمفة. مع التطبيؽ العممى بتصميـ برنامج تعميمى لرعاية الموىوبيف فى 

 احد المجاالت.

 نظريات الموىبة واالبداع
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ المقرر إلى مساعدة الطالب عمى معرفة األسس النظرية التى تناولت 
تفسير الموىبة واإلبداع فى المجاالت المختمفة، باإلضافة إلى التعرؼ عمى 

 االتجاىات النظرية الحديثة التى تناولت مفيـو اإلبداع والموىبة.

 ارشاد وتوجيو الموىوبيف
عمـ النفس 

 ىالتربو 

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمصطمحات والمفاىيـ المختمفة في 
مجاؿ التوجيو التربوى والمينى مع التالميذ ذوى االحتياجات الخاصة بصفة 
عامة، والموىوبيف بصفة خاصة، وتدريبو عمى تقديـ تعريفات ليذه 
المصطمحات وتمؾ المفاىيـ، مع توضيح الفروؽ الواضحة بيف التوجيو 
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 التربوى والمينى.

 الموىبة لدى ذوى صعوبات التعمـ
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ مفيـو 
الموىوبوف والمتفوقيف عقميًا ذوي صعوبات التعمـ وذوي التفريط التحصيمي 

ىذه  وأنماطيا الفرعية، ومعرفة األساليب والعوامؿ المسئولة عف حدوث
الحاالت، ونسب انتشارىا، وخصائصيا المميزة. كما ييدؼ إلى تزويد الطالب 
بأساليب الكشؼ والتعرؼ المبكر عف ىذه الحاالت، والنظريات المفسرة 
لسموكيا وأدائيا، واألساليب التعميمية والعالجية أو االثرائية ليا. ويركز المقرر 

متفوقيف عقميًا ذوي عمى مفيـو الخصوصية المزدوجة، وبصفة خاصة ال
صعوبات التعمـ، واألسباب والعوامؿ المسئولة عف ىذه الظاىرة، وخصائص 
ستراتجيات  ىؤالء األفراد، وأساليب تقويميا وتشخيصيا، وطرؽ وأساليب وا 

 التدخؿ والتعميـ واإلرشاد والعالج المالئمة.

 القياس النفسى فى مجاؿ التخصص
 )الموىبة واالبداع(

عمـ النفس 
 بوىالتر 

ييدؼ الى تزويد الطمبة بمعارؼ ومعمومات حوؿ مفيـو القياس النفسى 
وأىدافو وتطبيقاتو فى مجاؿ اكتشاؼ الموىبوبيف والمبدعيف وتقديـ الخدمات 

 النفسية والتربويو فى مجاؿ الموىبة واالبداع

 برامج وفنيات التدخؿ وتعديؿ السموؾ
عمـ النفس 
 التربوى

ارؼ ومعمومات حوؿ مفيـو تعديؿ السموؾ وفنياتو ييدؼ الى تزويد الطمبة بمع
 المحتمفة وتقديـ البرامج الحديثة فى مجاؿ تعديؿ السموؾ.

 (1قاعة بحث )
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تدريب الطالب عمى عرض ومناقشة قراءات وقضايا 
 متنوعة في مجاؿ التخصص لمساعدتيـ عمى اختيار نقطة بحثية. كما ييدؼ
إلى تدريب الطالب عمى كتابة تقرير عمى بحث أو رسالة عممية، يتناوؿ فيو 
عرض البحث أو الرسالة بنظرة تقويمية ناقدة. باإلضافة إلى تدريبو عمى كتابة 
الخطط البحثية في مجاؿ التخصص. ويتناوؿ المقرر عرض وتحميؿ وتقويـ 

ناقشة خطط مشاريع البحوث التي سيعدىا الطالب لمتسجيؿ، ثـ الم
المستفيضة لموضوعات ىذه الخطط عمميًا ومنيجيًا مع أعضاء ىيئة التدريس 

 بالبرنامج.

 سيكولوجية التوجيو التربوى والمينى
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمصطمحات والمفاىيـ المختمفة في 
ات الخاصة بصفة مجاؿ التوجيو التربوى والمينى مع التالميذ ذوى االحتياج

عامة، وذوى صعوبات التعمـ بصفة خاصة، وتدريبو عمى تقديـ تعريفات ليذه 
المصطمحات وتمؾ المفاىيـ، مع توضيح الفروؽ الواضحة بيف التوجيو 

 التربوى والمينى. 
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 قراءات بمغة أجنبية فى عمـ النفس
عمـ النفس 
 التربوى

والمفاىيـ المختمفة في ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمصطمحات 
مجاؿ التربية الخاصة بصفة عامة، ومجاؿ صعوبات التعمـ بصفة خاصة، 
وتدريبو عمى تقديـ تعريفات ليذه المصطمحات وتمؾ المفاىيـ مف خالؿ 
األدبيات المتاحة بالمغة اإلنجميزية. كما ييدؼ إلى تدريب الطالب عمى 

المتخصصة، وتقديـ تقارير  ميارات القراءة في الكتب والدوريات والقواميس
عنيا بالمغة العربية. ويتناوؿ المقرر قراءات مختارة مف المصادر المتعددة 
لممعمومات: الكتب، والدوريات، والقواميس المتخصصة، وشبكة المعمومات، 

 وقواعد البيانات المتخصصة في مجاؿ صعوبات التعمـ.

 عمـ النفس المدرسى
عمـ النفس 
 التربوى

لمقرر إلى أف يفيـ الطالب تعريؼ مفيـو عمـ النفس المدرسى ييدؼ ىذا ا
ومراحؿ تطوره. وأىمية وجود االخصائى النفسى المدرسى ويحددوا العقبات 

أف يفيـ الطالب دور عمـ النفس  التى تواجييـ فى المدرسة. باإلضافة إلى
 –المدرسى فى حؿ المشكالت التعميمية مف خالؿ طبيعة تفاعؿ المعمـ 

 وتنظيـ بيئة الفصؿ المدرسى. الطالب

 التدريس العالجى
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى أف يتعرؼ الطالب عمى طرؽ التشخيص والقياس 
لألمراض واالضطرابات العقمية والنفسية فى ضوء المعايير الدولية لمتشخيص. 

ية وأف يتعرؼ الطالب عمى األسباب المختمفة لألمراض واالضطرابات العقم
والنفسية، وأف يدرس الطالب المشكالت المدرسية الصفية لمتالميذ وطرؽ 

 عالجيا.

 التقييـ النفسى والتربوى
عمـ النفس 
 التربوى

اليدؼ مف ىذا المقرر ىو أف يتعرؼ الطالب عمى المفاىيـ والعناصر 
األساسية فى القياس والتقويـ. وأف يتقف الطالب استخداـ ميارات المالحظة 

مة وغيرىا مف أدوات القياس فى مواقؼ التعمـ المختمفة. وأف ينمى والمقاب
الطالب مياراتيـ فى التمييز بيف االختبارات وأدوات التقويـ األخرى وأف 
يختار المناسب منيا لموضوع القياس. وأف يضع الطالب خطة مف خالؿ 
فريؽ عمؿ لبرنامج لتقويـ المدرسة أو بيئة الفصؿ يستوفى فييا خصائص 

 تقويـال

 ميارات الدراسة
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ المقرر إلى مساعدة الطالب عمى معرفة األسس النظرية والتطبيقية فى 
مجاؿ ميارات الدراسة، واف يقـو الطالب بوضع خطة لكيفية االستفادة مف 
الدراسة النظرية فى البحوث العممية، وذلؾ مف خالؿ االستفادة مف دراستو 

 ة فى كتابة تقرير البحث.لمخطوات المتبع
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 سيكولوجية ادارة األزمات
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ مفيـو 
األزمة وتحديد الفرؽ بيف مفيـو األزمة والمشكمة، كما ييدؼ المقرر إلى 

ويات تزويد الطالب بأساليب مواجية األزمات المختمفة عمى كافة المست
 وخاصة الجانب النفسى

 إعاقات التعمـ
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى أف يفيـ الطالب طبيعة إعاقات التعميـ مف حيث 
وأف يفيـ الطالب  مفيوميا وأنواعيا وأسبابيا والمفاىيـ المتداخمة معيا،

ب عمى الدالالت النفسية والتربوية إلعاقات التعميـ المختمفة، وأف يتعرؼ الطال
خصائص التالميذ ذوى إعاقات التعميـ المختمفة واحتياجاتيـ التعميمية 
والتربوية، وأف يطبؽ الطالب معرفتيـ باألسس السيكولوجية والتربوية 
ومياراتيـ التدريسية فى إشباع االحتياجات النفسية والتربوية لذوى إعاقات 

 ـ.التعميـ داخؿ الفصوؿ الدراسية وخارجيا وعالج مشكالتي

 برامج اإلثراء لممتفوقيف
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى أف يفيـ الطالب طبيعة الموىبة والتفوؽ،واف يدرؾ 
الطالب أىمية رعاية الموىبة والتفوؽ وتنميتيما بالنسبة لمفرد والمجتمع، وأف 
ف يتعرؼ الطالب عمى بعض  يفيـ الطالب معنى تنمية اإلمكانات البشرية، وا 

ائؿ التى يمكف االعتماد عمييا فى عمميات تدريب وتنمية المواىب الوس
ف يتعرؼ الطالب عمى نماذج مف الطرؽ  واالستعدادات اإلبداعية، وا 
ف  واألساليب والبرامج الخاصة بتنمية المواىب واالستعدادات اإلبداعية، وا 
يتعرؼ الطالب عمى االتجاىات الحديثة لبرامج إثراء المناىج الدراسية 

 واجية االحتياجات العقمية والنفسية لمتالميذ المتفوقيف.لم

 القياس النفسى فى مجاؿ التخصص
 )األخصائى النفسى المدرسى(

عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى تزويد الطمبة بمعارؼ ومعمومات حوؿ مفيـو القياس النفسى 
مفة وأىدافو وتطبيقاتو فى مجاؿ العممية التربوية فى مؤسسات التعميمالـ خت

 وتقديـ الخدمات النفسية والتربويو لمتمعمميف.

 (:1صعوبات التعمـ )
 المفيـو ػ التشحيص ػ األسباب

عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة 
بالقضايا المعاصرة في مجاؿ صعوبات التعمـ ومنيا:التطور التاريخى 

، قضايا تعريؼ المفيـو والتشخيص، المحكات المستخدمة لصعوبات التعمـ
فى تشخيص ذوى صعوبات التعمـ،تحديد الفرؽ بيف مفيـو صعوبات التعمـ 
والمفاىيـ األخرى المتصمة بالتعمـ، باإلضافة إلى الخصائص المميزة لذوى 

 صعوبات التعمـ. 
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 (:2صعوبات التعمـ )
 العالج

عمـ النفس 
 التربوى

ر تعريؼ الطالب باالستراتيجيات والبرامج المختمفة لمتدريس ييدؼ ىذا المقر 
العالجي لذوى صعوبات التعمـ مع التركيز عمى االستراتيجيات المعرفية في 
التدريس العالجي والتى تشتمؿ عمى: االنتباه واإلدراؾ والذاكرة والقراءة والكتابة 

جيات السابقة والرياضيات، وتدريب الطالب عمى استخداـ وتوظيؼ االستراتي
 ميدانياً 

 صعوبات التعمـ
 األكاديمية والنمائية

عمـ النفس 
 التربوى

اليدؼ مف ىذا المقرر ىو تعريؼ الطالب بالتطورات المعاصرة لمجاؿ 
صعوبات التعمـ وتزويدىـ بالمعمومات والمعارؼ األساسية المتعمقة بالمفاىيـ 

كسابيـ  األسس النظرية والقضايا األساسية لمجاؿ صعوبات التعمـ، وا 
الضطراب العمميات المعرفية النمائية لذوي صعوبات التعمـ، كما يتناوؿ 

 المقرر األسس العصبية لصعوبات التعمـ والعالقة بيف البنية والوظيفية. 

وتتركز موضوعات المقرر بوجو خاص حوؿ التطورات المعاصرة لمجاؿ 
القضايا األساسية، صعوبات التعمـ واألطر والمداخؿ النظرية والمفاىيـ و 

والمداخؿ النمائية والسموكية لصعوبات التعمـ والمدخؿ النفسي العصبي 
والمدخؿ المعرفي. كما يتناوؿ المقرر المدخؿ السموكي والمدخؿ المعرفي 
الضطراب عمميات االنتباه واضطراب/ صعوبات اإلدراؾ وصعوبات الذاكرة، 

فية لدى ذوي صعوبات وكيؼ تؤثر البنية العصبية عمى الوظائؼ المعر 
كما ييدؼ المقرر إلى تزويد الطالب باألسس التي تقـو عمييا العالقة  التعمـ؟

بيف صعوبات التعمـ النمائية وصعوبات التعمـ األكاديمية، وتعريفيـ بعوامؿ 
وأسباب صعوبات القراءة والكتابة والحساب، والمظاىر والخصائص السموكية 

يركز المقرر بصفة أساسية عمى الموضوعات لصعوبات التعمـ األكاديمية. و 
التالية: العالقة بيف صعوبات التعمـ النمائية وصعوبات التعمـ األكاديمية، 
وصعوبات تعمـ القراءة مف حيث التعرؼ عمى الكممة والفيـ القرائي وعوامميا 
وأسبابيا، وصعوبات تعمـ الكتابة مف حيث اليدوية والتيجئة والتعبير الكتابي، 

بات تعمـ الرياضيات مف حيث إجراء العمميات الحسابية وفيـ لغة وصعو 
الرياضيات، مع عرض لعوامؿ وأسباب صعوبات تعمـ الرياضيات وحجـ 

 المشكمة في الواقع الميداني. 

مدخؿ فسيولوجى عصبى لمتعمـ 
 العالجى

عمـ النفس 
 التربوى

ة لمسموؾ، ييدؼ المقرر إلى مساعدة الطالب عمى معرفة األسس الفسيولوجي
وما يتصؿ ببناء أعضاء الجسـ والحركة، والغدد الصماء والغدد القنوية، 
وكذلؾ الجياز العصبي المركزي والمستقؿ. كما يتطرؽ المقرر إلى العالقة 
مع عمميات اإلحساس واالنتباه واإلدراؾ واالنفعاالت العقمية العميا كالتذكر 

ؿ الوظيفى البسيط فى المخ والتفكير والتعمـ. باإلضافة إلى عالقة الخم
 بصعوبات التعمـ.
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 الموىبة لدى ذوى صعوبات التعمـ
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ مفيـو 
الموىوبوف والمتفوقيف عقميًا ذوي صعوبات التعمـ وذوي التفريط التحصيمي 

العوامؿ المسئولة عف حدوث ىذه وأنماطيا الفرعية، ومعرفة األساليب و 
الحاالت، ونسب انتشارىا، وخصائصيا المميزة. كما ييدؼ إلى تزويد الطالب 
بأساليب الكشؼ والتعرؼ المبكر عف ىذه الحاالت، والنظريات المفسرة 
لسموكيا وأدائيا، واألساليب التعميمية والعالجية أو االثرائية ليا. ويركز المقرر 

المزدوجة، وبصفة خاصة المتفوقيف عقميًا ذوي  عمى مفيـو الخصوصية
صعوبات التعمـ، واألسباب والعوامؿ المسئولة عف ىذه الظاىرة، وخصائص 
ستراتجيات  ىؤالء األفراد، وأساليب تقويميا وتشخيصيا، وطرؽ وأساليب وا 

 التدخؿ والتعميـ واإلرشاد والعالج المالئمة.

دراسات عربية وأجنبية فى مجاؿ 
 تعمـصعوبات ال

عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة 
بالقضايا المعاصرة في مجاؿ صعوبات التعمـ ومنيا: قضايا التحديد 
والتشخيص، محؾ التباعد، االستجابة لمتدخؿ، صعوبات التعمـ غير المفظية، 

ـ، الفئات المتداخمة مع صعوبات التكنولوجيا المساعدة لذوي صعوبات التعم
التعمـ. وذلؾ مف خالؿ دراسة وفحص مجموعة مف الدراسات والبحوث التى 

 تمت فى ىذا المجاؿ.

 سيكولوجية التدخؿ والدمج
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة 
دخؿ والدمج لمتالميذ ذوى صعوبات بالقضايا المعاصرة في سيكولوجية الت

التعمـ مع التركيز عمى غرفة المصادر وكيفية تصميميا والخدمات التى يمكف 
 تقديميا لذوى صعوبات التعمـ مف خالليا.

 القياس النفسى فى مجاؿ التخصص
 )صعوبات التعمـ(

عمـ النفس 
 التربوى

ارات العممية في ييدؼ المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية والمي
مجاؿ االختبارات والمقاييس التى تمكنيـ مف االختيار واالستخداـ الجيديف 
لالختبارات والمقاييس وأساليب جمع المعمومات والبيانات األخرى في مجاؿ 

تحديد األبعاد الالزمة  :صعوبات التعمـ. ويركز المقرر بصفة أساسية عمى
وي صعوبات التعمـ، ومعرفة المحددات لتقييـ المظاىر المختمفة لألداء عند ذ

السيكومترية لالختبار الجيد، واختيار واستخداـ االختبارات والمقاييس في 
مجاؿ صعوبات التعمـ، وأسس إعداد وبناء االختبارات والمقاييس وطرؽ 
حساب ثباتيا وصدقيا ومعاييرىا، وتوظيفيا في مجاؿ صعوبات التعمـ سواء 

التقييـ مف أجؿ التدريس، أو التقييـ مف أجؿ في التقويـ الشامؿ أو في 
 التشخيص.
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 نظريات القياس النفسى والتربوى
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية لمقياس النفسى 
والتربوى، والتعرؼ عمى أىـ الفروؽ بيف القياس فى العمـو الطبيعية والعموـ 

 افة إلى تحديد خصائص القياس النفسى والتربوىالنفسية والتربوية، باإلض

 التقويـ النفسى والتربوى
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر تعريؼ الطالب عمى التعريفات المختمفة التى تناولت مفيوـ 
التقويـ النفسى والتربوى، وأف يرسـ الطالب شكال توضيحيا لمفيـو التقويـ 

حيح ذاتى، باإلضافة إلى التعرؼ عمى التربوى كمنظومة تغذية راجعة وتص
 مجاالت التقويـ النفسى والتربوى واىـ خصائصو.

 (1االحصاء النفسى )
عمـ النفس 
 التربوى

اليدؼ مف ىذا المقرر ىو تعريؼ الطالب بالتعريفات المختمفة التى تناولت 
مفيـو اإلحصاء، وأىمية دراسة اإلحصاء بالنسبة لمطالب المعمـ، وأف يتعرؼ 

الب عمى عالقة اإلحصاء بخطوات البحث العممى، باإلضافة إلى دراسة الط
األساليب اإلحصائية التى تستخدـ فى وصؼ البيانات، مع توضيح العالقة 

 بينيا وكيفية االستفادة منيا فى البحوث التربوية.

 (2االحصاء النفسى )
عمـ النفس 
 التربوى

ساليب اإلحصائية ييدؼ المقرر إلى مساعدة الطالب عمى معرفة األ 
االستداللية البارامترية والالبارامترية التى تستخدـ فى معالجة البيانات فى 
البحوث النفسية والتربوية، وأىـ الفروؽ بينيا، واألسس التى يحدد الطالب فى 
ضوئيا تحديد األسموب اإلحصائى المناسب، وعالقة األساليب اإلحصائية 

 بمستويات القياس المختمفة.

 سس العامة لالختبارات التفسيةاأل
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ مفيـو 
االختبار والمقياس والعالقة التبادلية بينيما، وأف يتعرؼ الطالب عمى األسس 
العممية تصنيؼ االختبارات النفسية، وأسس وضع االختبارات بصفة عامة 

ت التحصيمية بصفة خاصة، باإلضافة إلى خصائص االختبارات واالختبارا
 النفسية الجيدة والتى تتمثؿ فى الثبات والصدؽ والموضوعية والشمولية.

 القياس النفسى فى مجاؿ الشخصية
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة 
جاؿ قياس الشخصية، والتعرؼ عمى أىـ النظريات بالقضايا المعاصرة في م

التى تناولت دراسة الشخصية اإلنسانية واالختبارات والمقاييس التى ظيرت 
كتطبيؽ عمييا، كما ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بأىـ الفروؽ بيف 
االختبارات السيكومترية واالختبارات االسقاطية والتى تستخدـ فى قياس 

 الشخصية.
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 النفسى فى المجاؿ العقمى القياس
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظرية والمعرفية المتعمقة 
بالقضايا المعاصرة في مجاؿ القياس العقمى والتعرؼ عمى أىـ النظريات التى 
تناولت دراسة التنظيـ العقمى المعرفى واالختبارات والمقاييس التى ظيرت 

ييا، كما ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بأىـ الفروؽ بيف كتطبيؽ عم
االختبارات السيكومترية واالختبارات االسقاطية والتى تستخدـ فى قياس 

 النواحى العقمية والمعرفية والذكاء.

القياس النفسى والتربوى لمفئات 
 الخاصة

 

عمـ النفس 
 التربوى

ية والمعرفية المتعمقة ييدؼ ىذا المقرر إلى إكساب الطالب األسس النظر 
بالقضايا المعاصرة في مجاؿ القياس النفسى والتربوى لألفراد ذوى االحتياجات 
الخاصة، والتعرؼ عمى أىـ النظريات التى تناولت دراسة األفراد ذوى 
االحتياجات الخاصة واالختبارات والمقاييس التى ظيرت كتطبيؽ عمييا، كما 

ىـ الفروؽ بيف االختبارات السيكومترية ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بأ
واالختبارات االسقاطية والتى تستخدـ فى تشخيص األفراد ذوى االحتياجات 

 الخاصة مثؿ التخمؼ العقمى والموىوبيف وذوى صعوبات التعمـ.

أساليب  –االت التعميـ كيفية االستفادة منيا في مج –نظريات اإلرشاد النفسي  الصحة النفسية نظريات اإلرشاد النفسي وأساليبو
 اإلرشاد النفسي

األدوات والمقاييس المستخدمة في مجاؿ اإلرشاد النفسي وكيفية تطبيقيا  الصحة النفسية أدوات ومقاييس اإلرشاد النفسي
عدادىا  وتحميؿ نتائجيا وا 

ميذ داخؿ المدرسة لحؿ مفيـو اإلرشاد النفسي المدرسي وكيفية إرشاد التال الصحة النفسية اإلرشاد النفسي المدرسي
 المشكالت المدرسية

يتناوؿ ىذا المقرر إعداد برامج اإلرشاد النفسي وكيفية تطبيقيا وكذا خصائص  الصحة النفسية برامج اإلرشاد النفسي
 ومواصفات القائـ بتطبيؽ ىذه البرامج

رشادىـ األطفاؿ والمراىقيف وأسبابيا وكيفية إيجاد حموؿ يتناوؿ ىذا المقرر مشكالت  الصحة النفسية مشكالت األطفاؿ والمراىقيف وا 
 ليا وكذا إرشاد ىؤالء لمتغمب عمييا

يتناوؿ أساليب ومجاالت اإلرشاد لذوى االحتياجات الخاصة وأسرىـ باإلضافة  الصحة النفسية إرشاد ذوى االحتياجات الخاصة
 إلى نظريات اإلرشاد

ؿ اإلرشاد في المجاؿ الميني وكيفية توجيو اإلفراد نحو مجاالت العمؿ يتناو   الصحة النفسية اإلرشاد التربوي والميني
مكانياتيـ  المناسبة لقدراتيـ وا 

 مبادئ الصحة النفسية
 النفسيةالصحة 
 

يتناوؿ المقرر اإلرشاد النفسي في مجاؿ الصحة النفسية " اإلرشاد لألسوياء " 
 وكيفية مساعدتيـ لموقاية مف اإلمراض النفسية

في ىذا المقرر يتـ تعميـ الطالب كيفية اختيار طريقة البحث المناسبة لدراسة  الصحة النفسية (1)قاعة بحث 
 ظاىرة
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يتناوؿ ميارات التواصؿ المفظي وغير المفظي وكيفية اكتساب ميارات  الصحة النفسية عمـ نفس التواصؿ
 التواصؿ الفعاؿ

نماذج  -ىميتو وأسسو وخطواتو وأشكاؿ برامجو مفيـو التدخؿ المبكر و أ النفسيةالصحة  التدخؿ المبكر
 التدخؿ والفريؽ متعدد التخصصات ومستوياتو

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التربية الخاصة وأىدافيا وتصنيؼ اإلعاقات  النفسيةالصحة  اإلعاقات العقمية
 الخاصة بذوي اإلعاقة العقمية

سيكولوجية غير العادييف واإلعاقات 
 الحسية والعقمية

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التربية الخاصة وأىدافيا وتصنيؼ اإلعاقات  النفسيةالصحة 
 الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة

في ىذا المقرر يتـ دراسة خصائص الفائقيف ووسائؿ رعايتيـ والبرامج الدراسية  النفسيةالصحة  التفوؽ العقمي والمواىب الخاصة
 المناسبة لمفائقيف

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التربية الخاصة وأىدافيا وتصنيؼ اإلعاقات  النفسيةالصحة  واصؿاضطرابات الت
 الخاصة باضطرابات الكالـ والتواصؿ

يتناوؿ أساليب ومجاالت اإلرشاد لذوى االحتياجات الخاصة وأسرىـ باإلضافة  النفسيةالصحة  اإلرشاد النفسي لغير العادييف
 إلى نظريات اإلرشاد

 النفسي التشخيص
 النفسيةالصحة 
 

يتناوؿ المقرر أساليب التشخيص في مجاؿ التربية الخاصة ويعرض لمفاىيـ 
 التقويـ والقياس واألساليب المستخدمة

 النفسيةالصحة  برامج التربية الخاصة
يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو منيج ذوى االحتياجات الخاصة وأسس بنائو 

المعاصرة في تخطيط وبناء مناىج ذوى ومكوناتو وعمميات إعداد االتجاىات 
 االحتياجات الخاصة

 الصحة النفسية التعميـ العالجي لغير العادييف

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التعميـ العالجي وعالقتو بتشخيص ذوي االحتياجات 
التقويـ  ،العالجي ميارات التعميـ ،الخاصة وكيفية بناء إستراتيجية عالجية

 التعميـ العالجي المستمر لتصحيح مسار

سيكولوجية غير العادييف )االضطرابات 
 السموكية واالنفعالية(

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التربية الخاصة وأىدافيا وتصنيؼ اإلعاقات  الصحة النفسية
 الخاصة بذوي االضطرابات االنفعالية والسموكية

 الصحة النفسية التدريب الميداني
لطالب بصورة فعمية عمي كيفية التعامؿ مع ييدؼ ىذا المقرر إلى تدريب ا

األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة والتعرؼ عمي خصائصيـ المختمفة مف 
 خالؿ التفاعؿ المباشر أثناء التدريس ليـ

 ،يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التعميـ العالجي وكيفية بناء إستراتيجية عالجية الصحة النفسية التعميـ العالجي
 التقويـ المستمر لتصحيح مسار التعميـ العالجي ،العالجي ميارات التعميـ
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نماذج  -مفيـو التدخؿ المبكر و أىميتو وأسسو وخطواتو وأشكاؿ برامجو  الصحة النفسية التدخؿ المبكر
 التدخؿ والفريؽ متعدد التخصصات ومستوياتو

يار طريقة البحث المناسبة لدراسة في ىذا المقرر يتـ تعميـ الطالب كيفية اخت الصحة النفسية (1قاعة بحث )
 ظاىرة

المناىج وطرؽ  تخطيط وتصميـ التدريس
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر عممية تخطيط التدريس )مفيوميا،عممياتيا، نمازجيا( ثـ 
 كيفية تصميـ موقؼ التدريس لتحقيؽ االىداؼ المرجوة.

المناىج وطرؽ  مصادر التعمـ
 التدريس

ع مصادر التعمـ وطرؽ تصنيفيا وخطوات ومعايير يتناوؿ ىذا المقرر انوا
 استخداميا وخطوات توظيفيا في التعميـ.

المناىج وطرؽ  تكنولوجيا تعميـ الفئات الخاصة
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر تكنولوجيا التعميـ وعالقاتيا بذوي الفئات الخاصة )الفائقيف 
ددي االعاقة( وكيفية والموىوبيف، المعاقيف سمعيَا وبصريَا وعقميَا، ومتع

 استخداميا ومعايير اختيارىا.

المناىج وطرؽ  إنتاج المواد والوسائط التعميمية
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر خصائص ومعايير انتاج المواد التعميمية، ومبادئ عامة 
 ومبادئ فنية واخرى مشتقة لنظريات عمـ النفس والتعميـ والتعمـ.

المناىج وطرؽ  ااألجيزة التعميمية وصيانتي
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر اىـ االجيزة التعميمية القديمة والمعاصرة وكيفية تشخيص 
 االعطاؿ صيانتيا.

توظيؼ تكنولوجيا التعميـ داخؿ الفصوؿ 
 الدراسية

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر كيفية توظيؼ التكنولوجيا في عممية التعميـ والتعمـ داخؿ 
 الدراسية، واالستفادة القصوى مف ىذه التكنولوجيا. الفصوؿ

المناىج وطرؽ  ميارات البحث االلكتروني
 التدريس

يناوؿ ىذا المقرر تدريب الطالب عمى كيفية البحث االلكتروني عبر الشبكة 
العنكبوتية مف خالؿ محركات البحث المختمفة، وكيفية الحصوؿ عمى 

 المعمومة باستخداـ الكمبيوتر.

المناىج وطرؽ  (1ة بحث )قاع
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر اساليب البحث المختمفة والتصميمات لألبحاث الوصفية 
 والتجريبية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ. 

المناىج وطرؽ  المنيج التكنولوجي
 التدريس

 يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج التكنولوجي وعناصره ومكوناتو وتقويمو.

كمبيوتر في بناء المنيج استخداـ ال
 والتدريس

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر تطبيقات الكمبيوتر في العممية التعميمية مف خالؿ تخطيط 
 وتصميـ وتنفيذ المنيج المدرسي.
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المناىج وطرؽ  تقييـ المناىج الدراسية
 التدريس

والتقييـ وكيفية تقييـ يتناوؿ ىذا المقرر تقييـ المناىج الدراسية )مفاىيـ التقويـ 
 المنيج الدراسي مف خالؿ عناصر محددة ليذه العممية.

المناىج وطرؽ  نماذج أساليب التدريس
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر اساليب التدريس المختمفة المباشرة وغير المباشرة المعرفية 
 والميارية والوجدانية وعالقة االسموب التدريسي بخصائص شخصية المعمميف.

المناىج وطرؽ  تصميـ مواد تعميمية
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المواد التعميمية وتصميميا كما يتعرض لنمازج 
تصميـ تمؾ المواد والمشكالت التي تواجو عممية التصميـ وُسبؿ التغمب 

المناىج وطرؽ  تخطيط وتطوير المناىج عمييا.
 التدريس

طوير المنيج ودواعي التطوير واساليبو يتناوؿ ىذا المقرر مفاىيـ تخطيط وت
 المختمفة.

المناىج وطرؽ  نظريات المنيج ونماذجو
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر نظريات المنيج المختمفة ونمازج المنيج المختمفة مع 
 التطبيؽ عمي امثمة مف المناىج المدرسية 

المناىج وطرؽ  تقويـ مناىج وبرامج التعميـ
 التدريس

المقرر مفاىيـ تقويـ المنيج المدرسي والبرنامج التعميمي واساليب يتناوؿ ىذا 
التقويـ المختمفة لكؿ مف المنيج والبرنامج التعميمي مع التطبيؽ عمي نمازج 

 مف المناىج الدراسية.
استخداـ الكمبيوتر في بناء المنيج 

 المدرسي
المناىج وطرؽ 

 التدريس
كمبيوتر في العممية التعميمية مف يتناوؿ ىذا المقرر التطبيقات المختمفة لم

 خالؿ تخطيط وتصميـ وبناء وتنفيذ المنيج المدرسي.
المناىج وطرؽ  مناىج وطرؽ تعميـ الكبار

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر مفاىيـ المنيج وطرؽ التعميـ الخاصة بالكبار، واسس 

 التقويـ المختمفة لمكبار.
المناىج وطرؽ  (1قاعة بحث )

 التدريس
ؿ ىذا المقرر اساليب البحث المختمفة والتصميمات لألبحاث الوصفية يتناو 

 والتجريبية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ.
المناىج وطرؽ  المنيج التكنولوجي

 التدريس
 يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج التكنولوجي وعناصره ومكوناتو وتقويمو.

ؽ المناىج وطر  قراءات بالمغة االنجميزية في المناىج
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر التعرؼ عمي المصطمحات االنجميزية الخاصة بعمـ 
المناىج وتوظيفيا مف خالؿ قراءات بالمغة االنجميزية في المراجع والدوريات 
العالمية والمحمية المنشورة بالمغة االنجميزية لمتعرؼ عمى احدث ماتناولتو تمؾ 

 المصادر في مجاؿ المنيج.

نتاج  المناىج وطرؽ  برامج التعميـ االلكترونيتصميـ وا 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر التعرؼ عمى مفيـو التعميـ االلكتروني وعناصر الوسائط 
المتعددة الموجودة في البرنامج ونماذج تصميـ وبرامج الكمبيوتر مع إعداد 

 برنامج في مجاؿ التخصص.

المناىج وطرؽ  دراسات متقدمة في المناىج
 التدريس

ناوؿ ىذا المقرر االتجاىات المعاصرة في مجاؿ المناىج والمتعمقة بجودة يت
 المنيج وتحقيقو لمعايير الجودة
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المناىج وطرؽ  استراتيجيات تدريس مادة التخصص
 التدريس

 -يتناوؿ ىذا المقرر االتجاىات المعاصرة في مجاؿ تدريس مادة التخصص
 إجراءاتيا وأسس استخداميا وكيفية ممارستيا.

المناىج وطرؽ  معمؿ تدريس الكتروني
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر التدريس بمياراتو المختمفة وعرض نماذج الكترونية 
والتدريب عمي التدريس وتصحيحو وتحميؿ النماذج التدريسية والتدريب عمى 

 التعميـ االلكتروني.

المناىج وطرؽ  تخطيط وتصميـ التدريس
 التدريس

مية تخطيط التدريس مفيوميا، عممياتيا، نماذجيا ثـ يتناوؿ ىذا المقرر عم
 كيفية تصميـ موقؼ التدريس لتحقيؽ األىداؼ المرجوة.

المناىج وطرؽ  تحميؿ محتوى مناىج مادة التخصص
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر ميارة تحميؿ محتوى مادة التخصص، نماذج التحميؿ 
 وكيفية التحميؿ والتدريب عمى ممارسة التحميؿ.

المناىج وطرؽ  تقويـ التدريس
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو تقويـ التدريس وأدواتو وكيفية إعداد أدوات تقويـ 
 لمتدريس واستخداميا واالتجاىات المعاصرة في تقويـ التدريس.

المناىج وطرؽ  نماذج أساليب التدريس
 التدريس

ة وغير المباشرة المعرفية يتناوؿ ىذا المقرر أساليب التدريس المختمفة المباشر 
والميارية والوجدانية وعالقة األسموب التدريسي بخصائص شخصية 

 المعمميف.

المناىج وطرؽ  ثقافة المعايير في التعميـ
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المعيار والمؤشرات في التعميـ، معايير الجودة في 
 ة لمجودة. المؤسسة التعميمية ومجاالتيا، المعايير القومي

المناىج وطرؽ  (1قاعة بحث )
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر أساليب البحث المختمفة والتصميمات لألبحاث الوصفية 
 والتجريبية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ.

المناىج وطرؽ  المنيج التكنولوجي
 التدريس

 و.يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج التكنولوجي وعناصره ومكوناتو وتقويم

استخداـ الكمبيوتر في بناء المنيج 
 والتدريس

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر التطبيقات المختمفة لمكمبيوتر في العممية التعميمية مف 
 خالؿ تخطيط وتصميـ وبناء وتنفيذ المنيج المدرسي.

المناىج وطرؽ  قراءات بالمغة االنجميزية في المناىج
 التدريس

مقرر التعرؼ عمي المصطمحات االنجميزية الخاصة بعمـ يتناوؿ ىذا ال
المناىج وتوظيفيا مف خالؿ قراءات بالمغة االنجميزية في المراجع والدوريات 
العالمية والمحمية المنشورة بالمغة االنجميزية لمتعرؼ عمى احدث ماتناولتو 

 تمؾ المصادر في مجاؿ المنيج.
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ج وطرؽ المناى تخطيط وتطوير المناىج الدراسية
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفاىيـ تخطيط وتطوير المنيج الدراسي ودواعي التطوير 
 واساليبو المختمفة.

المناىج وطرؽ  المنيج بيف النظرية والتطبيؽ
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج، أسسو، عناصر، نظرياتو، مع التطبيؽ 
 عمى نماذج لمناىج دراسية في التخصص.

المناىج وطرؽ  ليب تدريسيةأسا
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر أساليب التدريس المختمفة المباشرة المعرفية والوجدانية 
 والميارية وعالقة االسموب التدريسي بخصائص شخصية المعمميف.

المناىج وطرؽ  التقويـ وتظـ االمتحانات
 التدريس

ليبو ػ أدواتو، وكيفية يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التقويـ،أسسو، أنواعو، أسا
إعداد جدوؿ المواصفات مع التطبيؽ عمي نماذج المتحانات سابقة مف 

 التربية والتعميـ وبعض المقررات بالكمية. 

المناىج وطرؽ  تقييـ المناىج
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر تقييـ المناىج، مفاىيـ التقويـ والتقييـ وكيفية تقييـ المنيج 
 ليذه العممية. مف خالؿ عناصر محددة

المناىج وطرؽ  مناىج التعميـ االبتدائي ورياض االطفاؿ
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مناىج رياض األطفاؿ والتعميـ االبتدائي، مع تحميؿ 
 محتوي كؿ منيج لمتعرؼ عمى مكونات كؿ منيج.

المناىج وطرؽ  (1قاعة بحث )
 التدريس

والتصميمات لألبحاث الوصفية  يتناوؿ ىذا المقرر أساليب البحث المختمفة
 والتجريبية في مجاؿ تكنولوجيا التعميـ.

المناىج وطرؽ  المنيج التكنولوجي
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج التكنولوجي وعناصره ومكوناتو وتقويمو. 
 يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المنيج التكنولوجي وعناصره ومكوناتو وتقويمو.

 يوتر في بناء المنيجاستخداـ الكمب
 المدرسي

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر التطبيقات المختمفة لمكمبيوتر في العممية التعميمية مف 
 خالؿ تخطيط وتصميـ وبناء وتنفيذ المنيج المدرسي.

المناىج وطرؽ  الدراسة في مناىج التعميـ االبتدائي
 االبتدائي وتحميؿ محتواىيا.يتناوؿ ىذا المقرر منياج التعميـ  التدريس

 ،خصائصيا ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات بماىية التربية الوالدية رياض األطفاؿ التربية الوالدية
 ومقترحات وحموؿ ألساليب التربية الوالدية. ،مشاكميا ومعوقاتيا ،مقوماتيا

 رياض األطفاؿ أماف الطفؿ وصحتو وتغذيتو
 ،تعريؼ الطالبات بالتربية األمانية لمطفؿ في المنزؿييدؼ ىذا المقرر إلى 

 ،وصحة الطفؿ ورعايتو ،الصحة العامة ،وفي الشارع ،وفي الروضة
االسعافات األولية، الغذاء الصحي السميـ المتكامؿ المناسب لنمو الطفؿ، 

 .والعادات الغذائية الصحيحة
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 رياض األطفاؿ مناىج وطرؽ تعميـ الطفؿ

نماذج مف برامج  ،محتوىا ،األطفاؿ، مصادربناءىا أىداؼ مناىج رياض
وسائؿ وأنشطة التعميـ  ،استراتيجيات التعميـ والتعمـ ومناىج رياض األطفاؿ،

في مناىج رياض األطفاؿ، التقويـ ومناىج رياض األطفاؿ تطبيقات في إنتاج 
ة استراتيجيات لتنفيذ محتوى الوحدات والمحاور التعميمية في المجاالت المختمف

 لمحتوى منيج رياض األطفاؿ.

 رياض األطفاؿ ثقافة الطفؿ
 ،وخصائصيا ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات بمفيـو الثقافة

 ،والعوامؿ المؤثرة فييا ،وأىدافيا ،وعناصرىا ،ومفيـو ثقافة الطفؿ ،ووظائفيا
دور وسائؿ  ،المعب كوسيط ثقافي لمطفؿ ،القصة واألدب وثقافة الطفؿ

 .ؿ واالعالـ في تربية وتثقيؼ الطفؿاالتصا

رعاية األطفاؿ ذوي االحتياجات 
 الخاصة

 رياض األطفاؿ

وتصنيفيـ وظيفيا حسب أسباب  ،التعريؼ بفئات ذوي االحتياجات الخاصة -
 .اإلعاقة

دراسة المحددات النفسية االجتماعية والثقافية لإلعاقة والمشكالت النفسية  -
 .ف وأسرىـواالجتماعية والتعميمية لممعوقي

 برامج رعاية األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة. -

 رياض األطفاؿ سيكولوجية المعب عند األطفاؿ
 ،أىميتو ،أىدافو ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات بمفيـو المعب

المعب والتعمـ في رياض  ،نظريات المعب، المعب ومراحؿ الطفولة ،ووظائفو
المعب الشعبى عند  ،تطالع والخياؿالمعب وتنمية حب االس ،األطفاؿ

 األطفاؿ، استخدامات المعب في اإلرشاد والعالج النفسي.

 رياض األطفاؿ األسرة المصرية والتربية
 ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات باألسرة ومفيوميا كنظاـ اجتماعي

 ودورىا في تربية الطفؿ، المشاركة المجتمعية ،األسرة المصرية، وخصائصيا
خطوات  ،تعريفيا):البرامج االرشادية األسرية ،لألسرة المصرية في تربية الطفؿ
 .(إعدادىا، الفنيات المستخدمة فييا

 رياض األطفاؿ الكمبيوتر في الطفولة المبكرة

 ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات باآلتي:

 مقدمة في الحاسب اآللى -
 – Windows xpبرنامج النوافذ  –
 Word padبة برنامج الكتا –
 MS Paintبرنامج الرساـ  –
 Back Ground- Color- Paletteالوسائط المتعددة  –
 Macromedia دراسة واتقاف برنامج تأليؼ الوسائط المتعددة –
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Director MX 2114. 
كيفية تقديـ أنشطة تربوية لمطفؿ باستخداـ كؿ برنامج مف برامج  –

 الحاسب اآللي السابؽ ذكرىا.

 (1قاعة بحث )

 
 ض األطفاؿريا

 التعريؼ بمناىج البحث. -
 .طبيعة البحث في دراسات الطفولة -
 أىـ المناىج المستخدمة في بحوث الطفولة. -
 تطبيقات في تقييـ بعض البحوث، وتصميـ خطة بحث. -

 رياض األطفاؿ الرعاية التربوية لمرضع والفطماء
 تعريؼ الرضع. -
 .مراحؿ النمو لدى األطفاؿ -
 احتياجات كؿ مرحمة. -
 عناية الرضع والفطماء.برامج  -

 رياض األطفاؿ سيكولوجية التعبير والتواصؿ

األبعاد(، نظريات اكتساب  –األشكاؿ  –الوظيفة  –األىمية )المغة  -
تجييز الجياز  ،المراحؿ :النمو المغوي –العالقة بيف المغة والفكر –المغة 

 .الكالمي
 والكالـ اضطرابات النطؽ –رعاية النموالمغوي بيف األسرة والروضة  -
المغة غير المفظية ماىيتيا وأنواعيا وأىميتيا ودورىا في التواصؿ مع  -

 األطفاؿ األسوياء وغير األسوياء.

 رياض األطفاؿ التربية الجمالية لمطفؿ

 .التربية الجمالية ماىيتيا وأىميتيا ومجاالتيا -
 .التدريب عمى تمقي بعض االبداعات الفنية -
 اؿ في الفنوف المختمفة المقدمة لألطفاؿ.التدريب عمى تبسيط مفاىيـ الجم -
التدريب عمى كيفية إضفاء الجماؿ عمى البيئة التعميمية وعمى سموكيات  -

  الطفؿ والمعممة.
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 الفصل الثالث
 مقررات الدبمو  الخاصة فى التربيةتوصيف 
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 توصيف المقرر القس  العممى اس  المقرر

 ربيةأصوؿ الت مناىج البحث في أصوؿ التربية.

 ،ييتـ ىذا المقرر بمناىج البحث في أصوؿ التربية: الوصفي
وأسموب التحميؿ الفمسفي. وييدؼ المقرر في نيايتو  ،وتحميؿ النظـ،والتاريخي

وتبياف معنى الميج  ،إلى تعريؼ الطالب بمصادر المعرفة وحؿ المشكالت
نى البحث العممي واىدافو وخطواتو. وىذا يتطمب تحديد المفاىيـ األساسية ومع

العممي ومجاالتو وتطوره، والتمييز بيف طرؽ البحث التربوي واستخدامات كؿ 
منيا. مما يقود الطالب إلى كيفية تحديد المشكمة وخطوات إداد خطة بحث 

وكيفية  ،وما يتطمبو مف تنمية ميارات التعامؿ مع المكتبة والمراجع العممية
 جمع البيانات.

 أصوؿ التربية فمسفة التربية

يتناوؿ ىذا المقرر تعريؼ الطالب بمفيـو الفمسفة وأىميتيا و اىـ مجاالتيا. 
دراكو لمعالقة بيف الفمسفة و التربية كسابو الوعي بأىمية فمسفة التربية  ،وا  وا 

ووظائفيا واىمية دراستيا. وىذا يتطمب تعريؼ الطالب ببعض االتجاىات 
ا يتطمب تدريب الطالب عمى الفمسفية في التربية وأىـ تطبيقاتيا التربوية كم

التفكير العممي واستخدامو في معالجة القضايا التربوية مما يبصره ببعض 
القضايا المتضمنة في فمسفة التربية مف وجية نظر بعض االتجاىات 

 الفمسفية.

 أصوؿ التربية عمـ إجتماع التربية

 يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو عمـ اجتماع التربية وأىمية دراستو وأىـ
وتدعيـ فيـ الطالب  ،والمراحؿ التاريخية لتطور عمـ إجتماع التربية،مجاالتو

مما  ،لمعالقة التفاعمية بيف المدارس و المؤسسات االجتماعية و مشكالتيا
يرسيخ اتجاىات الطالب نحو المدرسة كمؤسسة اجتماعية ليا أدوارىا فى 

 خدمة المجتمع

 أصوؿ التربية تخطيط التعميـ واقتصادياتو

والعوامؿ  ،وأىدافو ومداخمو ،يتناوؿ ىذا المقرر التخطيط التربوي والتعميمي
كما يتناوؿ عالقات التفاعؿ بيف العميـ واالقتصاد والتنمية  .المؤثرة فيو

وكيفية إثراء العوائد الشاممة  ،وطرؽ تقدير أثر التعمـ فى التنمية ،الشاممو
بماىية التخطيط التعميمي  لمتعميـ. مف ثـ ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب

والتوعية بأىـ أماط التخطيط التعميمي ومجاالتو، ومفيـو اقتصاديات  ،وأىميتو
وتحميؿ نظريات اقتصاديات التعميـ وتحقيؽ فيـ  ،التعميـ وأىميتو ومجاالتو

 الطالب بطرؽ تمويؿ التعميـ.
 أصوؿ التربية التعميـ فى مصر عبر العصور

مع االشارة ألىـ النظـ  ،تاريخي لمتعميـ فى مصريتناوؿ المقرر التطور ال
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عمى مدار التاريخ مف عصر  ،والمؤسسات التي ظيرت فى العصر الحديث
الفراعنة وحتى العصر الحديث. ىذا مع االشارة إلى العوامؿ الثقافية 
واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التى أثرت عمى التعميـ فى مصر عبر 

 لمختمفة.المراحؿ التاريخية ا

 (2قاعة بحث ) 

ييدؼ ىذا المقرر  إلى تزويد الطالب  بالمفاىيـ  األساسية لمبحث العممي  أصوؿ التربية
بصفة عامة، والبحث التربوي بصفة خاصة  مع اإلشارة إلى أىـ مستمزمات 
البحث العممي وأساليبو اإلحصائيةكما يركز  المقرر عمى إكسابالطالب 

لبحث العممي وتشمؿ تحديد المشكمة ووضع خطة الميارات األساسية في ا
البحث وجمع وتحمياللبيانات وكتابة البحث النيائي واختيار المنيج المناسب 

وأف .وتطبيؽ األساليباإلحصائية في معالجة المشكالت ودراسة العالقات
يتعرؼ الطالب إلى خصائص التفكير العممي واف يحدد الطالب  مواصفات 

وأف يدرؾ الطالب أىمية اإلطار النظري والدراسات عنواف البحث الجيد 
السابقة في البحث وأف يتقف الطالب كيفية البحث عف المصادر والمراجع في 

 المكتبات واستخداـ االنترنت

 مناىج البحث في التربية

 وعمـ النفس
 التربية المقارنة

س ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى مناىج البحث في التربية وعمـ النف
بصفة عامة ومناىج البحث في التربية المقارنة واإلدارة التعميمية متناواًل 
أساليب وطرؽ الدراسة بيا،والوقوؼ عمى المنيج المقارف وخطواتو وكيفية 

 توظيفو بالدراسات والبحوث في التربية المقارنة واإلدارة التعميمية.

الدراسات عبر الثقافية في التربية 
 المقارنة

 لمقارنةالتربية ا
ييدؼ ىذا المقرر إلى توضيح مفيـو الدراسات عبر الثقافية وأىميتيا كمجاؿ 

مفيـو التربية المقارنة ومجاالت  :مف مجاالت التربية المقارنة. يتضمف المقرر
الدراسة بيا،مفيـو الدراسات عبر الثقافية،ونماذج دولية أجنبية وعربية تمثؿ 

 ىذه الدراسات.

 التربية المقارنة لمقارنةاإلدارة التعميمية ا

التعرؼ عمى مفيـو اإلدارة بصفة عامة واإلدارة  :ييدؼ ىذا المقرر إلى
التعميمية بصفة خاصة وبالتالي مفيـو اإلدارة التعميمية المقارنة،والوقوؼ عمى 

،وأىداؼ اإلدارة التعميمية  مجاالت الدراسة باإلدارة التعميمية المقارنة. 
اإلدارة التعميمية في مصر وبعض دوؿ العالـ )دراسة المقارنة،دراسة عممية 

 مقارنة(.

 التربية المقارنة نظـ التعميـ مف بعد
التعرؼ عمى مفيـو التعميـ مف بعد وأىدافو،والوقوؼ  :ييدؼ ىذا المقرر إلى

عمى الفرؽ بيف التعميـ التقميدي والتعميـ مف بعد،والتعرؼ عمى وسائط التعميـ 
لتعميـ مف بعد ومبرراتو.،دواعي ظيور التعميـ مف مف بعد ودواعي ظيور ا

بعد ومبرراتو،وطرؽ وأساليب التعميـ مف بعد،مراحؿ تطور التعميـ مف 
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بعد)أجيالو(،خبرات ونماذج عالمية في نظـ التعميـ مف بعد في بعض دوؿ 
 العالـ،واقع نظاـ التعميـ مف بعد في مصر.

 تربية المقارنةال القيادة اإلدارية في المؤسسات التعميمية

تعريؼ الدارسيف بالمفاىيـ األساسية في القيادة  :ييدؼ ىذا المقرر إلى
اإلدارية واألسس النظرية الحديثة لمقيادة التربوية،والوقوؼ عمى نماذج الفكر 
القيادي،وتحميؿ طبيعة العمؿ القيادي،وآليات تفعيمو في التعميـ،والتعرؼ عمى 

في المؤسسات التعميمية المصرية،تعريؼ الوضع الراىف لمقيادة اإلدارية 
الدارسيف بمياـ القائد التربوي المستقبمي وكفاياتو ومياراتو،والتعرؼ عمى 

 القضايا المعاصرة والخبرات الدولية في القيادة اإلدارية في التعميـ.

 التربية المقارنة (2قاعة بحث )

لبحث عمى ييدؼ المقرر إلى مواكبة التغير المستمر في مناىج وطرؽ ا
المستوييف اإلقميمي أو الدولي،والتعرؼ عمى الميارات األساسية لعمؿ 
األبحاث التربوية،وأساليب تطوير البحث العممي وأىـ األدوات المستخدمة في 
ذلؾ،وربط المنيج باالحتياجات الفعمية لممجتمع المحمي،وتوضيح أف التنوع 

دة لكؿ منيج وأىميتو في المناىج يؤدي إلى تنوع الرؤى،والخصائص المحد
في البحث العممي،والعوامؿ المؤثرة في إجراء األبحاث،ومستويات األبحاث 
العممية،والخطوات اإلجرائية لعمؿ البحث،والمراجع العممية والدوريات 

 والنشرات.

مناىج البحث فى التربية وعمـ النفس 
 )المنيج التجريبى(

عمـ النفس 
 التربوى

عمومات حوؿ مفيـو المنيج التجريبى، وانواع ييدؼ الى تقديـ معارؼ وم
المتغيرات فى البحث العممى وكيفية ضبطيا، وأنواع التصميمات التجريبية، 

 واختيار العينات فى البحث التجريبى.

 اإلحصاء النفسى والتربوى
عمـ النفس 
 التربوى

اليدؼ مف ىذا المقرر ىو تعريؼ الطالب بالتعريفات المختمفة التى تناولت 
فيـو اإلحصاء، وأىمية دراسة اإلحصاء بالنسبة لمطالب المعمـ، وأف يتعرؼ م

الطالب عمى عالقة اإلحصاء بخطوات البحث العممى، باإلضافة إلى دراسة 
األساليب اإلحصائية التى تستخدـ فى وصؼ البيانات، مع توضيح العالقة 

المقرر إلى بينيا وكيفية االستفادة منيا فى البحوث التربوية.  كما ييدؼ 
مساعدة الطالب عمى معرفة األساليب اإلحصائية االستداللية البارامترية 
والالبارامترية التى تستخدـ فى معالجة البيانات فى البحوث النفسية والتربوية، 
وأىـ الفروؽ بينيا، واألسس التى يحدد الطالب فى ضوئيا تحديد األسموب 

حصائية بمستويات القياس اإلحصائى المناسب، وعالقة األساليب اإل
 المختمفة.

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ مفيـو عمـ النفس  بناء المقاييس النفسية
االختبار والمقياس والعالقة التبادلية بينيما، وأف يتعرؼ الطالب عمى األسس 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

105 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

ختبارات بصفة عامة العممية لتصنيؼ االختبارات النفسية، وأسس وضع اال التربوى
واالختبارات التحصيمية بصفة خاصة، باإلضافة إلى خصائص االختبارات 
النفسية الجيدة والتى تتمثؿ فى الثبات والصدؽ والموضوعية والشمولية. واف 
يتدرب الطالب عمى وضع نموذج لالختبارات فى مجاؿ أو أكثر مف 

 المجاالت التربوية.

 نفساالحصاء االستداللى فى عمـ ال
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى مساعدة الطالب عمى معرفة األساليب اإلحصائية 
االستداللية البارامترية والالبارامترية التى تستخدـ فى معالجة البيانات فى 
البحوث النفسية والتربوية، وأىـ الفروؽ بينيا، واألسس التى يحدد الطالب فى 

ئى المناسب، وعالقة األساليب اإلحصائية ضوئيا تحديد األسموب اإلحصا
بمستويات القياس المختمفة. كما ييدؼ المقرر إلى تزويد الطالب بكيفية 
إدخاؿ البيانات وتحميميا باستخداـ حزمة البرامج اإلحصائية فى العمـو 

 .SPSSاالجتماعية 

 عمـ النفس المعرفى
عمـ النفس 
 التربوى

ى معرفة التطور التاريخى لمفيـو عمـ ييدؼ المقرر إلى مساعدة الطالب عم
النفس المعرفى، وعالقة التوازى ما بيف نظاـ الحاسب اآللي ونظاـ تجييز 
المعمومات بالمخ البشرى. كما ييدؼ المقرر إلى تعريؼ الطالب بالعوامؿ 
التى ساعدت عمى تطور الدراسة والبحث فى مجاؿ عمـ النفس المعرفى. 

عمى النماذج والنظريات المختمفة التى تناولت باإلضافة إلى اطالع الطالب 
كيفية استقباؿ الفرد لممعمومات وتجييزىا. كما ييدؼ المقرر الى تعريؼ 
الطالب بالمفاىيـ المتداولة فى مجاؿ عمـ النقس المعرفى مثؿ: ميارات 

 واستراتيجيات ما وراء المعرفة، البنية المعرفية والتعمـ المنظـ ذاتيًا.  

 صره فى عمـ النفس التربوىنظريات معا
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تزويد الطالب بالمعمومات األساسية حوؿ النظريات 
المعاصرة فى عمـ النفس التربوى مثؿ: نظرية التعمـ المنظـ ذاتيا، ونظريات 
ما وراء المعرفة وتطبيقاتيا فى مجاؿ التعمـ، باإلضافة الى المصطمحات 

المجاؿ مثؿ: إدماف االنترنت، والبرمجة المغوية العصبية، والتنمية الحديثة فى 
 البشرية.

 (2قاعة بحث )
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ ىذا المقرر إلى تدريب الطالب عمى عرض ومناقشة قراءات وقضايا 
متنوعة في مجاؿ التخصص لمساعدتيـ عمى اختيار نقطة بحثية لدراسة 

ب الطالب عمى كيفية كتابة تقرير عف بحث الماجستير. كما ييدؼ إلى تدري
أو رسالة عممية، يتناوؿ فيو عرض البحث أو الرسالة بنظرة تقويمية ناقدة 
وذلؾ فى ضوء األسس العممية والمنيجية. باإلضافة إلى تدريبو عمى كتابة 
الخطة البحثية في مجاؿ التخصص. ويتناوؿ المقرر عرض وتحميؿ وتقويـ 

تي سيعدىا الطالب لمتسجيؿ، ثـ المناقشة خطط مشاريع البحوث ال
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المستفيضة لموضوعات ىذه الخطط عمميًا ومنيجيًا مع أعضاء ىيئة التدريس 
 بالبرنامج.

مناىج البحث في التربية وعمـ النفس 
 )تخصص صحة نفسية(

أساليب وطرؽ البحث التربوي في مجاؿ الصحة النفسية وكذا األدوات  الصحة النفسية
 جميع المعمومات وتحميمياالمستخدمة في 

 تطورىا مف خالؿ بحوث عممية وكيفية قياسيا -نظريات الشخصية  الصحة النفسية سيكولوجية الشخصية

االضطرابات النفسية والسموكية بالمغة 
 اإلنجميزية

 –كيفية التشخيص  –أسبابيا  –يتناوؿ المقرر مفيـو االضطرابات النفسية  الصحة النفسية
 اإلنجميزية العالج بالمغة

 الصحة النفسية عمـ نفس النمو
يدرس تطور اإلنساف منذ مرحمة ما قبؿ الميالد خالؿ المراحؿ العمرية 

العوامؿ المؤثرة فيو  -اإللماـ بمفاىيـ وأساسيات النمو  :المختمفة وييدؼ إلى
اإللماـ  -اإللماـ بالمشكالت المرتبطة بالنمو  -ومراحمو ومتطمباتو 

 ربوية لموالديف والمعمميف والعممية التعميميةبالتطبيقات الت

قضايا األمراض في مجاؿ عمـ النفس وأساليب العالج المختمفة " العالج  الصحة النفسية عمـ النفس العالجي
 النفسي"

فى ىذا المقرر يتـ تعميـ الطالب كيفية اختبار طريقة البحث المناسبة لدراسة  الصحة النفسية (2قاعة بحث )
 ظاىرة

 مناىج البحث في التربية وعمـ النفس
المناىج وطرؽ 

 التدريس
 -أسس التصميـ التجريبي  -يتناوؿ ىذا المقرر مناىج البحث المختمفة

أدوات القياس، إعداد خطة البحث وتصميـ البحث  -شروط احتيار العينات 
 وكتابة تقريره بأسموب عممي.

 تقييـ المناىج الدراسية
المناىج وطرؽ 

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو تقييـ المناىج الدراسية وأدواتو وكيفية إعداد أدوات 
 تقييـ لممنيج واستخداميا، واالتجاىات المعاصرة في تقييـ المنيج المدرسي.

 تصميـ وتطوير المناىج
المناىج وطرؽ 

 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو تصميـ المنيج، نماذج تصميـ المنيج، عمميات 
ـ المنيج، والمشاركوف فييا، مبادئ التصميـ الجيد، مشكالت تصمي

 ، التصميـ، كذلؾ يتناوؿ ىذا المقرر عممية تطوير المنيج المدرسي )المفيـو
اإلجراءات، الدواعي، المعوقات، كيؼ يسيـ تطوير المنيج المدرسي في 

 تحسيف عممية التدريس( 

يتناوؿ ىذا المقرر االستراتيجيات التدريسية المعاصرة الحديثة التي تفيد المناىج وطرؽ  استراتيجيات التدريس المتقدمة
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 الطالب في مجاؿ مناىج وطرؽ تدريس التخصص. ريسالتد

 طرؽ تدريس مادة التخصص
المناىج وطرؽ 

 التدريس
 -يتناوؿ ىذا المقرر االتجاىات المعاصرة في مجاؿ تدريس مادة التخصص

 رستيا.إجراءاتيا وأسس استخداميا وكيفية مما

 (2قاعة بحث )
المناىج وطرؽ 

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر التصميمات البحثية التجريبية المختمفة والمتغيرات البحثية 

 والتطبيقات عمى أبحاث سابقة.

 رياض األطفاؿ مناىج البحث في التربية وعمـ النفس

 .مدخؿ إلى البحث العممي -
 .الطريقة العممية في حؿ المشكالت -

 –القياس وأدواتو  ،المنيج التجريبي –المنيج الوصفي  –نيج التاريخي الم -
 .العينات

 التديب عمى إعداد خطة بحثية. –التعرؼ عمى ميارات البحث العممي  -

 رياض األطفاؿ اإلحصاء النفسي والتربوي

 أىميتو. ،مفاىيـ أساسية في عمـ اإلحصاء، مفيـو اإلحصاء -
 .العينات والمجتمع اإلحصائي -
 .مستويات قياسيا ،أنواعيا ،مفيوميا :لمتغيراتا -
 .تطبيقات عممية –عرض البيانات اإلحصائية وتمثيميا بيانيا  -
 .تطبيقات عممية –مقاييس التشتت  ،مقاييس النزعة المركزية -
االرتباط واالنحدار الخطي: مخطط االنتشار وتفسير العالقة،معامؿ  -

تطبيقات  –مؿ ارتباط فاي ارتباط بيرسوف، معامؿ ارتباط سبيرماف، معا
 .عممية

 االختبارات األدائية والمصورة وكيفية تصميميا. -

 رياض األطفاؿ فمسفة تربية الطفؿ
ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات بالنظرة التاريخية لفمسفة تربية الطفؿ 

وباالتجاىات  ،بياجيو ( ،جوف ديوي ،مارجريت ماكميالف ،منتسوري ،) فروبؿ
 والمعاصرة التي تقـو عمييا تربية الطفؿ وبرامج الطفولة المبكرة.الحديثة 

 رياض األطفاؿ إدارة مراكز التعمـ في الطفولة المبكرة
إدارة  ،تخطيط وتأسيس مراكز التعمـ ،أنواع مراكز التعمـ ،مفيـو مراكز التعمـ

 ،طرؽ إدارة األنشطة داخؿ مراكز التعمـ ،مراكز التعمـ وأدوار المعممة فييا
 .أساليب تقويـ األنشطة داخؿ مراكز التعمـ

 رياض األطفاؿ استراتيجيات تعميـ األطفاؿ
ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات باستراتيجيات التعميـ والتعمـ المختمفة 
والتي يمكف استخداميا مع طفؿ الروضة مع توظيؼ تمؾ االسترتيجيات في 

 مواقؼ التعميـ والتعمـ المختمفة.
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 رياض األطفاؿ ة مؤسسات األطفاؿإدار 
 ،اإللماـ بالمفاىيـ المرتبطة بإدارة مؤسسات األطفاؿ ) مفيـو اإلدارة -

 وتطبيقاتيا (. ،وأساليبيا
التعرؼ عمى خصائص ومياـ القائميف عمى إدارة مؤسسات األطفاؿ )  -

 اإلدارية والفنية واالجتماعية (.
 سات األطفاؿ.التعرؼ عمى مبادئ الجودة الشاممة في إدارة مؤس -

 رياض األطفاؿ (2قاعة بحث )
مفيـو  ،ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالبات بالبحث العممي وخصائصو

خطوات البحث التربوي في  ،ومصادر الحصوؿ عمييا ،المشكمة في البحث
تطبيقات عمى قاعة  ،كتابة تقرير البحث ،وأدواتو،مناىج البحث التربوي

 .البحث
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 عالفصل الراب
 مقررات درجة الماجستير فى التربيةتوصيف 
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 توصيف المقرر القس  العممى المقرر

 أصوؿ التربية :التخطيط التربوي وسياساتو التعميمية

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التخطيط التربوي ومجاالتو  ونماذجو ومراحمو 
والسياسة وأنماطيا والتشريعات السياسية ،والسياسة التعميمية وأىدافيا وأسسيا

وييدؼ المقرر أيضًا إلى تعريؼ الطالب باإلطار ،التعميمية في مصر
المفاىيمي لمسياسة التعميمية وأىدافيا ومستوياتيا والعالقة بيف السياسة 
التعميمية وصنع واتخاذ القرار كما يتضمف المقرر تدريب الطالب عمى نقد 

المعاصرة والسياسة والتعريؼ باالتجاىات ،وتحميؿ تشريعات السياسة في مصر
 .التعميمية

 فمسفة التعميـ الجامعي

 
 أصوؿ التربية

ييدؼ ىذا المقرر إلى تعريؼ الطالب بفمسفة وأىداؼ التعميـ الجامعي 
كما يتضمف المقرر أىـ االتجاىات العالمية في تطور التعميـ ،وتطوره وأنماطو

بمعايير  ويسعى المقرر إلى تعريؼ الطالب،وعالقتو بسوؽ العمؿ،الجامعي
 جودة التعميـ الجامعي وسبؿ اعتماده

 أصوؿ التربية نظريات تربويػػػة معاصرة

يتناوؿ المقرر التعريؼ بالقضايا األساسية في الفكر التربوي الفمسفي مع 
كما يتضمف ،توضيح خطوات التحميؿ الفمسفي واستخداماتو في فمسفة التربية

ية المعاصرة وتطبيقاتيا المقرر تعريؼ الطالب ببعض النظريات التربو 
والمقارنة بيف وجيات نظر التيارات الفمسفية نحو بعض قضايا ،التربوية
 .مع تحميؿ الفكر التربوي السائد في مصر وتطبيقاتو التربوية،التربية

 (3قاعة بحث )

 
 أصوؿ التربية

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المناىج البحثية في مجاؿ أصوؿ التربية ومجاالتيا 
يتضمف المقرر اإلشارة إلى االتجاىات العالمية في مجاؿ مناىج البحث كما 

في انثروبولوجيا التربية وكذلؾ بعض الدراسات العالمية والمصرية في 
وييدؼ المقرر أيضًا إلى تعريؼ الطالب بخطوات  .انثروبولوجيا التربية

وتحميؿ الثقافة مف وجية نظر عمـ ،المنيج األنثروبولوجي وأدواتو
 نثروبولوجي  وكذا المنيج االثنوجرافي في التربية.األ

 التنمية المينية لمباحث العممي

 ) إختيارى (
 أصوؿ التربية

ييدؼ ىذا المقرر تعريؼ الطالب بمفيـو التنمية المينية لمباحث ومجاالتيا 
وأىمية اإلعداد لمجانب الميني لمباحث مف  .وأىدافيا وانعكاساتيا التربوية

قدرة عمى التعمـ الذاتي والحرص عمى متابعة مستجدات مرونة فكرية و 
 العصر.

ييدؼ المقرر تعريؼ الطالب بمفيـو الجودة وأىميتيا وأسسيا ومعوقاتيا  أصوؿ التربية جودة التعميـ واالعتماد األكاديمي
 .ومراحؿ تحقيقيا
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ات وكذا مجاالت الجودة ومعاييرىا وبناء منطمقات المجاالت والمستوي ) إختيارى (
 .المعيارية ومؤشراتيا

فضاًل عف التعرؼ عمى مفيـو االعتماد األكاديمي والتربوي لممؤسسات 
 .التعميمية والتربوية

 الجامعة والبحث العممي

 

 ) إختيارى (

 أصوؿ التربية

ييدؼ المقرر تعريؼ الطالب بأىمية الجامعة والمراكز البحثية بيا لدخوؿ 
 .عيًا لمتميزعصر المعموماتية ومجتمع المعرفة س

لذا ييدؼ المقرر إلى إعداد طالب الدراسات العميا وتنمية مياراتيـ وتحسيف 
كسابيـ الميارات والكفايات التي تؤىميـ وتمكنيـ مف ممارسة البحث  قدراتيـ وا 

نتاج أبحاث تتسـ بالدقة والجودة  العممي بكفاءة وا 

 التربية المقارنة نظـ التعميـ الجامعي المعاصر

قرر إلى توضيح نظاـ التعميـ الجامعي وديناميات العالقة بيف ييدؼ الم
أجزائو،والعالقة بيف نظاـ التعميـ الجامعي والعوامؿ المؤثرة فيو،ومشكالت 
التعميـ الجامعي في مصر،ونظـ التعميـ الجامعي في بعض الدوؿ األجنبية 

عميـ والعربية ومقارنتيا بنظاـ التعميـ الجامعي في مصر،وتطوير نظاـ الت
 الجامعي في مصر.

 التربية المقارنة قضايا دولية في التعميـ

ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى أىـ القضايا الدولية المعاصرة في 
دراؾ تعدد أبعاد القضايا الدولية بيف السياسي واالقتصادي  التعميـ،وا 
 واالجتماعي والثقافي، تعدد مستويات القضايا الدولية المعاصرة ما بيف وطني

دراؾ طبيعة التداخؿ بيف ىذه المستويات،وتطوير  – قميمي،وعالمي،وا  محمي وا 
 رؤية تحميمية ونقدية بشأف ىذه القضايا.

الفكر اإلداري المعاصر وتطبيقاتو 
 التربوية

 التربية المقارنة
اإلدارة  –ييدؼ المقرر إلى التعرؼ عمى المفاىيـ األساسية )لإلدارة العامة 

المدرسية(،ومدارس الفكر اإلداري،وأىـ أساليب التطبيقات  اإلدارة –التعميمية 
التربوية لمفكر اإلداري،وأىـ العمميات اإلدارية مثؿ،والعوامؿ المؤثرة عمى 

 اإلدارة التربوية وتطبيقات الفكر اإلداري.

 التربية المقارنة (3قاعة بحث )

مى ييدؼ المقرر إلى مواكبة التغير المستمر في مناىج وطرؽ البحث ع
المستوييف اإلقميمي أو الدولي،والتعرؼ عمى الميارات األساسية لعمؿ 
األبحاث التربوية،وأساليب تطوير البحث العممي وأىـ األدوات المستخدمة في 
ذلؾ،وربط المنيج باالحتياجات الفعمية لممجتمع المحمي،ومستويات األبحاث 

مية والدوريات العممية،والخطوات اإلجرائية لعمؿ البحث،والمراجع العم
 والنشرات.
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 التربية المقارنة نظـ التعميـ قبؿ الجامعي المعاصر
ييدؼ المقرر إلى توضيح نظاـ التعميـ قبؿ الجامعي وديناميات العالقة بيف 
أجزائو،والعالقة بيف نظاـ التعميـ قبؿ الجامعي والعوامؿ المؤثرة فيو،ومشكالت 

قبؿ الجامعي في بعض الدوؿ  التعميـ قبؿ الجامعي في مصر،ونظـ التعميـ
 األجنبية والعربية ومقارنتيا بنظاـ التعميـ قبؿ الجامعي في مصر.

 المحاسبية وتقييـ األداء

 في المؤسسات
 التربية المقارنة

ييدؼ المقرر إلى توضيح طرؽ وأساليب تقويـ أداء المؤسسات التعميمية 
ـ وأساليب التقويـ المختمفة،وأسس تقويـ أداء المؤسسات التعميمية،ومفاىي

الذاتي،وتحديد معايير األداء المؤسسي في التنظيـ،وجودة واعتماد المؤسسات 
التعميمية،ومراحؿ تقويـ واعتماد المؤسسات التعميمية،والخبرات الدولية في 

 مجاؿ تقييـ األداء في المؤسسات التعميمية.

 التربية المقارنة التطوير التنظيمي في المجاؿ التربوي

المقرر إلى توضيح مفيـو التطوير التنظيمي،وتحديد معطيات  ييدؼ
وأساسيات التطوير التنظيمي،ومتطمبات تطوير المنظمات التعميمية،وتحميؿ 
األوضاع التنظيمية لممؤسسات التربوية،تحميؿ البناء التنظيمي لممنظمة 
التعميمية،وتحميؿ معدالت الكفاءة،وتحميؿ المناخ التنظيمي،ومراحؿ تطوير 

 المنظمات التربوية.

 عمـ النفس عبر الثقافى
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى دراسة نظريات عمـ النفس وتطبيقاتيا فى البيئات الثقافية المختمفة 
ودراسة سيكولوجية الشخصية باختالؼ الثقافات والمجتمعات، وتأثير البيئة 

 عمى السمات والخصائص الشخصية.

 احصاء متقدـ فى عمـ النفس
مـ النفس ع

 التربوى

ييدؼ الىة دراسة أساليب االحصاء االستداللى المتقدـ. وتطبيقات الحاسب 
 spssاأللى فى التحميالال حصائى باستخداـ البرامج المختمفة مثؿ برنامج 

 وبرنامج ليزرؿ.

 قراءات فى عمـ النفس بالمغة االنجميزية
عمـ النفس 
 التربوى

يـ األساسية فى عمـ النفس بالمغة ييدؼ الى دراسة المصطمحات والمفاى
االنجميزية، وأىـ االتجاىات والتطورات والنظريات الحدجيثة فى عمـ النفس 

 بالمغة االنجميزية.

 (3قاعة بحث )
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى تقديـ معارؼ ومعمومات عف كيفية إعداد خطة البحث وخطوات 
اغتيا وتحديدىا وصياغة البحث العممى وكيفية اختيار مشكمة البحث وصي

 أىداؼ البحث وتصميـ أدواتو.

 األسس البيولوجية لمسموؾ
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى تقديـ معارؼ ومعمومات عف التشريح النفسى لمجياز العصبى 
وعالقتو بالتعمـ والسموؾ. وتأثير إفرازات الغدد واليرمونات المختمفة عمى 

 السموؾ.
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 نفسنظريات معاصره فى عمـ ال
عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى تقديـ معارؼ ومعمومات عف أىـ النظريات المعاصرة فى عمـ 
النفس كنظرية التعمـ االجتماعى والتعمـ المنظـ ذاتيًا والذكاءات المتعددة 

 وأساليب التعمـ و التفكير.

االتجاىات الحديثة لمبحث فى مجاؿ 
 عمـ النفس

عمـ النفس 
 التربوى

معارؼ ومعمومات عف االتجاىات الحديثة والمعاصرة فى  ييدؼ الى تقديـ
مجاؿ عمـ النفس كصعوبات التعمـ والموىبة والتفوؽ والتفكيروالذكاء 

 االصطناعى.

يتناوؿ ىذا المقرر مفاىيـ واتجاىات حديثة في مجاؿ الصحة النفسية عارضًا  الصحة النفسية مقرر متقدـ في الصحة النفسية
 ىذا المجاؿلمنظريات الحديثة في 

 كيفية تنمية الموىبة واإلبداع لدى تالميذ المراحؿ التعميمية المختمفة الصحة النفسية تنمية الموىبة واإلبداع

يتناوؿ ىذا المقرر إعداد برامج إرشاد النفسي وكيفية تطبيقيا وكذا القائـ  الصحة النفسية برامج التدخؿ اإلرشادي
 بتطبيؽ ىذه البرامج

في ىذا المقرر يتـ تعميـ الطالب كيفية اختيار طريقة البحث المناسبة لدراسة  الصحة النفسية (3قاعة بحث )
 ظاىرة

قراءات في الصحة النفسية بالمغة 
 االنجميزية

يتناوؿ ىذا المقرر عرض لمدراسات األجنبية المعاصرة في مجاالت الصحة  الصحة النفسية
 البيئة المصريةالنفسية المختمفة ووسائؿ االستفادة منيا في 

األساليب المستخدمة في مجاؿ اإلرشاد النفسي وكيفية تطبيقيا وفنيات  الصحة النفسية أساليب وفنيات اإلرشاد النفسي
 استخداـ تمؾ األساليب بفعالية

 ييتـ بدراسة مفيـو عمـ النفس العيادي وأىـ تطبيقاتو الصحة النفسية عمـ النفس العيادي

بحث العممي في االتجاىات الحديثة لم
 مجاؿ التدريس

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر االتجاىات الحديثة والمعاصرة في لمبحث العممي والتربوي 
في مجاؿ التخصص، وذلؾ مف خالؿ مسح الدراسات العممية في مجاؿ 

 التخصص عمى المستوى العالمي.

 البحث التربوي في مجاؿ التخصص
المناىج وطرؽ 

 التدريس
يتناوؿ ىذا المقرر البحث التربوي، مياراتو، اسسو، خطواتو، التصميمات 

 البحثية التجريبية المختمفة والمتغيرات البحثية والتطبيؽ عمى ابحاث سابقة.

مشكالت واتجاىات حديثة في المناىج 
ىج وطرؽ التدريس، يتناوؿ ىذا المقرر االتجاىات الحديثة في كؿ مف المناالمناىج وطرؽ  وطرؽ التدريس

ويعرض لبعض المشكالت المستحدثة ذات الصمة بكؿ مف المناىج وطرؽ 
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 التدريس. التدريس

االتجاىات الحديثة لمبحث في مجاؿ 
 التخصص

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر أىـ االتجاىات الحديثة في البحث العممي والتربوي في 
 مجاؿ التخصص.

 (3قاعة بحث )
المناىج وطرؽ 

 لتدريسا

يتناوؿ ىذا المقرر تدريب الطالب عمى آليات المسح لمبحوث التربوية في 
مجاؿ التخصص في جميع المصادر المتاحة داخؿ وخارج الوطف، وكتابة 

 تقارير عممية عنيا.

نتاج المواد التعميمية  تصميـ وا 
المناىج وطرؽ 

 التدريس

نتاجيا، كما يتعرض يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو المواد التعميمية وتصميميا و  ا 
نتاج تمؾ المواد والمشكالت التي تواجو عممية التصميـ  لنماذج تصميـ وا 

 واإلنتاج وُسبؿ التغمب عمييا.

تحميؿ نظـ تعميـ ومناىج طفؿ ما قبؿ 
 المدرسة االبتدائية

المناىج وطرؽ 
 التدريس

ئية، يتناوؿ ىذا المقرر نظـ تعميـ وتحميؿ مناىج طفؿ ما قبؿ المدرسة االبتدا
كما يتناوؿ ميارة تحميؿ المحتوى ونماذج التحميؿ وكيفية التحميؿ، والتدريب 

 عمى ميارة التحميؿ في مناىج طفؿ ما قبؿ المدرسة.

وييدؼ إلى دراسة فمسفة وأىداؼ مؤسسات تربية طفؿ ما قبؿ المدرسة  رياض األطفاؿ فمسفة مؤسسات طفؿ ما قبؿ المدرسة
 والتربية فييا.وأساليب التنشئة  ،وأدوارىا

االتجاىات الحديثة إلدارة وتمويؿ 
 مؤسسات رياض األطفاؿ

وتمويؿ مؤسسات رياض  ،يدرس فيو الطالب اتجاىات جديثة في إدارة رياض األطفاؿ
 ،األطفاؿ

ييدؼ إلى دراسة الطالب لميارات البحث العممي ومناىج البحث المختمفة،  رياض األطفاؿ (3قاعة بحث )
 .وأساليب التفكير العممي وممارسة ميارات

نظـ تعميـ األطفاؿ ذوي االحتياجات 
 الخاصة

ييدؼ إلى دراسة نظـ التعميـ الخاصة بذوي االحتياجات الخاصة بدوؿ العالـ  رياض األطفاؿ
 المختمفة دراسة مقارنة.

اض األطفاؿ مثؿ إدارة الجودة نظـ اإلدارة التربوية الحديثة في مؤسسات ري رياض األطفاؿ نظـ إدارة مؤسسات رياض األطفاؿ
 الشاممة، إدارة التغيير، تحميؿ النظـ، اإلدارة اإللكترونية.

دراسات تربوية في مجاؿ رياض 
 األطفاؿ

نظرة تحميمية لممنيجية الحديثة في الدراسات التربوية في مجاؿ رياض  رياض األطفاؿ
 األطفاؿ
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 الفصل الخامس
  فى التربية فةالفمس مقررات درجة دكتوراةتوصيف 
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 توصيف المقرر القس  العممى المقرر

 أصوؿ التربية فمسفات معاصرة في التربية

ييدؼ المقرر التعرؼ عمى الفمسفات التربوية المعاصرة كما ييدؼ إلى إدراؾ  
عالقات التفاعؿ بيف منظومة التربية والقيـ بأنواعيا ومستوياتيا المتعددة بيدؼ 

كما يتضمف المقرر دراسة الضمير ،سية عند اإلنسافتنظيـ بناء القيـ األسا
اإلنساني مف وجيات نظر فمسفية تربوية مختمفة كما يتناوؿ المقرر القيـ 

 .ومصادرىا وماىيتيا مف وجيات نظر فمسفات متعددة

 نظريات في اجتماعيات التربيػػػة

 
 أصوؿ التربية

ة وأىميتيا والتطور يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو النظرية في اجتماعيات التربي
كما يتناوؿ النظريات واالتجاىات ،التاريخي لمفكر االجتماعي في التربية

والفكر ،العالمية المعاصرة في اجتماعيات التربية وتطبيقاتيا التربوية
 .االجتماعي التربوي في المجتمع المصري المعاصر

 الجودة في التربية واقتصادياتيا
 أصوؿ التربية 

مقرر المفاىيـ المتعددة لمجودة التربوية والنظريات الحاكمة لكؿ يتناوؿ ىذا ال
كما يتناوؿ ،والطرائؽ المتعددة لقياس الجودة ومداخؿ إثرائيا بكافة أبعادىا،منيا

 –الفاعمية  –المقرر أيضًا عددًا مف األساليب المنيجية مثؿ تحميؿ التكمفة 
ت الجودة التربوية وطرائؽ إللقاء الضوء عمى اقتصاديا،الكمفة والمنفعة وغيرىا

 .النيوض بيا

 ( 4قاعة بحث متقدـ ) 
 أصوؿ التربية 

ييدؼ ىذا المقرر التعرؼ عمى المفاىيـ الحديثة في مناىج البحث التربوية 
كما يتضمف أيضًا التعرؼ عمى أىمية المنيج  .والطرائؽ المتعددة لتفعيميا

 .النقدي في التربية وآليات تفعيمو

 الالكترونى وتطبيقاتو فمسفة التعميـ

 ) إختيارى (
 أصوؿ التربية

ييدؼ ىذا المقرر تعريؼ الطالب باإلطار الفكري الفمسفي الحاكـ لمتعميـ 
 .الكتروني

وكذا التعرؼ عمى مفيـو التعميـ االلكتروني وأىميتو وخصائصو ودواعي 
 .االىتماـ بو

 .يفضاًل التعرؼ عمى أنواعو وكيفية تطبيقيا في نظمنا التعميم

 التميز في البحث التربوي

 ) إختيارى(
 أصوؿ التربية

ييدؼ ىذا المقرر إلى التعرؼ عمى معايير التميز في األداء والبحث 
 .واالتجاىات الحديثة في مجاؿ البحث التربوي وكيفية االستفادة منيا

فضاًل عف التعرؼ عمى آليات تطبيؽ نتائج البحوث التربوية لالستفادة منيا 
التربوي واالجتماعي مف أجؿ تحقيؽ تميز المجتمع وتنافسو مع  في المجاؿ
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 .المجتمعات المتقدمة

 التخطيط التربوي واقتصادياتو

 ) إختيارى(
 أصوؿ التربية

ييدؼ ىذا المقرر تعريؼ الطالب بأىمية التخطيط التربوي ودورة في ظؿ 
ـ عمى تسارع التغيرات شتى المجاالت وذلؾ مف أجؿ بناء مجتمع اقتصادي قائ

نظرًا ألف اقتصاد رقمي يتميز بالسرعة الفائقة والتخطيط  .اقتصاد المعرفة
 .والمرونة واالستثمار في التعميـ ورأس الماؿ البشرى

 .كما ييدؼ المقرر توضيح العالقة بيف التعميـ والنمو االقتصادي

 التربية المقارنة نظـ التنمية المينية بالجامعات

و أىداؼ التنمية المينية ألعضاء ىيئة  ،نمية المينيةيتناوؿ المقرر مفيـو الت
حيث لـ يعد الدور التقميدي لمجامعات في بث المعرفة ىو الموجو   ،التدريس

ألىدافيا بؿ انضمت إليو أىداؼ أخرى وحددت بناًء عمييا وظائؼ الجامعات 
وخدمة المجتمع. وىناؾ  ،البحث ،التدريس :في ثالث وظائؼ أساسية ىي

 .أخرى تضاؼ لعضو ىيئة التدريس مسئوليات

 التربية المقارنة التكنولوجيا اإلدارية في التعميـ
ومفيـو اإلدارة  ،وخصائصيا ،يتناوؿ المقرر مفيـو التكنولوجيا اإلدارية

ودواعي  ،ووظائؼ اإلدارة االلكترونية ،االلكترونية ودورىا في تطوير التعميـ
 و ،بات تطبيؽ اإلدارة االلكترونيةومتطم ،التحوؿ إلى اإلدارة االلكترونية

 .مساىمة التكنولوجيا اإلدارية فى تجويد العمؿ االدارى

 التربية المقارنة التعميـ والتعددية  الثقافية
يتناوؿ المقرر مفيـو اإلنساف في األلفية الثالثة، والمتغيرات الثقافية عمى 

عموماتية والتكنولوجية و المستويات المحمية واإلقميمية والدولية بسبب الثورة الم
التجديد والتطوير التربوي، والتحديات الحالية والمستقبمية لألمة العربية 

 والتعددية الثقافية وأبعادىا التربوية ،والتعددية

 التربية المقارنة (4قاعة بحث متقدـ )

يتناوؿ المقرر تعريؼ الدارس بالمنيجية العممية والخطوات الالزمة إلعداد 
طة البحث كما تنمَّى لدى الدارس ممكة التحميؿ والنقد عف طريؽ وكتابة خ

استعراض بعض الدراسات التي أجريت في المجاؿ ومعرفة أوجو القوة 
جراء دراسة مصغرة تشمؿ  والضعؼ فيما يطمعوف عميو، ومف ثـ تصميـ وا 

 جميع الخطوات العممية الالزمة لمبحث التربوي.

 لمقارنةالتربية ا صيغ جديدة في التعميـ

يتناوؿ المقرر الصيغ الجديدة في التعميـ مثؿ التعميـ مف بعد والتعميـ 
وكذلؾ يتناوؿ نماذج ليذه  ،االفتراضي والتعميـ االلكتروني والجامعة المفتوحة

الصيغ مثؿ الجامعة المفتوحة البريطانية والجامعة االفتراضية الكندية وجامعة 
بعض النماذج العربية لمصيغ الجديدة و ،ديكف كأحد أنماط الجامعات المزدوجة

 .فى التعميـ
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دور المنظمات اإلقميمية والدولية في 
 التربية المقارنة دراسات نظـ التعميـ

ييدؼ المقرر إلى دراسة المنظمات الدولية واإلقميمية المعاصرة مع إبراز دور 
 مصر في العالقات الدولية مف خالؿ مكانتيا الجغرافية والسياسية ويتضمف
المقرر توضيح ما ىية المنظمة الدولية واإلقميمية وأنواع وأقساـ تمؾ المنظمات 

 ودراسة نماذج لممنظمات الدولية ،واالختصاصات الضمنية ليا

الدراسات التنموية لتطوير نظـ التعميـ 
 التربية المقارنة القومية

ة ييدؼ المقرر إلى توضيح األسس العممية لمعمـو االجتماعية واإلنساني
بتحميؿ التجارب والخبرات التنموية في المجتمعات والمنظمات  ،المتصمة

 ،وتحديد المشكالت واالحتياجات التي واجيتيا ىذه التجارب والخبرات
واستخداـ تكنولوجيا المعمومات في توفير المعمومات عف ىذه التجارب 

 .والخبرات عمى المستوى المحمى والقومي والعالمي

عمـ النفس  ـ والتعمـسيكولوجية التعمي
 التربوى

االطالع عمى الجذور التاريخية لنظريات التعمـ وصواًل لنظريات  :ييدؼ الى
التعمـ المعرفى، ويقدـ معارؼ ومعمومات حوؿ: الجذور التاريخية لنظريات 
التعمـ، االتجاه المعرفى فى دراسة تفسير التعمـ، نظرية التعمـ االجتماعى 

تعديؿ السموؾ، التعميـ وأساليبو بيف النظريات والنماذج وتطبيقاتيا فى التعمـ و 
ذاتيًا، التطبيقات التربوية لنظريات –المختمفة، النماذج النظرية لمتعمـ المنظـ 

ذاتيا، النماذج والنظريات المفسرة لمتفكير، األسس النظرية  –التعمـ المنظـ 
عمـ وتعديؿ السموؾ، المختمفة لبرامج تعميـ التفكير، وجيات النظر المعرفية لمت

 ذوى االحتياجات الخاصة

عمـ النفس  التعمـ والذاكرة
 التربوى

ييدؼ الى االطالع عمى مفاىيـ التعمـ ونظرياتو بيف المنظور االرتباطى 
والمنظور المعرفى وتطبيؽ مبادئ نظريات التعمـ فى تعديؿ السموؾ وعرض 

ئؿ تحسيف الذاكرة فى التصورات النظرية لمذاكرة كبنية وعمميات وتوظيؼ وسا
عمميتى التعميـ والتعمـ. ويقدـ معارؼ ومعمومات حوؿ: التعمـ مفيومو وأساليب 
البحث فيو بيف المنظور االرتباطى والمنظور المعرفى، نظريات التعمـ 
االرتباطية، التعمـ المعرفى، نظرية التعمـ االجتماعى المعرفى، التعمـ المعرفى 

ساليب التعمـ وما وراء المعرفة، نماذج الذاكرة كتجييز ومعالجة معمومات، أ
بيف التعدد واالحادية، الذاكرة العاممة بيف النماذج التقميدية والنماذج الحديثة، 
استراتيجيات الذاكرة وما وراء المعرفة، التصور العقمى والخرائط المعرفية، 

 تمثيؿ المعمومات )التنظيـ الداللى لممعمومات(.

ة لمبحث فى مجاؿ االتجاىات الحديث
 عمـ النفس

عمـ النفس 
 التربوى

ييدؼ الى االطالع عمى االتجاىات الحديثة لبرامج التدخؿ السيكولوجى، 
تصنيؼ برامج التدخؿ السيكولوجى طبقًا ألسسيا النظرية، دراسة أثر استخداـ 
الوسائط المتعددة فى بيئة التعمـ عمى تنمية ميارات التفكير والتعمـ، تكويف 

التجاىات االيجابية نحو دور المعمـ الريادى فى تطبيؽ االتجاىات بعض ا
الحديثة فى مجاؿ التخصص. ويقدـ معارؼ ومعمومات حوؿ: تعميـ التفكير 
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المداخؿ، االستراتيجيات والنظريات، أثر الوسائط المتحددة فى بيئة التعمـ عمى 
ميارات وصنع تنمية ميارات التفكير والتعمـ، االتجاىات الحديثة فى تنمية 

القرار، استراتيجيات تنمية ميارات التفكير العميا فى المناىج الدراسية، ما وراء 
 .المفيـو واستراتيجيات :المعرفة

عمـ النفس  (4قاعة بحث متقدـ )
 التربوى

ييدؼ الى: إدراؾ أىميو البحث العممى واىدافة وخصائصة، اتخاذ البحث 
الت، إتقاف ميارات البحث العممى، العممى أسموبو فى التفكير وحؿ المشك

اتقاف ميارات كتابة البحث العممى وأسس تعميمية. ويقدـ معارؼ ومعمومات 
حوؿ: معنى البحث العممى وخصائصة، مشكمة البحث ومصادرىا، خطة 
البحث وصياغتيا، الفروض وأنواعيا، العينات وطرؽ اختيارىا، أساسيات 

ت، انواع التصميمات فى مجاؿ المنيج التجريبى، أدوات جمع المعموما
الدراسات التربوية والنفسية، يقيـ بعض البحوث فى مجاؿ عمـ النفس التربوى، 
يقييـ بحوث الطالب فى مجاؿ عمـ النفس التربوى، االساليب االحصائية 

 المناسبة الختيار الفروض.

عمـ النفس  التدخؿ السيكولوجى فى الطفولة المبكرة
 التربوى

ة األسس العامة لمتدخؿ المبكر وكيفية تقييـ العمميات النمائية ييدؼ الى معرف
الحد مف تأثير اإلعاقة، دور التفاعالت األسرية  .في مرحمة الطفولة المبكرة

في التدخؿ المبكر ودور الوالديف في برامج التدخؿ المبكر، إدراؾ العالقة بيف 
إلرشادية الوقائية، التعميـ والتدخؿ المبكر وبيف أساليب الرعاية الصحية وا

تحديد خصائص المجتمع الذي تقدـ فيو برامج التدخؿ المبكر، التعرؼ عمى 
 أىـ الخدمات النفسية واالجتماعية التي تقدـ لممعاقيف.

عمـ النفس  االتجاىات المعاصرة فى تعديؿ السموؾ
 التربوى

ع ييدؼ الى: التعرؼ عمي مفيـو تعديؿ السموؾ و خمفيتو التاريخية، اإلطال
عمي االسس النظرية الحديثة لبرامج تعديؿ السموؾ، التركيز عمى كيفية 
استخداـ اساليب تعديؿ السموؾ المختمفة مع التالميذ، التدريب عمي تطبيؽ 
برامج تعديؿ السموؾ، ويقدـ معارؼ ومعمومات حوؿ: مفيـو تعديؿ السموؾ و 

تاريخية(،  نشأتو و تطوره، المبادئ األساسية في تعديؿ السموؾ )لمحة
الخطوات األساسية في عممية تعديؿ السموؾ، تعريؼ و تحديد السموؾ 
المستيدؼ، قياس السموؾ، كيفية زيادة السموكيات المرغوب فييا، تعميـ 
سموكيات جديدة، خفض السموؾ غير المرغوب فيو، أنماط التعزيز المختمفة، 

جية البحث في تعديؿ الرسـو البيانية و أىميتيا، تعميـ السموؾ المكتسب، مني
 السموؾ، تطبيؽ نموذج لخطة تعديؿ السموؾ

عمـ النفس  النانو سيكولوجى
 التربوى

ييدؼ الى: إزاحة الجميد عف عمـ نفس جديد، تحديد المعنى الدقيؽ لمنانو 
سيكولوجي، تحديد ما ىيةعمـ نفس النانو، االطالع عمى أمكانية االستفادة مف 

النفس، االطالع عمى أمكانية أف تكوف ىناؾ  أفكار النانو فى مياديف عمـ
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أدوات وأجيزة نانو سيكولوجية، االطالع عمى أمكانية تصميـ أساليب لتعديؿ 
السموؾ تنطوي عمى ممارسات نانونية. ويقدـ معارؼ ومعمومات حوؿ: نانو 

التطور التاريخي ألجياؿ  سيكولوجى "عبقرية مف الطفولة وشخصية متميزة"
، القياس النفسي المعتمد عمى اجيزة نانوسيكموجية، أساليب النانو المختمفة

تعديؿ السموؾ النانوسيكولوجية أساليب التدخؿ النفسي النانوسيكولوجية، 
 أساليب العالج النفسي النانوسيكولوجية

ا مف خالؿ عرض القضايا المعاصرة في مجاؿ الصحة النفسية وكيفية تناولي الصحة النفسية قضايا معاصرة في الصحة النفسية
 لممفاىيـ والنظريات الحديثة

 العرض الدقيؽ لألمراض النفسية والعقمية متناواًل المفيـو والنظريات الصحة النفسية عمـ النفس المرضي

االتجاىات المعاصرة في العالج 
 أحدث االتجاىات في مجاؿ العالج النفسي مف حيث األسموب وكيفية التطبيؽ الصحة النفسية النفسي

في ىذا المقرر يتـ تعميـ الطالب كيفية اختيار طريقة البحث المناسبة لدراسة  الصحة النفسية (4) قاعة بحث متقدـ
 مقرر متقدـ ظاىرة

يتناوؿ ىذا المقرر مفيـو التواصؿ وأىدافو والتصنيفات المختمفة الضطرابات  الصحة النفسية اضطرابات التواصؿ والكالـ
 الكالـ والتواصؿ

 يتناوؿ المقرر القضايا البحثية المعاصرة في مجاؿ الصحة النفسية الصحة النفسية بحثيةقضايا 

اضطرابات الشخصية في الطفولة 
يتناوؿ ىذا المقرر مشكالت األطفاؿ في مرحمة الطفولة المبكرة وأسبابيا  الصحة النفسية المبكرة

 وكيفية إيجاد حموؿ ليا وكذا إرشاد ىؤالء لمتغمب عمييا

عيات العالمية والمحمية وتطوير الجم
 التخصص

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر الجمعيات العالمية والمحمية التي تعرض البحوث في 
مجاؿ التخصص)نشأتيا وتطورىا، أىـ الجمعيات العممية في مجاؿ 
التخصص، دورىا في تطور البحث العممي في مجاؿ التخصص(، كذلؾ 

ديـ دراسة نقدية لنماذج مف أنشطة الجمعية المصرية تدريب الطالب عمى تق
 لممناىج وطرؽ التدريس، ويقدـ مقترحات لزيادة فاعميتيا.

االتجاىات البحثية الحديثة في مجاؿ 
 التخصص

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر أىـ االتجاىات الحديثة والمعاصرة في البحث العممي 
 والتربوي في مجاؿ التخصص.

مشكالت وقضايا بحثية في مجاؿ 
 التخصص

المناىج وطرؽ 
 التدريس

يتناوؿ ىذا المقرر مشكالت وقضايا بحثية معاصرة في مجاؿ التخصص 
ورصد توجياتيا، ويوفر ىذا المقرر الفرصة أماـ الطالب لممارسة واكتساب 
الميارات االستقصائية األساسية الالزمة لمبحث في مجاؿ التخصص فضال 
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تمؾ الميارات في تصميـ خطة متكاممة العناصر لمبحث في عف توظيؼ 
مجاؿ التخصص، كذلؾ إتاحة الفرصة أماـ الطالب لمتدريب عمى استخداـ 

 األساليب اإلحصائية المتقدمة في تحميؿ نتائج البحوث.

المناىج وطرؽ  (4قاعة بحث )
 التدريس

ة الصمة يتناوؿ ىذا المقرر القدرة عمى تحديد البحوث واألدبيات وثيق
بموضوع الدراسة مف خالؿ المسح االلكتروني عبر المكتبات والدوريات 
والمجالت العممية المحمية والدولية، والتدريب عمى كتابة التقرير النيائي 

 لمبحث.

نتاج برامج التعميـ االلكتروني المناىج وطرؽ  تصميـ وا 
 التدريس

تروني وعناصر الوسائط يتناوؿ ىذا المقرر التعرؼ عمى مفيـو التعميـ االلك
المتعددة الموجودة في البرنامج ونماذج تصميـ وبرامج الكمبيوتر مع إعداد 

 برنامج في مجاؿ التخصص.

المناىج وطرؽ  تطوير وتقييـ المناىج الدراسية
 التدريس

، اإلجراءات،  يتناوؿ ىذا المقرر عممية تطوير المنيج الدراسي )المفيـو
يـ تطوير المنيج الدراسي في تحسيف عممية الدواعي، المعوقات، كيؼ يس

التدريس(، كما يتناوؿ مفيـو تقييـ المناىج الدراسية وأدواتو وكيفية إعداد 
أدوات تقييـ لممنيج واستخداميا، واالتجاىات المعاصرة في تقييـ المنيج 

 الدراسي.

تصميـ االختبارات في مجاؿ 
 التخصص

المناىج وطرؽ 
 التدريس

ر مفيـو االختبار وأنواعو، وشروط االختبار الجيد يتناوؿ ىذا المقر 
 وأسسو،وتقنينو، وكيفية تصميـ اختبارات في مجاؿ التخصص.

الجودة واالعتماد في مؤسسات رياض 
 رياض األطفاؿ األطفاؿ

يدرس فيو الطالب أساليب تحقيؽ الجودة واالعتماد في مؤسسات رياض 
المعايير لمجودة واالعتماد، ودور األطفاؿ، ويتعرؼ فيو الطالب عمى المفاىيـ و 

مؤسسات المجتمع المدني، وتكويف اتجاه إيجابي نحو أىمية وضع المعايير 
 لمجودة واالعتماد.

االتجاىات الحديثة في تصميـ برامج 
ويدرس كيفية تصميـ برامج الطفؿ، وأسس وخطوات بنائيا، وكيفية تنفيذىا،  رياض األطفاؿ .طفؿ ما قبؿ المدرسة

 اىات الحديثة في تصميميا.واالتج

االتجاىات الحديثة في تربية طفؿ ما 
دارة مؤسسات  رياض األطفاؿ .قبؿ المدرسة ويتناوؿ ىذا المقرر اآلراء الفمسفية الحديثة في تربية الطفؿ، وا 

 تربية الطفؿ في الدوؿ المتقدمة.

 رياض األطفاؿ قاعة بحث متقدـ
ويتدرب عمى إعداد الخطط يدرس فيو الطالب ميارات البحث العممي، 

البحثية، وأساليب التفكير العممي، فيتعرؼ عمى معنى المشكمة البحثية، وكيفية 
اختيارىا، ومفيـو الفرض العممي، ومفيـو منيج البحث وأدواتو، ويكتسب 
ميارات صياغة المشكمة والفروض العممية، ويكتسب اتجاىات ايجابية حوؿ 



 جامعة كفر الشيخ
 كمية التربية

 الدراسات العميا

  

  الئحة مرحمة الدراسات العميا 
 

122 

 

Kafrelsheikh University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ Kafrelsheikhجام University

يخ  ـ ـ ـ شـ ـفر ال عة ك ـ جام

 ممي، وأساليبو، وخطواتو.التفكير العممي حوؿ التفكير الع

يدرس فيو الطالب أساليب التنمية المينية لمعممي رياض األطفاؿ وتدريبيـ  رياض األطفاؿ التنمية المينية لمعمـ رياض األطفاؿ
 .عمى األساليب السميمة لمتعامؿ مع طفؿ ىذه المرحمة

المستحدثات التكنولوجية في تعميـ 
حدثات التكنولوجية ومستويات توظيفيا في التعميـ ومراحؿ مفاىيـ المست رياض األطفاؿ األطفاؿ

 وخطوات ومتطمبات تبني تمؾ المستحدثات، ومعوقات توظيفيا.

دارة الموارد البشرية في  تخطيط وا 
 رياض األطفاؿ مؤسسات رياض األطفاؿ

يدرس الطالب نظـ التخطيط لمموارد البشرية، وخطواتو ونظـ اإلدارة لتمؾ 
العالمية في دوؿ مختمفة، وكيفية تطبيؽ تمؾ النماذج في  الموارد والنماذج

 ومعوقات تطبيقيا. ،مصر
 


