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منا يتكون فهيا إمرجل إملثقف  ن إجلامعة بيئة ال يتكون فهيا إمعامل وحدة، وإ  "إ 

 إملتحرض إذلى ال يكفيه أ ن يكون مثقفًا، بل أ ن يكون مصدرًإ نلثقافة،

 وال يكفية أ ن يكون متحرضًإ، بل يعنيه أ ن يكون ممنيًا نلحضارة" 

 

 

 د. طه حسٌن                                                            

 مستقبل الثقافة فى مصر                                                            
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 يمذيح

فً  8811بالقرار الوزاري رقم  كلٌة التربٌة النوعٌة ومقرها محافظة كفر الشٌخت أنشأ

 أحكام بعض تعدٌل بشأن 8991لسنة  929صدر القرار الجمهوري رقم  8991م. وفً عام 81/81/8998

 اعتبارا طنطا لجامعةبكفر الشٌخ   النوعٌة التربٌة كلٌة بضم والخاص الجامعات تنظٌم لقانون التنفٌذٌة الالئحة

بإنشاء جامعة  2112لسنة  829م صدر القرار الجمهوري رقم 2112فً عام و. 91/8999من العام الجامعً 

 التربٌة كلٌة وتهدفخ. الشٌ كفر لجامعة تابعة النوعٌة التربٌة كلٌة أصبحتو، م  89/4/2112الشٌخ فً  كفر

 المحٌط المجتمع تنمٌة خطة فً المساهمة على القادرٌن النوعٌٌن المعلمٌن من متمٌزة أجٌال تخرٌج إلى النوعٌة

 شٌخ،ال كفر جامعة فً التطوٌر حركةة لبمواكو .التخصص مجاالت أحد فً خاصة بصفة الشٌخ، كفر بجامعة

 آخذا   والئحتها جهاة تسعى إلى تطوٌر برامالكلٌ فإن للجامعة، موحدة الئحة خالل من العمل إلى تسعى والتً

 .المعتمدة الساعات بنظام

 

 

 



 جامعة كفر الشٌخ – كلٌة التربٌة النوعٌة  لالئحة الداخلٌة )مرحلة البكالورٌوس(ا
 

 

3 
 

 األولانثاب 

 انكهُح إسرتاتُدُحأوالً: 

                                                                                                   Vision انشؤَح
 ودولٌا . تتطلع الكلٌة للوصول الى مستوى تعلٌمى وبحثى ومجتمعى متمٌز محلٌا واقلٌمٌا

                                                                                            Missionانشسانح    

 مؤهال   النوعٌة التخصصات فى اخصائى / معلم إعداد إلً  الشٌخ كفر جامعة - النوعٌة التربٌة كلٌة تسعى

 الى باالضافة ، العمل سوق احتٌاجات ضوء فى صحٌح بحثى علمى منهج اتباع على قادرا واكادٌمٌا تربوٌا

    المحٌطة للبٌئة المجتمعٌة والخدمات البحثٌة االستشارات تقدٌم

 Goals                                                                                                                انغاَاخ   

 رؤٌة مع تتفق التً الكلٌة ورسالة رؤٌة لتحقٌق وذلك للجامعة؛ العامة ةٌالرئٌس الغاٌات من الكلٌة غاٌات تنبثق
 :ٌلً فٌما الكلٌة غاٌات وتتمثل الجامعة، ورسالة

 ضوء فً الجامعً قبل التعلٌم لمراحل المختلفة النوعٌة التخصصات من واألخصائٌٌن المعلمٌن إعداد .8
 .والتربوٌة التعلٌمٌة المخرجات من لمجتمعا حاجات

 تنموي مردود وتحقٌق العمل، سوق ٌخدم بما والتقنً الفنً اإلنتاج علىرة قد لدٌه خرٌج إعداد .2

 .واقتصادي

 .المعلومات تكنولوجٌا مع التعامل علىوقادرا  ا  علمٌ ومؤهال الجماعً، العمل مهارة لدٌه خرٌج إعداد .9

 .النوعٌة والتخصصات المجاالت فً والمٌدانٌة العلمٌة لبحوثإجراء ا .4

 كزاالمر مع بالتعاون وذلك النوعٌة، التخصصات فً الصغٌرة للمشروعات خبرة بٌت الكلٌة تكون أن .1

 .المختلفة المجاالت فً اإلقلٌمٌة البحثٌة

 فً ٌساهم بما ، المجتمع لمؤسسات المختلفة التخصص مجاالت فً المتخصصة الفنٌة المشورة تقدٌم .2

 .المرتبطة المجاالت فً المجتمع وتنمٌة المجتمعٌة المشكالت حل

 Strategic Objectives                                                                 اإلسرتاتُدُحاألهذاف 
 

  األول: ضمبن انجىدة انمضتمر نهحصىل عهى االعتمبد:انهذف 

 األهذاف انفرعيت

 َشش حمبفخ انزٕدح نكم انفئبد انًغتٓذفخ. -1

 انتُظًٛٙ ٔ تحذٚخّ.تطٕٚش انٓٛكم  -2

 تفؼٛم َظى انًتبثؼخ ٔ تمٕٚى األداء. -3

 

 



 جامعة كفر الشٌخ – كلٌة التربٌة النوعٌة  لالئحة الداخلٌة )مرحلة البكالورٌوس(ا
 

 

4 
 

 :تطىير انبرامج انتعهيميت وتحذيث انمقرراث انذراصيت:   انهذف االصتراتيجي انثبوي 

 األهذاف انفرعيت

 NARSتطٕٚش انجشايذ انتؼهًٛٛخ ثًب ٚحمك انًؼبٚٛش انمٕيٛخ االكبدًٚٛخ انًشرؼٛخ  -1

 تطٕٚش اعتشاتٛزٛخ انتذسٚظ ٔانتؼهى ٔانتمٕٚى.  -2

 NORMSاعتؼًبل انتمٛٛى انكًٙ نهتغٓٛالد انًبدٚخ  - -3

 تفؼٛم اإلسشبد األكبدًٚٙ ٔانذػى انطالثٙ - -4

 انتٕعغ فٙ تحٕٚم انًمشساد انذساعٛخ انٗ يمشساد انكتشَٔٛخ -5

 تطٕٚش خطخ انتذسٚت انًٛذاَٙ -4

ٔانٕعبئم انتؼهًٛٛخ ٔتطٕٚشْب ثًب ٚتفقك يقغ تطقٕٚش انجقشايذ تطٕٚش انًؼبيم ٔلبػبد انذساعخ ٔ انًكتجخ  - -5

 انذساعٛخ ٔسفغ لذساد انطالة انتُبفغٛخ.

  انعمهىانهذف االصتراتيجي انثبنث: تطىير انذراصبث انعهيب وانبحث انعهمي: 

 األهذاف انفرعيت

 ٔانُشش انذٔنٙ انؼًهٗتشزٛغ انجحج انؼهًٙ  -1

 NARSثًب ٚحمك انًؼبٚٛش انمٕيٛخ انًشرؼٛخ تطٕٚش لطبع انذساعبد انؼهٛب ٔثشايزّ  -2

 يحذحخ دٔسٚباَشبء لبػذح ثٛبَبد نألثحبث انؼهًٛخ  -3

 ، تكشٚى أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ انًتًٛضٍٚ عُٕٚبً. -4

 االشتشان فٙ أحذث انذٔسٚبد نتًُٛخ لذساد أػضبء ْٛئخ انتذسٚظ ٔانجبحخٍٛ -5

 نهذساعبد انؼهٛب.انؼًم ػهٗ رزة انطالة انٕافذٍٚ نهتغزٛم ثبنجشايذ انًختهفخ  -6

 تفؼٛم  انخطظ انجحخٛخ  نأللغبو انؼهًٛخ -7

تشزٛغ ارشاء األثحبث انجُٛٛخ انًشتشكخ ثٍٛ األلغبو انؼهًٛخ انًختهفخ ٔتكٍٕٚ فشق ثحخٛخ حتٗ ٚتخُقٗ سفقغ  -8

 كفبءح اعتغالل انًٕاسد انًتبحخ ثبنكهٛخ

 نمذوي وتىميت انبيئت:انهذف االصتراتيجي انرابع: تذعيم عالقبث انشراكت مع مؤصضبث انمجتمع ا 

 األهذاف انفرعيت

 تؼظٛى دٔس انششاكخ انًزتًؼٛخ نتًُٛخ يٕاسد انكهٛخ. -1

 تمذٚى االعتشبساد انؼهًٛخ ٔانفُٛخ فٙ انتخصصبد انُٕػٛخ انًختهفخ نكبفخ أطشاف انًزتًغ. -2

 تجُٗ ٔدػى األَشطخ انجٛئٛخ ٔانخذيٛخ، ٔتٕعٛغ َطبق خذيخ انًزتًغ ٔتًُٛخ انجٛئخ. -3

 األطشاف انًزتًؼٛخ ٔاالعتفبدح يٍ انُتبئذ.لٛبط آساء  -4

 تؼظٛى دٔس انكهٛخ  فٙ تحغٍٛ انظشٔف انحٛبتٛخ نهًزتًغ انًحهٗ. -5

 ٔضغ خطخ يٕحمخ ٔيؼتًذح نهًشبسكخ انًزتًؼٛخ. -6
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 :انهذف االصتراتيجي انخبمش: تىميت انمىارد انبشريت وانمبديت ببنكهيت 

 األهذاف انفرعيت

 تًُٛخ انًٕاسد انًبنٛخ. -1

 انًٕاسد انزاتٛخ نهكهٛخ.تًُٛخ  -2

 ثبنزبيؼخ. نًٕاسد انجششٚخااالنتضاو ثًؼبٚٛش تؼٍٛٛ انكٕادس انزذٚذح طجمب نًب تمشسِ  -3

 االنتضاو ثبنؼًم طجمب نُظى اداسح انزٕدح انشبيهخ. -4

 تًُٛخ لذساد ٔ يٓبساد انًٕاسد انجششٚخ ثبنكهٛخ. -5

 عهى آراء انمضتفيذيه: انهذف االصتراتيجي انضبدس: انتطىير وانتحضيه انمضتمر بىبء 

 األهذاف انفرعيت

 تطٕٚش عٛبعبد انمجٕل ٔانتحٕٚم ثبنكهٛخ ثُبء ػهٗ آساء انًغتفٛذٍٚ. -1

 تجُٗ يشبكم ٔلضبٚب انًزتًغ انًشتجطخ ثغٕق انؼًم ٔدػٕح أطشاف انًزتًغ ٔانتٕاصم يؼٓى. -2

 تطٕٚش ٔتزٓٛض ٔحذح خذيبد انخشٚزٍٛ. -3

  انتقىيم وتفعيم وظم انمتببعت:انهذف اإلصتراتيجي انضببع: تحضيه طرق 

 األهذاف انفرعيت

 تطٕٚش أعبنٛت انتمٛٛى ٔااليتحبَبد. -1

 تطجٛك آنٛخ تضًٍ ػذانخ انتمٕٚى. -2

 إػذاد خطخ نهتحغٍٛ ٔانتؼضٚض -3

 :انهذف االصتراتيجي انثبمه: دعم انطالة وانخريجىن 

 األهذاف انفرعيت

 تطٕٚش ٔحذح خذيخ ٔدػى انخشٚزٍٛ -1

 يًٛضح نهطالة.تطٕٚش ثشايذ سػبٚخ صحٛخ  -2

 تطٕٚش ثشايذ سػبٚخ ارتًبػٛخ يًٛضح نهطالة. -3

  كهيت )أونىيت متىصطت(.نهانهذف االصتراتيجي انتبصع: االرتقبء ببنمميزاث انتىبفضيت   

 األهذاف انفرعيت

 ثبنكهٛخ.انخجشاد انفُٛخ ٔاألكبدًٚٛخ دػى  -1

 يصبَغ تؼهًٛٛخ ٔخذيٛخيشاكض أ ٔحذاد أ  إَشبء -2

 االتصبل ثبنًزتًغ انًحهٗ.صٚبدح أَشطخ  -4

 

 



 جامعة كفر الشٌخ – كلٌة التربٌة النوعٌة  لالئحة الداخلٌة )مرحلة البكالورٌوس(ا
 

 

6 
 

 انثاب انثاٍَ

 ويصغهحاخيفاهُى أساسُح 
 

                                                                                                                 Terminology( تؼشَفاخ                             1يادج )

التالٌة، حٌنما ترد فً هذه الالئحة، المعانً المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرٌنة على للكلمات والعبارات 

 خالف ذلك.

 .جامعة كفر الشٌخ الجامعة

 مجلس جامعة كفر الشٌخ.  مجلس الجامعة

 الالئحة
                كفر الشٌخ جامعة -كلٌة التربٌة النوعٌة لالداخلٌة ) مرحلة البكالورٌوس ( الالئحة 

 )بنظام الساعات المعتمدة(.

 وحدة قٌاس أكادٌمً لتحدٌد وزن المقرر بٌن المقررات األخرى. الساعة المعتمدة

 الوقت الطبٌعً المنقضً فً محاضرة أو معمل أو فصل دراسً. ساعة االتصال

 تخصص معٌن. فًمجموعة الدراسات والمناهج التً تؤدى إلى الحصول على درجة علمٌة  البرنامج الدراسً

 الخطة الدراسٌة
 للحصول على الدرجة الجامعٌة المطلوبة ما،قائمة المقررات المطلوب دراستها لبرنامج دراسً 

 لبرنامج دراسً.

 العام الجامعً

ٌتكون من ثالثة فصول دراسٌة؛ فصلٌن إجبارٌٌن )خرٌفً وشتوي( وفصل صٌفً اختٌاري، وكل 

ٌتكون من خمسة عشر أسبوعا  ما عدا فترة االمتحانات، كما ٌتكون الفصل  إجباري دراسًفصل 

 من ثمانٌة أسابٌع عدا فترة االمتحانات. الصٌفً

 ٌسجلها الطالب فً فصل دراسً.مجموعة الساعات المعتمدة التً  العبء الدراسً

 للطالب بعد استكمال متطلبات التخرج.)بناء على طلب مجلس الكلٌة(  تمنحها الجامعة التًالشهادة  الدرجة الجامعٌة

 .الدراسًطرٌقة عددٌة لتقوٌم الطالب أكادٌمٌا  خالل الفصل  الفصلًالمعدل 

التراكمًالمعدل   
للطالب خالل فترة معٌنة، فإذا كانت تلك الفترة تمثل اكتمال  األكادٌمًطرٌقة عددٌة لتقوٌم األداء 

 للتخرج.  التراكمًهو المعدل  التراكمًالساعات المطلوبة للتخرج فٌكون المعدل 

 للتخرج.  التراكمًالجامعة حسب المعدل  فًٌحصل علٌة المتخرج  الذيالتقدٌر  التقدٌر العام
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 Faculty Departments                                                                                                                        ( ألساو انكهُح 2يادج )

  أكاديمية هي كالتالي: برامجتتكون الكمية من خمس 

  األكاديمية البرامج كود القسم مسمسل

 االقتصاد المنزلي ق601 1

 التربية الفنية ف602 2

 التربية الموسيقية م603 3

 تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي تك604 4

5 
 
 
 

 التربوي اإلعالم ع605

 Scientific Degree Awarding                                                                        ( يُح انذسخاخ انؼهًُح3يادج )

 :التاليةالبرامج في أحد  التربية النوعيةالبكالوريوس في  كفرا لشيخ بناء عمى طمب مجمس الكمية درجةيمنح مجمس جامعة 

 . االقتصاد المنزلي -1

 التربية الفنية. -2 البرنامج الرئيسي

 التربية الموسيقية. -3 البرنامج الرئيسي
. 

 البرنامج الرئيسي

 الحاسب اآللي. تكنولوجيا التعميم و -4

 البرنامج الرئيسي
 التربوي. اإلعالم -5

                                                                                     General Rules of Admission      انششوط انؼايح نهمثىل( 4يادج ) البرنامج الرئيسي

 الشروط التالٌة: بالكلٌةٌشترط فٌمن ٌتقدم لاللتحاق و  فً الدولةلنظام القبول بالجامعات المصرٌة المعمول به لكلٌة تخضع ا

 .أن ٌكون مصري الجنسٌة، وٌجوز قبول غٌر المصرٌٌن وفقا  للتعلٌمات المنظمة لذلك 

 لكل  أو ما ٌعادلها بالمجموع والتخصص المناسبٌن ) بقسمٌهما العلمى واألدبى ( أن ٌكون حاصال  على شهادة الثانوٌة العامة
 .(الخمس سنوات  والدبلومات الفنٌة الصناعٌة)والثانوٌه المعادلة من الخارج   برنامج

  أن ٌكون الئقا  صحٌا. 

أن ٌجتاز اختبار القدرات بالنسبة لبرامج التربٌة الفنٌة و التربٌة الموسٌقٌة 

 ه بالتفرغ الكلً للدراسة.أن ٌكون متفرغا  تفرغا  تاما  للدراسة، أو ٌكون لدٌه موافقة صرٌحة من جهة عمل 

.)أن ٌجتاز المقابلة الشخصٌة بما ٌتناسب مع مهنة التدرٌس )عدم وجود اى نوع من االعاقات الصحٌة والجسمانٌة 

 قبول الطالب الراغبٌن فى االلتحاق بالدراسة فى الكلٌة من الحاصلٌن على اللٌسانس او البكالورٌوس او غٌرها من قبول الطالب ٌجوز
العلٌا من احدى الكلٌات الجامعٌة الخاضعة لقانون تنظٌم الجامعات او جامعه االزهر او الكلٌات العسكرٌة او اكادٌمٌة الشرطة  المؤهالت

 .،على ان ٌقوم الطالب بسداد المصروفات الدراسٌة التى ٌحددها المجلس االعلى للجامعات  ومجلس الجامعة

      Documents Required for Admission                                                                            وثائك االنتحاق   ( 5يادج )

 الوثائق التالٌة:كلٌة ٌقدم الطالب الملتحق بال
 الدراسًأصل شهادة المؤهل. 

.أصل شهادة المٌالد 

 حدٌثة . 2×4عدد ست صور مقاس 

.الكشف الطبً المعتمد 

 الذكور.جند للطالب  2نموذج 

ما قد تطلبه الكلٌة من مستندات أو وثائق أخرى 
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 انثاب انثانث
 الئحح َظاو انذساسح و انتسدُم

Study and Registration System 
 

 System of Study                                                                                                                         انُظاو انذساسٍ( 6يادج )

 الربٌعى، الفصل الخرٌفً والفصل إجبارٌٌنالنظام الدراسً المتبع هو نظام الساعات المعتمدة، وفٌه ٌقسم العام الدراسً إلى فصلٌن دراسٌٌن 

)على أن ٌتم مضاعفة  دا فترة االمتحاناتهذا ع أسبوعا ، باإلضافة إلى فصل صٌفً اختٌاري عبارة عن ثمانٌة أسابٌع 81وكل منهما 

حصول الطالب  وٌجوز ، ٌولٌو فى شهروٌكون بداٌة الفصل الساعات الدراسٌة األسبوعٌة المخصصة للمقررات التً تدرس فً هذا الفصل(

كل  المختلفةوالمٌدانٌة والصناعٌة  والعملٌة العلمٌةم بالمصانع والمؤسسات تدرٌب صٌفى لطالب المستوى الثالث لتدرٌبه ساعة(821على )

 .فى تخصصه

 Credit Hours and Contact Hours                                                               انساػاخ ادلؼتًذج وساػاخ االتصال( 7يادج )

دقٌقة أسبوعٌا ،  11الساعة المعتمدة عبارة عن وحدة قٌاس أكادٌمً لتحدٌد وزن المقرر بٌن المقررات األخرى، وتكافئ محاضرة واحدة لمدة 

دقٌقة أسبوعٌا. وعموما  فإن عدد الساعات المعتمدة  211دقٌقة أسبوعٌا ،  أو حصة تدرٌبٌة لمدة  811 – 811أو حصة تمارٌن أو معمل لمدة 

ر ما ٌعكس الناتج المتوقع من المقرر، كما ٌوضح الوقت المطلوب لدراسة المقرر وطبٌعة هذه الدراسة، بٌنما ساعات االتصال هً لمقر

 الوقت الطبٌعً المنقضً فً محاضرة أو معمل أو فصل دراسً.

 Study Program                                                                                                                      انربايح انذساسُح( 8يادج )

وتشتمل على )االقتصاد المنزلى ، التربٌة الفنٌة ، التربٌة الموسٌقٌة ، تكنولوجٌا التعلٌم  برامج دراسٌةللكلٌة خمسة تضم الخطة الدراسٌة 

، على أن (9)مادة   فً تخصص البرنامج الدراسًفً التربٌة النوعٌة ، التً تؤهل لدرجة البكالورٌوس والحاسب اآللى ، االعالم التربوى ( 

د والمحاضرٌن كلما كان ذلك ممكنا . والبرنامج الدراسً ٌؤهل لدرجة البكالورٌوس ٌأو أكثر مختلف المواع جدولٌطرح لكل مقرر دراسً 

ٌة ملالتى ٌدرسها الطالب بهذة البرامج والتدرٌبات الالزمة الكتساب المهارات الع العملٌةنظرا  لطبٌعة المقرارات و، فً التخصص

آنخ حبَٛخ أٔ غُبء ، آنّ اعبعٛخ ثٛبَٕ ....نكم احُبٌ يٍ انطالة عبػتبٌ والتى تتطلب تقسٌم الطالب ببرنامج التربٌة الموسٌقٌة كالتالى )وممارستها، 

انًختهمخ( ششٔع انفُٗ يٍ انًزبالد انتخصصٛخٚختبس انطبنت انً، كًب نكم خًغخ يٍ انطالة عبػّ ٔاحذح ٚخ ....آنخ تشثٕ، ....نكم احُبٌ يٍ انطالة عبػتبٌ 

على مدى فترة دراستهم، ٌتم تحدٌد الرحالت بالبرامج المختلفة لرحالت العلمٌة التى تتطلبها طبٌعة الدراسة لبعض المقررات بالنسبة لو

وٌتم العلمً، وبالنسبه لبرنامج التربٌة الفنٌة تكون رحلة االقصر واسوان رحلة اجبارٌة على الطالب  البرنامجوبة من خالل العلمٌة المطل

 . (4وتكون تابعة لمقرر تاريخ الفن )عمى افواج  تدعٌمها مادٌا  من الجامعه وتنظم من قبل رعاٌة شباب الجامعة

 Program Study Plan                                                                                                    اخلغظ انذساسُح نهربايح( 9يادج )

ة التً تقدم من الكلٌ ساعة معتمدة فى البرامج الدراسٌة المختلفة 141تمنح كلٌة التربٌة النوعٌة درجة البكالورٌوس بعد اجتٌاز الطالب لعدد 
 ٌة ومقسمة كالتالى:والتى تطرح بواسطة الكل

كلٌةمعتمدة ٌتحتم على جمٌع طالب الإجبارٌة  اتساع 4 ساعة مقسمة كالتالى: 82 :االختٌارٌةو  متطلبات الجامعة اإلجبارٌة 
، وٌجوز من قبل الجامعة معتمدة ٌمكن اختٌارها من قائمة معدة ساعات اختٌارٌة  1، وتخصصًبرنامج  أيدراستها عند اختٌار 

 أخرى إلٌها، أو حذف مقررات مدرجة منها، بقرار من مجلس الجامعة. إضافة مقررات

دم بواسطة مجلس تق ساعات اختٌارٌة  2ساعة إجبارٌة و  24مقسمة كالتالى ساعة  31 : متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة واالختٌارٌة
 الكلٌة وتعتمد من مجلس الجامعة.

تقدم بواسطة   ساعة اختٌارٌة 12و، إجبارٌة  86مقسمة كالتالى ساعة  98: متطلبات البرنامج الدراسً اإلجبارٌة واالختٌارٌة
 مجلس الكلٌة وتعتمد من مجلس الجامعة.
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 Requirements of Study Program                                                                   يتغهثاخ انربَايح انذساسٍ( 11يادج )

مقررات متطلبات الكلٌة  وٌكون لكل برنامج دراسً خطة دراسٌة تحتوي، باإلضافة إلى مقررات متطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة، 

حدد اإلجبارٌة واالختٌارٌة، ومتطلبات البرنامج الدراسً اإلجبارٌة واالختٌارٌة التً تقدمها الكلٌة. بحٌث ٌكون لكل مقرر دراسً مواصفات ت

 توى والمعلومات األساسٌة والمهنٌة للمقرر، طبقا  لمقتضٌات النظام الداخلً للجودة. وتعد البرامج والخطط الدراسٌة والمناهج لمتطلباتالمح

 .والخطط والمناهج أو أي تعدٌل علٌها من مجلس الجامعة وتعتمد تلك البرامج مجلس الكلٌة، بمعرفة مجالس األقسام و الدراسًالبرنامج 

 Course File                                                                                                                       يهف ادلمشس انذساسً( 11يادج )

 المواصفات مثل بالمقرر؛ ٌتعلق ما كل على ٌحتوى ،العلمى البرنامجمن قبل ( Course File ) ملف خاص به دراسًٌنشأ لكل مقرر 

(course Specification )والتقارٌر (Course Reports )دراسً فصل كل نهاٌة فً الملف هذا وٌحدث. الخ...  واالستبٌانات واالمتحانات. 

                                             Credit Hours Required for Graduationخشجادلؼتًذج ادلغهىتح نهتػذد انساػاخ (12يادج)

ساعة معتمدة ) مائة  841أن ٌقوم الطالب بدراسة  (9ٌشترط لحصول الطالب على درجة البكالورٌوس فً أحد البرامج الموضحة فً المادة )

 .وأربعون ساعة معتمدة ( على األقل بنجاح

                                                                                                                                                                      Course Numbers  أسلاو ادلمشساخ( 13يادج )

من هذه  على مجموعة علمً برنامج جمٌع التخصصات داخل الجامعة، بحٌث ٌشرف كل فًعددا من المقررات الدراسٌة  الكلٌةتطرح 
 البرامجلعدد من  العلمًالمقررات طبقا لتخصصه، وقد تضم الخطة الدراسٌة ألحد البرامج الدراسٌة مجموعة مقررات تخضع لإلشراف 

 تطرح البرنامج وخارجها أٌضا.   التًالعلمٌة داخل الكلٌة 

 الذي العلمًوالقسم ب الكلٌة وفقا لكلٌات الجامعة ترتٌرقما  كودٌا  ال ٌتكرر، ٌحتوي على معلومات عن لكلٌة ٌخصص لكل مقرر دراسً با
، باإلضافة إلى تحدٌد نوع المقرر من حٌث طرحه لطالب الدرجة الجامعٌة األولى البرنامجٌشرف على المقرر، ومستوى المقرر داخل 

 أو الدراسات العلٌا.  ()البكالورٌوس

 منها مدلول خاص: ، لكل خانةالتالًرقم المقرر عبارة عن ست خانات كما بالشكل 

 

 الدراسات مرحلة لمقررات  1و األولى، الجامعٌة الدرجة مرحلة لمقررات  0: كالتالً المقرر نوع تحدد (D1) فالخانة التً فً أقصى الشمال 

 .الٌمٌن على تقع التً خانات الخمس من األولى الجامعٌة الدرجة مقررات أرقام جمٌع تتكون ذلك وعلى العلٌا،

 .داخل الجامعة التربٌة النوعٌةة كلٌ إنشاء ترتٌب حسب  ، ( 2 رقم ) الكلٌة كود تحدد (D4) اآلالف خانة عشرات

 من) األرقام منهما كل تأخذ و ،وهو نفس ترتٌب البرنامج  الكلٌة داخل العلمً للقسم الكودي الرقم تحددان (D2&D9) خانتا اآلالف والمئات
 التقارٌر ومتابعة ملفه، وإعداد ومحتوٌاته، مواصفاته إعداد المتضمن المقرر؛ على الكامل العلمً اإلشراف البرنامج ٌتولى أن على( 5 إلى 8

 .بتدرٌسهٌن القائم مع بالتعاون وذلك للمقرر، الفصلٌة

 تتدرج 99 إلى 00 من األرقام تأخذ بحٌث التخصص، داخل المقرر مستوى لتحدٌد ٌخصصان فإنهما (D8&D2)أما خانتا العشرات واآلحاد 

 . المقرر لمستوى طبقا

                                                                                                                                                        Academic Advising       اإلسشاد األكادميٍ( 14يادج )

لكل مجموعة من الطالب مرشدا  أكادٌمٌا  من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس، ٌساعد الطالب فً اختٌار المقررات الدراسٌة، البرنامج ٌخصص 

، وحل مشاكلهم األكادٌمٌة طوال فترة دراسًوترتٌب جداولهم الدراسٌة، وعملٌات الحذف واإلضافة واالنسحاب من مقرر أو من فصل 

، فإن الطالب ٌعتبر مسئوال  مسئولٌة مباشرة عن اختٌار المواد  للطالب استشارٌا  وغٌر ملزم ألكادٌمًاالمرشد  وٌعتبر رأى  هذا الدراسة.

وتعد  الدراسًالجدول  فًتعارض  أيوالشعب والجدول الدراسً، والتأكد من تحقٌق المتطلب السابق للمقرر إن وجد، والتأكد من عدم وجود 

 .نذ بداٌة التحاقه بالكلٌةاإلقرارات الالزمة وٌوقع علٌها الطالب م
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                                    Program Coordinator                                                                                                              يُسك انربَايح( 15يادج )

والمرشدٌن األكادٌمٌٌن واألقسام العلمٌة ٌختار عمٌد الكلٌة من بٌن أعضاء هٌئة التدرٌس منسقا  لكل برنامج دراسً بالكلٌة، للتنسٌق بٌن الكلٌة 

 ذلك فٌما ٌخص األمور األكادٌمٌة.ومكتب القبول والتسجٌل بالجامعة، و

                               Registration                                                                                                                                        انتسدُم( 16يادج )

بتعبئة نموذج التسجٌل الب المستمرٌن. ٌقوم الطالب تنشر مواعٌد التسجٌل فً التقوٌم األكادٌمً، سواء كان ذلك بالنسبة للطالب الجدد أو الط

ول بمساعدة مرشده األكادٌمً ، وباختٌار المقررات والشعب، وإعداد جدوله الدراسً، وتعبئة النماذج الخاصة بذلك، وتسلٌمها إلى إدارة القب

 والتسجٌل بعد اعتمادها من المرشد األكادٌمً.

تنشئ ملفا  أكادٌمٌا  لكل طالب التسجٌل وسدد الرسوم الدراسٌة. وعلى إدارة القبول والتسجٌل أن ٌعتبر الطالب مسجال  إذا أنهى متطلبات 

ٌحتوى على كامل وثائق االلتحاق، وكذلك على صور من جدوله الدراسً ونماذج الحذف واإلضافة ....إلخ، وٌجب أن ٌحدث هذا الملف فً 

 نهاٌة كل فصل دراسً.

                                              Registration of a Warned Student                                                               زس أكادميُاتسدُم انغانة ادلُ( 17يادج )

الطالب الذي حصل على إنذار أكادٌمً ٌسجل فً الحد األدنى للعبء الدراسً فً الفصل الدراسً التالً، وال ٌجوز تجاوز ذلك إال 

 من الئحة االمتحانات. 41بموافقة عمٌد الكلٌة بناء  على توصٌة المرشد األكادٌمً، استنادا  إلى المادة 

                                Course Prerequisite                                                                                                          ادلتغهة انساتك دلمشس( 18يادج )

 ال ٌجوز تسجٌل الطالب فً أي مقرر دراسً ٌشترط له متطلب سابق ما لم ٌكن قد اجتاز بنجاح ذلك المتطلب، وال ٌتم تجاوز ذلك إال بموافقة

 مجلس شئون التعلٌم والطالب بناء على موافقة مجلس الكلٌة.نائب رئٌس الجامعة لشئون التعلٌم والطالب بناء على 

                                Study Load                                                                                                                               انؼةء انذساسٍ( 19يادج )

ختلف من طالب إلى آخر طبقا  هو مجموع الساعات المعتمدة التً ٌسجلها الطالب فً فصل دراسً معٌن. وهذا العبء ٌ الدراسًالعبء 

 وتعارضاته، وفى جمٌع األحوال ٌراعى التالً: الدراسً، ولظروف الجدول الدراسًومستواه  العلمًالستعداده 

  ساعة معتمدة ، إال فً الحاالت التً ٌتوقف علٌها تخرج الطالب فٌجوز تجاوز هذا الحد فً الفصل  28الحد األعلى للتسجٌل
 ساعات معتمدة. 2الدراسً األخٌر، وذلك بموافقة المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج الدراسً، بشرط أال تتجاوز هذه الزٌادة 

  طالب الذي بقى على تخرجه أقل من ذلك، وذلك فً الفصل الدراسً ساعة معتمدة وٌستثنى من ذلك ال 82الحد األدنى للتسجٌل
 األخٌر.

  ٌتوقف علٌها تخرج  التًالحاالت  فًساعة معتمدة، ، إال  82فٌكون الحد األعلى للتسجٌل فٌه صٌفً  دراسًإذا طرح فصل
 ً ومنسق البرنامج الدراسً.ثالث ساعات معتمدة، وذلك بموافقة المرشد األكادٌم فًالطالب فٌجوز تجاوز الحد األعلى 

 تعرض الحاالت األخرى لتجاوز الحدود العلٌا والدنٌا على مجلس الكلٌة التخاذ ما ٌراه بشأنها . 

 .وفى جمٌع األحوال ٌتم االلتزام بالقوانٌن المنظمة فً الحد األدنى لسنوات التخرج 

                                Registration, Adding and Dropping Deadlinesفرتاخ انتسدُم واحلزف واإلضافح                                     ( 21يادج )

 :اآلتً، ٌراعى الدراسًاالعتبار الحد األعلى والحد األدنى للعبء  فًمع األخذ 

  ًللتسجٌل، وتبدأ الدراسة مع بداٌة األسبوع الثانً مباشرة.ٌخصص األسبوع األول من الفصل الدراس 

  من بداٌة الدراسةلثالث وا الثانًٌسمح للطالب بالحذف واإلضافة خالل األسبوع. 

 .ٌخصص األسبوع األول من الفصل الدراسً الصٌفً للحذف واإلضافة، وتبدأ الدراسة فً الٌوم الثالث من األسبوع األول 

  التارٌخ  بعد موافقة مجلس الكلٌة. ذلكٌجوز فى حالة الضرورة السماح بعد 

  الحد األدنى من الطالب للتسجٌل فً مقرر دراسً هو خمسة طالب للمقرر الواحد على أن ٌكون هذا المقرر من المقررات
 الدراسٌة التً ٌطرحها القسم خالل الفصل الدراسً المنوط بذلك. 

)شئون النماذج الخاصة بذلك وبمشاورة ومساعدة المرشد األكادٌمً وموافقته، ثم تسلم النماذج إلى إدارة القبول والتسجٌلٌقوم الطالب بتعبئة 

 .الطالب(
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                                Withdrawal from a Course                                                                                                االَسحاب يٍ يمشس( 21يادج )

المرشد األكادٌمً ومحاضر المقرر، وذلك حتى نهاٌة األسبوع الثامن من الفصلٌن  رأى ذاخٌجوز للطالب االنسحاب من أي مقرر، بعد 

 أال بشرط ،"Wوٌرصد له الرمز " ، ونهاٌة األسبوع الرابع من الفصل الصٌفً، مع مراعاة الحد األدنى للعبء الدراسً،والربٌعىالخرٌفً 

 المحددة الفترة بعد االنسحاب تم وإذا. الطالب معدل حساب فً المقررات تلك تدخل وال االنسحاب، قبل المقررة الغٌاب نسبة تجاوز قد ٌكون

 ".F"التقدٌر له وٌرصد المقرر فً راسبا   الطالب ٌعتبر

                                Withdrawal from a Semester                                                                         ( االَسحاب يٍ انفصم انذساس22ٍ)يادج 

 طبقا للقواعد التالٌة: الدراسًتنظم أمور االنسحاب من الفصل 

  ٌجوز للطالب االنسحاب الكلى من الفصل الدراسً بتوصٌة من المرشد األكادٌمً وموافقة مجلس الكلٌة، على أال ٌتجاوز ذلك
 ، ونهاٌة األسبوع الخامس من بداٌة الفصل الصٌفً. والربٌعىمن بداٌة الفصلٌن الخرٌفً  الثامننهاٌة األسبوع 

  رتً التسجٌل والحذف واإلضافة ٌعتبر منسحبا  من الفصل الدراسً.الذي لم ٌحضر للتسجٌل خالل فت المقٌدالطالب 

  الفقرة السابقة، وللمجلس اتخاذ القرار  فًٌنظر مجلس الكلٌة فً طلبات االنسحاب التً تقدم بعد نهاٌة الفترة المسموح بها
 المناسب.

  متتالٌة أو متفرقة دراسٌةال ٌجوز أن ٌتجاوز عدد الفصول التً ٌنسحب منها الطالب عن أربعة فصول. 

                                Postponement of Admission                                                                                                     تأخُم انمثىل( 23يادج )

 تنظم أمور تأجٌل قبول الطالب طبقا للقواعد التالٌة:

  مجلس الكلٌة ٌقبله ر مقبول ذبعٌجوز تأجٌل قبول الطالب لفصل دراسً واحد إذا تقدم. 

 كلٌة ولم ٌسجل خالل أسبوع التسجٌل ٌعتبر منسحبا  من الفصل الدراسً، وإذا لم ٌسجل فً الفصل الذي ٌلٌه الالطالب الذي ٌقبل ب
 ٌسجل فً العام التالً كطالب باقٌا لإلعادة.

                                Study Discontinuance                                                                                                      االَمغاع ػٍ انذساسح( 24يادج )

 .( من الئحة االمتحانات11طبقا  للمادة )الطالب المستمر الذي سجل وانقطع عن الدراسة ولم ٌقدم طلب انسحاب، ٌعامل معاملة الغائب 

                                Changing Study Program                                                                                            سٍتغُري انربَايح انذسا( 25يادج )

الكلٌة. وفً هذه الحالة  مجلسٌجوز للطالب تغٌٌر برنامجه الدراسً، وذلك بعد أخذ رأى المرشد األكادٌمً ومنسق البرنامج وموافقة 

ٌمكن احتساب بعض المقررات التً اجتازها الطالب فً برنامجه السابق، بشرط أن ٌعادلها منسق البرنامج الجدٌد بمقررات بالبرنامج 

 المحول إلٌه.

                                Transfer of Credit                                                                                                                    اَتمال ادلمشساخ ( 26) يادج

أخرى أو معهد علمً آخر، إلى سجل الطالب وذلك بعد اقتراح ٌجوز انتقال بعض المقررات التً درسها الطالب وأنهاها بنجاح فً جامعة 

 منسق البرنامج وموافقة مجلس الكلٌة وبالشروط اآلتٌة:

  .ًأن تكون تلك المقررات ضمن الخطة الدراسٌة للبرنامج الدراس 

  ال ٌقل تقدٌر المقرر المنقول عن أ(D-). 

  مالً ساعات البرنامج الدراسً.٪ من إج11ٌزٌد ما ٌتم انتقاله من ساعات معتمدة عن  أال 

  ال تكون هذه المقررات قد استخدمت من قبل فً الحصول على درجة علمٌة فً نفس التخصص.أ 

  .ًٌدخل تقدٌر هذه المقررات فً حساب المعدل التراكم 
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                                Bended Distant Learning                                                                                                           انتؼهى يٍ تؼذ( 27يادج )

بتدرٌس بعض المقررات من بعد؛ عن طرٌق اإلنترنت أو التلٌفزٌون، أو أي وسٌلة من وسائل التعلم من التعلم من بعد ٌسمح النظام الدراسً 

االمتحان النهائً داخل الحرم الجامعً. وتتبع التعلٌمات المنظمة لذلك من حٌث التفاعل مع المحاضر وتقدٌم بعد، وفً جمٌع األحوال ٌجرى 

 .(91وٌطبق علٌها أحكام المادة ) التقارٌر والدراسات وخالفه

                                  Student Attendance                                                                                                                حضىس انغالب( 28يادج )

ٌعتبر حضور الطالب جزء من العملٌة التعلٌمٌة، ومفترض أن ٌحضر الطالب جمٌع المحاضرات، وحصص التمارٌن، والمعامل والورش 

وإذا تجاوزت نسبة غٌابه  ،ل المحددة للمقرر ٌنذر أكادٌمٌا  ات االتصا٪ من مجموع ساع21والتدرٌب. فإذا بلغت نسبة غٌابه فً أي مقرر 

 ".Fهذا المقرر وٌرصد له التقدٌر " فً٪ من مجموع ساعات االتصال المقررة للمقرر بغٌر عذر ٌقبله مجلس الكلٌة، فٌعتبر راسب 21

 المقررة .% من إجمالى الساعات الدراسٌة 81ذر الطالب إنذار أول فى حالة غٌابه نٌ -

 % من اجمالى الساعات الدراسٌة المقررة بخطاب رسمى معتمد وموثق وبعلم الوصول .81ٌنذر االنذار الثانى فى حالة غٌابه  -

% من اجمالى عدد الساعات الدراسٌة المقررة بخطاب رسمى معتمد وموثق وبعلم  21ٌنذر االنذار الثالث واألخٌر فى حالة غٌابه نسبة  -

 الوصول .

ى الطالب المتأخرون عن التسجٌل حتى نهاٌة األسبوع الثالث من بداٌة الفصل الدراسى ٌعتبروا منقطعٌن عن الدراسة والٌمكن تسجٌلهم ف -

 قطاعهم وتأخرهم حتى ٌمكنهم إٌقاف قٌدهم فى هذا الفصل بعد موافقة مجلس الكلٌة حتى الٌعتبروا راسبٌن هذا الفصل وعلٌهم تقدٌم سبب إن

ستمرار فى دراسة فصل دراسى دون أن ٌعد راسب إذا تقدم بعذر ٌقبله مجلس الكلٌة ، وذلك قبل بداٌة طالب االعتذار عن االٌجوز لل -

 االختبارات النهائٌة بخمسة أسابٌع على األقل .

                                The Maximum Period of Study                                                                                 ادلذج انمصىي نهذساسح( 29يادج )

م و الئحته التنفٌذٌة و تعدٌالته 8912لسنة  49للدراسة بجمٌع البرامج تحدد طبقا للقواعد المنظمة لذلك بقانون تنظٌم الجامعات  القصوىالمدة 

 و ما ٌستجد من قوانٌن و لوائح أخري .

                                Special Credit Students                                                                                           ادلمشساخ اخلاصحعالب ( 31يادج )

الحصول على درجة علمٌة أو ٌجوز لبعض الدارسٌن التسجٌل فً مقررات معٌنة بغٌة الحصول على خبرة فً مجال المقرر، ولٌس بغرض 

شهادة دراسٌة، وفً هذه الحالة ٌسدد الطالب الرسوم الدراسٌة المقررة للمقرر، وال ٌخصص له مرشد أكادٌمً، وٌمكن له الحصول على إفادة 

 تفٌد دراسته واجتٌازه المقرر.

لدراسٌة المقررة للمقرر، ووجود مكان خالً كما ٌجوز للدارس حضور مقرر كمستمع بدون امتحان أو حساب نقاط بشرط تسدٌد الرسوم ا

 ".AUبالشعبة، وٌرصد له التقدٌر"

                                Discharging From the University                                                                                    انفصم يٍ انكهُح( 31يادج )

 فً الحاالت التالٌة:ٌفصل الطالب 

 ٌةذللمنصوص علٌه بقانون تنظٌم الجامعات والئحتة التنفٌالمسموح به طبقا  من الفصل الدراسً تجاوز عدد مرات االنسحاب  إذا. 

 إذا لم ٌنه دراسته فً المدة القصوى التً حددها قانون تنظٌم الجامعات و الئحته التنفٌذٌة أو القوانٌن و اللوائح الالحقة. 

 .ًإذا صدر بحقه قرار فصل بسبب سلوكً أو أخالق 

  ٌةذطبقا للمدة المحددة بمواد قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌإذا ُحرم من دخول االمتحان النهائً لجمٌع المقررات . 
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 انثاب انشاتغ

 الئحح االيتحاَاخ
Examination Regulation 

 

                         The Course                                                                                                                               ( ادلمشس انذساس32ٍيادج )

وعلى المحاضر أن ٌعلم الطالب  ،وٌنتهً فً نهاٌة الفصل بامتحان نهائً ،المقرر الدراسً هو منهج تعلٌمً ٌعطى خالل فصل دراسً واحد

والتصحٌح وأعمال  ، وبطرٌقة قٌاس أداء الطالب، وموعد االمتحانات الدورٌةهفى أول محاضرة بمحتوى المقرر ومواصفاته ومراجع

 االمتحانات.

                        Semester Work                                                                                                                 ( األػًال انفصهُح33يادج )

ودرجة االمتحان النهائً  ودرجة امتحان منتصف الفصل الدراسً نشاط ومستوى الطالب فً مقرر ما بمجموع درجة األعمال الفصلٌة قدرٌ

بها أعمال الطالب خالل الفصل الدراسً. وقد ٌشمل التقوٌم امتحانات  درلهذا المقرر، ودرجة األعمال الفصلٌة للمقررات هً الدرجة التً تق

أنشطة تعلٌمٌة مختلفة للمقرر، وتعاد أوراق اإلجابة أو التقارٌر أو البحوث بعد  أيتدرٌبات عملٌة، أو بحوث، أو تقارٌر، أو أو  تحرٌرٌة

 تصحٌحها للطالب. 

هذا االمتحان،  فًات أعمال الفصل بدون عذر ٌقبله المحاضر تقدر درجته بصفر امتحان معلن مسبقا  من امتحان أيكل طالب ٌتخلف عن 

 .تعوٌضًحساب درجة أعمال الفصل. أما إذا كان التخلف بعذر مقبول فٌمكن للمحاضر أن ٌسمح للطالب بامتحان  فًوتدخل 

                         The Final Examination                                                                                                  ( االيتحاٌ انُهائ34ٍيادج )

أو  تحرٌرٌااالمتحان النهائً لمقرر عبارة عن امتحان شامل فً المقرر، ٌعقد فً نهاٌة كل فصل دراسً مرة واحدة، وٌمكن أن ٌكون اختبارا  

 شفوٌا ، أو كل ذلك بناء على متطلبات ومواصفات المقرر. والدرجة التً ٌحصل علٌها الطالب هً درجة االمتحان النهائً. أوعملٌا  

من ثالثة أعضاء من هٌئة التدرٌس بالكلٌة بمعدل جلسة لكل خمسة طالب، وفى حالة  والشفوٌة والعملٌة التحرٌرٌةوتشكل لجان االمتحانات 

  )قانون تنظٌم الجامعات والئحته التنفٌذٌة(من الخارج.الضرورة ٌستعان بأعضاء 

                   The Final Mark                                                                                                                       ( انذسخح انُهائُح35يادج )

ودرجة االمتحان النهائً لهذا المقرر،  ودرجة امتحان منتصف الفصل الدراسً مجموع درجة األعمال الفصلٌة الدرجة النهائٌة لمقرر ما هً

 -حٌث تقدر كالتالى:

 درجة. 11ساب مجموع درجاتة تحافقط ٌتم  التحرٌرىالمقرر  -

ساب مجموع درجاتها من درجة اال فى حالة المقررات التخصصٌة ٌتم احت 11فقط ٌتم احتساب مجموع درجاتة  العملًالمقرر  -

 درجة. 811

 .درجة  811ٌتم احتساب مجموع درجاتة  تحرٌري+ جزء  عملىالمقرر الذى ٌنقسم الى جزء  -

  وذلك دون النظر الى عدد ساعات المقرر. -

 درجة مقسمة كالتالى: 811درجة التدرٌب المٌدانى  -

(وفى حالة عدم كفاٌة اعضاء هٌئة التدرٌس بالقسم العلمى ٌتم االستعانة بمشرفٌن درجة اشراف )اعضاء هٌئة التدرٌس  41

 متخصصٌن بالتربٌة والتعلٌم 

 درجة لمدٌر المدرسة . 21

 ثالثٌة من اعضاء هٌئة التدرٌس . ى لجنةهدرجة امتحان شف 41 
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                     Evaluation And Grades                                                                                                  وانتمذَشاخ ( انتمىَى36يادج )

 : حساب المعدالت التراكمٌة كالتالً فًتدخل  والتًتحتسب التقدٌرات التً ٌحصل علٌها الطالب لكل مقرر 

 التقدٌر الرمز عدد النقاط النسبة

 )+( ممتاز +A 4من  إلً أقل 9.1من  811إلى  91من 

 ممتاز A 9.1إلً أقل من  9.4من  91أقل من إلى  91من 

 (-) ممتاز -A 9.4إلً أقل من  9.8من  91أقل من إلى  11من 

 )+( جٌد جدا   +B 9.8إلً أقل من  2.1من  11إلى أقل من  11من 

 جٌد جدا   B 2.1إلً أقل من  2.1من  11إلى أقل من  11من 

 )+( جٌد +C 2.1إلً أقل من  2.2من  11إلى أقل من  11من 

 جٌد C 2.2إلً أقل من  8.9من  11إلى أقل من  21من 

 )+( مقبول +D 8.9إلً أقل من  8.2من  21إلى أقل من  21من 

 مقبول D 8.2إلً أقل من  8.9من  21إلى أقل من  11من 

 (-) مقبول -D 8.9إلً أقل من  8من  11إلى أقل من  11من 

 راسب F صفر 11أقل من 

 أما الرموز التً لٌس لها نقاط وال تدخل فً حساب المعدل التراكمً فهً كالتالً:

 مالحظات التقوٌم الرمز

Ic التالًٌجب إكمال متطلبات المقرر قبل نهاٌة األسبوع الثامن من الفصل  غٌر مكتمل 

W تتغٌر إلى منسحب F  الموعد المحددإذا كان االنسحاب بعد 

AU بحت علمًحضور المقرر كمستمع فقط بغرض  مستمع 

S ًنتٌجة مقرر تم اجتٌازه بدون تقدٌر مرض 

TC مقرر تم دراسته خارج الجامعة مقرر منقول 

EX ًمقرر أعفى الطالب من دراسته معف 

                  Marks Sheet                                                                                                           ( كشف سصذ دسخاخ ادلمشس37يادج )

األعمال  اتجحتوي على أسماء الطالب وأرقامهم األكادٌمٌة، ومعلومات عن درتف رصد درجات وتقدٌرات، بحٌث وٌعد لكل مقرر كش

، وكذلك اللجنة ذلك المقررالمكلف بتدرٌس وتصحٌح  المادة ذاستا علٌها.  وٌوقع اخرى تالفصلٌة، والدرجة النهائٌة، والتقدٌرات وأي مالحظا

 الثالثٌة لتصحٌح االمتحان النهائى للمقرر.
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            Course Grade Points                                                                                                                    ( َماط ادلمشس38يادج )

عبارة عن طرٌقة عددٌة لتقوٌم الطالب أكادٌمٌا  خالل الفصل الدراسً، ( Semester Grade Point Average, SGPAالمعدل الفصلً )

وٌحسب بحاصل قسمة مجموع نقاط جمٌع المقررات التً درسها الطالب فً فصل دراسً واحد على مجموع الساعات المعتمدة لتلك 

معٌن أربعة مقررات، وكانت  دراسًفصل  فًطالب المقررات فً ذلك الفصل، مقربا  إلى أقرب خانتٌن بعد العالمة العشرٌة. فمثال لو أنهى 

على  هً، وكانت الساعات المعتمدة لهذه المقررات 12و 91و 11و 29 هًهذه المقررات  فًحصل علٌها الطالب  التًالدرجات النهائٌة 

 :كالتالً الفصلً، فٌحسب المعدل 1و 2و 4و 9الترتٌب 

SGPA=                                                                         =9.82     

 Grade Point Average                                                                                                         ( ادلؼذل انرتاك39ًٍيادج )

للطالب هو طرٌقة عددٌة لتقوٌم األداء األكادٌمً للطالب خالل فترة معٌنة، وٌحسب ( Grade Point Average, GPAالمعدل التراكمً )

ل تلك الفترة، على مجموع الساعات المعتمدة لتلك المقررات. وعند بحاصل قسمة مجموع نقاط المقررات التً درسها الطالب بالكلٌة خال

إكمال الطالب لجمٌع متطلبات البرنامج الدراسً، ٌحسب المعدل التراكمً بحاصل قسمة مجموع نقاط التقدٌرات النهائٌة لجمٌع مقررات 

 مة العشرٌة.إلى أقرب خانتٌن بعد العال االبرنامج على مجموع الساعات المعتمدة للبرنامج مقرب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــالمعدل التراكمً=  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنسبة المئوٌة للتخرج = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

       Graduation General Grade                                                                                           ( انتمذَش انؼاو نهتخشج41يادج )

المتبع فً حساب تقدٌرات حسب المعدل التراكمً للتخرج، وتحسب التقدٌرات بنفس النظام من الكلٌة هو التقدٌر الذي ٌحصل علٌه المتخرج 

  المواد كالتالً:

 التقدٌر الرمز المعدل التراكمً

 )+( ممتاز +A 4.11إلى  9.1من 

 ممتاز A 9.1أقل من إلى  9.4من 

 (-) ممتاز -A 9.4أقل من إلى  9.8من 

 )+( جٌد جدا   +B 9.8إلى أقل من  2.1من 

 جٌد جدا   B 2.1إلى أقل من  2.1من 

 )+( جٌد +C 2.1إلى أقل من  2.2من 

 جٌد C 2.2إلى أقل من  8.9من 

 )+( مقبول +D 8.9إلى أقل من  8.2من 

 مقبول D 8.2إلى أقل من  8.9من 

 (-) مقبول -D 8.9إلى أقل من  8.11من 

 Academic Honor                                                                                                                        ( يشتثح انششف41يادج )

ٌكون قد  دراسً وأال مستوى أيفً  2.1قل معدلة عن فأكثر، على أال ٌ 2.1شرف إذا حصل على معدل تراكمً الٌمنح المتخرج مرتبة 

 .ٌةذٌم الجامعات بالئحتة التنفٌ(من قانون تنظ11فى اى امتحان تقدم له المادة )رسب فً أي مقرر دراسً 

 

3    x  1.78   +  4   x 3.22  +  2  x  3.7  +  5   x 

3    +   4   +  2  +   5 

 عدد الساعات المعتمدة للمقرر(  Xمجموع )النقاط الحاصل علٌها الطالب فً كل مقرر 

 إجمالً الساعات المعتمدة للبرنامج

 (X  811مجموع )الدرجات الحاصل علٌها فً األربع مستوٌات الدراسٌة 

 مجموع الدرجات العظمً للمقررات
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    IC (Incomplete)                                                                                                              ( تمذَش غري يكتًم42يادج )

، بشرط أن  المادة ذاستاغٌر مكتمل، وذلك إذا تعذر على الطالب إكمال متطلبات المقرر لظرف قاهر ٌقبله " Iٌسجل للطالب مؤقتا  الرمز "

وإكمال متطلبات المقرر قبل نهاٌة  المادة ذباستاٌتقدم الطالب بطلب ٌفٌد ذلك قبل موعد االمتحان النهائً. والطالب مسئول عن االتصال 

المقرر الفصل الدراسً التالً. وإذا لم ٌتمكن الطالب من إكمال متطلبات المقرر قبل نهاٌة الفصل الدراسً التالً ٌعتبر الطالب راسبا  فً هذا 

 ". Fوٌتغٌر الرمز إلى "

           Absence from Final Examination                                                              ( انتغُة ػٍ االيتحاٌ انُهائ43ٍيادج )

 الطالب الذي ٌتغٌب عن االمتحان النهائً تكون درجته صفرا  فً ذلك االمتحان. 

 Academic Warning                                                                                                             ( اإلَزاساخ األكادميُح44يادج )

" ألي فصل دراسً، وال ٌسجل الطالب فً الفصل الدراسً التالً إال 8إذا حصل على معدل تراكمً أقل من " اٌوجه للطالب إنذار أكادٌمٌ

 فً الحد األدنى لعدد الساعات. 

  Course Repeat                                                                                                                                 يمشس( إػادج 45يادج )

وتحسب الساعات المعتمدة للمقرر مرة  ذلك المقرر، واالمتحان فٌه مرة أخرىطرح  إذا رسب الطالب فً أي مقرر إجباري علٌه إعادته عند

. أما المقررات االختٌارٌة فله إعادتها أو استبدالها. وذلك بعد تسدٌد الرسوم المقررة لإلعادة، هذا وتحتسب التراكمً واحدة فً المعدل

 . فٌها الطالب فً معدله التراكمً تقدٌرات المقررات التً رسب

                     Preventing from Attending the Final Examination                                 ( احلشياٌ يٍ االيتحاٌ انُهائ46ٍيادج )

من عدد  %  21 ٌحرم الطالب من دخول االمتحان النهائً لجمٌع المقررات التً قام بتسجٌلها فً الفصل الدراسً إذا تغٌب عن الدراسة

أكادٌمً فً ذلك الفصل. وإذا قبل مجلس الكلٌة راسب( وال ٌوجه له إنذار " )F، وٌرصد له "ساعات كل مقرر بغٌر عذر ٌقبله مجلس الكلٌة

 . "Wعذر الطالب فٌعتبر منسحبا  من الفصل وٌرصد له الرمز"

                                                                                 Organization of Final Examinationsانُهائُح( انتُظًُاخ اخلاصح تااليتحاَاخ 47يادج )

مجالس األقسام مع عدم اإلخالل بأحكام مواد هذه الالئحة، ٌتولى مجلس الكلٌة وضع التنظٌمات الخاصة باالمتحانات النهائٌة بالتنسٌق مع 

  .ومنسقً البرامج

                                                                                                                                          Degree Plan Form       ( منىرج انتخشج48يادج )

" قبل بداٌة فصل التخرج، وذلك بعد تعبئته بجمٌع المقررات التً اجتازها بنجاح، وكذلك نموذج التخرجٌقدم الطالب المتوقع تخرجه "

البرنامج الدراسً المسجل فٌه الطالب. وٌجب أن ٌعبأ هذا النموذج بإشراف مباشر من المرشد األكادٌمً  المقررات الباقٌة إلكمال متطلبات

النموذج على ما ٌفٌد تسدٌد كامل  ٌحتويوبتوقٌعه، ثم ٌسلم إلدارة القبول والتسجٌل، بعد اعتماده من منسق البرنامج الدراسً. وٌجب أن 

 ة.الرسوم الدراسٌ

                                                                                    Degree Requirements                 انتخشج( يتغهثاخ 49يادج )

 إكمال جمٌع المتطلبات التالٌة: البكالورٌوس( بعدٌمنح الطالب الدرجة الجامعٌة األولى )

  إكمال جمٌع متطلبات الساعات المعتمدة المطلوبة فً البرنامج الدراسً ، سواء كانت إجبارٌة أو اختٌارٌة طبقا للخطة الدراسٌة للكلٌة 

 وفً حالة عدم تحقق هذا المعدل ٌسمح للطالب بتسجٌل مقرر أو أكثر لم ٌدرسه من قبل المرشد  8الحصول على معدل تراكمً ال ٌقل عن ،
 و منسق البرنامج وٌضاف له فً السجل الدراسً األكادٌمً

 .سداد كامل المصروفات الدراسٌة 

.اجتاز التدرٌب الصٌفى 
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                           Explanation of These Articles               ( تفسري يىاد انالئحح51يادج )

الالئحة وتعرض جمٌع الحاالت التً لم ٌررد بهرا نرص فرً هرذه الالئحرة علرى جامعة حق تفسٌر مواد هذه كلٌة بعد موافقة مجلس اللمجلس ال

مرع  ال ٌتعارضوٌعرض األمر على مجلس الجامعة التخاذ القرارات المناسبة فً كل حالة على حده وذلك بما  ما ٌراهمجلس الكلٌة لٌقترح 

 والئحته التنفٌذٌة . قانون تنظٌم الجامعات
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 نثاب اخلايسا

 يىاصفاخ خشَح كهُح انرتتُح انُىػُح

 ادلىاصفاخ انؼايح نهخشَح أوال:

 
 :ٌلً ما فهم قادراً على الخرٌج أن ٌكون ٌجب 

 

 .المتعلمٌن تنوع تناسب تربوٌة وبٌئات للتدرٌس، :خطة ٌصمم .8

 .وتعلمهم تعلٌمهم وأنماط المتعلمٌن خصائص عٌامرا  التعلٌم، تكنولوجٌا موظفا التدرٌس، قرط ٌطبق .2

 .والتعلم التعلٌم لعملٌتً المختلفة الجوانب لتقوٌم مناسبة وأدوات أسالٌب ٌستخدم .9

 .التعلٌمى للدمج القابلٌن الخاصة االحتٌاجات ذوى مع بمهنٌة ٌتعامل .4

 .متنوعة مهنٌة عالقات :وٌبنى مهنٌا، ذاته ٌنمى .1

 .المختلفة بفروعها العلوم مجاالت بٌن التكاملٌة والعالقات المعرفة وحدة ٌدرك .2

 .المهنٌة ممارساته فً األعمال ورٌادة والنفسً، التربوي والتوجٌه اإلرشاد آلٌات ٌوظف .1

 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجٌا تار ومها الشخصٌة قدراته   مستخدم بفاعلٌة ٌتواصل .1

 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات ٌتفهم .9

 .األجنبٌة اللغات وبإحدى سلٌمة عربٌة بلغة ٌتواصل . 81

 .والمعنٌٌن المتعلمٌن مع تعامالته فً وآدابها التعلٌم مهنة وبأخالقٌات المجتمع بقٌم ٌلتزم . 88

 .لألمة الثقافٌة الهوٌة مقومات ٌعً . 82

 .اآلخر وقبول والتسامح طٌة،والدٌموقرا الوطنً، االنتماء :قٌم تنمٌة فً ٌشارك . 89

 .استدامتها فى التعلٌم ودور المجتمع تنمٌة فى دوره ٌدرك . 84

 .العلمٌة األسالٌب باستخدام والمجتمعٌة المهنٌة :المشكالت حل فً ٌشارك . 81

 .والتمٌز الجودة ٌحقق بما  التربوي والتطوٌر المجتمع خدمة أنشطة فً ٌشارك . 82
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 اذلُكم األكادميٍ انؼاو نهخغح انذساسُح ا:ثاَُ
 .التعلٌم واالعتماد جودة لضمان القومٌة الهٌئة من اقتراحه تم ما على بناء   المختلفة بتخصصاتها للكلٌة الدراسٌة الخطة صممت

 :الدراسٌة الخطة مع تقرٌبا ٌتفق والذي ونسبها الدراسة مجاالت ٌوضح التالً والجدول

 توصٌف مجال الدراسة مجال الدراسة م
النسبة مدى 

(℅) 

 (لمهنٌة) ا األساسٌةالعلوم  1

العلوم التى ٌدرسها 

الطالب وترتبط مباشرة 

 المهنى هبإعداد

81% 

21% 

2 

 العلوم التخصصٌة والمساندة 

تطبٌقات الحاسوب فى 

 التخصص

العلوم التى ٌدرسها 

الطالب وترتبط مباشرة 

 بإعداد التخصصى

49% 

11% 

 التدرٌب ) عملى / المٌدانى ( 3

التطبٌق العملى لما 

ٌدرسة الطالب فى 

مواقف تدرٌسٌة ومهنٌة 

سواء تم هذا التطبٌق فى 

الكلٌة او فى مؤسسات 

 تعلٌمٌة 

82% 

 

 

81 % 

 العلوم الثقافٌة  4

العلوم التى ٌدرسها 

الطالب وٌرتبط مباشرة 

 بتكوٌنة الثقافى 

9% 

1% 

 علوم التمٌز 5

العلوم التخصصٌة او 

التربوٌة او الثقافٌة او 

غٌرها التى تختارها 

الكلٌة لتتمٌزها عن 

مثٌالتها من كلٌات 

 التربٌة النوعٌة 

2% 

1% 

 : انربايح انذساسُحثانثاً 
 التالً:دراسٌة خمسة برامج دراسٌة موضحة فً الجدول تضم الخطة ال

 اصم انبروبمج كىد انبروبمج

ق218  المنزلً برنامج االقتصاد 

 الفنٌة التربٌة برنامج ف212

 التربٌة الموسٌقٌة برنامج م219

 تكنولوجٌا التعلٌم والحاسب اآللً برنامج تك214

 اإلعالم التربوي برنامج ع211
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 لتصاد ادلُلياال يؼهى تشَايح: 611
 بالبرنامج القبول شروط: 
 قبول وٌجوز ،من شهادات المعادلة والوافدٌن ٌعادلها ما أو والعلمً( األدبً) عبتٌهابش العامة الثانوٌة على الحصول -

 الذى ٌحدده مكتب التنسٌق بالمجموعوالمعاهد الفنٌة المتوسطة  سنوات الخمس بنظام الفنٌة الدبلومات على الحاصلٌن

 (.المجلس األعلى للجامعات وطبقا لقانون تنظٌم الجامعات  من ) النسب المحددة المناسب والتخصص

 (.والجسمانٌة الصحٌة االعاقات من نوع اى وجود عدم) التدرٌس مهنة مع ٌتناسب بما الشخصٌة المقابلة ٌجتاز أن -

 البرنامج خرٌج مواصفات: 
 :أٌ ػهٗ اً سدلب انًُضنٗ االلتصبد يؼهى إػذاد ثشَبيذ خشٚذ ٚكٌٕ أٌ ٚزت انؼبيخ، انًٕاصفبد ربَت إنٗ

 .ٔانصحٛخ انًتٕاصَخ انغهًٛخ انتغزٚخ ثٍٛ انؼاللخ يذسكب األطؼًخ ػهٕو ٕٚظف .١

 .انًُبعجخ ٔاألدٔاد انخبيبد يغتخذيب ثٓى ٔانؼُبٚخ ٔانًفشٔشبد انًالثظٔ انُغٛذ تُفٛز أعظ ٕٚظف .٢

 .االعتٓالن تششٛذ أعظ سػٛب ا و ٔأعبنٛجٓب ٔانًؤعغبد ٔاألعشح انًُضل إداسح لٕاػذ ٕٚظف .٣

 .انًتبحخ انًٕاسد ضٕء فٙ ٔٚذٚشْب ُٔٚفزْب انصغٛشح، ٔانصُبػبد انًششٔػبد ٚصًى .٤

 .انًُٓٛخ ٔانغاليخ األيٍ لٕاػذ ٚتجغ .٥
 

 انفُُح انرتتُح يؼهى تشَايح: 612
 بالبرنامج القبول شروط: 
 قبول وٌجوز ،من شهادات المعادلة والوافدٌن ٌعادلها ما أو )األدبً والعلمً( عبتٌهابش العامة الثانوٌة على الحصول -

 الذى ٌحدده مكتب التنسٌق بالمجموعوالمعاهد الفنٌة المتوسطة  سنوات الخمس بنظام الفنٌة الدبلومات على الحاصلٌن

 ) النسب المحددة من المجلس األعلى للجامعات وطبقا لقانون تنظٌم الجامعات (. المناسب والتخصص

 .لذلك البرنامج وفقا للوائح الكلٌة و الجامعة المنظمةأن ٌجتاز الطالب اختبار قدرات  -

 (.والجسمانٌة الصحٌة االعاقات من نوع اى وجود عدم) التدرٌس مهنة مع ٌتناسب بما الشخصٌة المقابلة ٌجتاز أن -

 البرنامج خرٌج مواصفات: 

 :أٌ ػهٗ انفُٛخ لبدساً  انتشثٛخ يؼهى إػذاد ثشَبيذ خشٚذ ٚكٌٕ أٌ ٚزت انؼبيخ، انًٕاصفبد ربَت إنٗ           

 يش ػهٗ ٔانًزتًغ انفٍ ثٍٛ انؼاللخ يذسكب انفُٛخ األػًبل تشكٛم فٗ انفُٗ انؼًم ثُبء ٔػُبصش أعظ ٕٚظف .١

 .داانحضبس

 .انتشكٛهٛخ انفٌُٕ يُتزبد تُفٛز فٗ ٔانتمُٛبد ٔانخطٕط ٔاألدٔاد ٔانخبيبد ثبنؼهٕو يؼبسفّ ٕٚظف .٢

 .انًتبحخ انًٕاسد ضٕء فٙ ٔانؼشٔض انًتبحف تصًٛى فٗ ٚشبسن .٣

 .نهفٍ ٔتزٔلّ اإلثذاػٗ ثفكشِ االستمبء فٗ انًؼبصشح انفُٛخ ثبنؼهٕو يؼبسفّ ٕٚظف .٤

 .انًتبحخ انًٕاسد ضٕء فٙ ٔٚذٚشْب ُٔٚفزْب، انصغٛشح، انفُٛخ ٔانصُبػبد انًششٔػبد ٚصًى .٥

 .انًُٓٛخ ٔانغاليخ األيٍ لٕاػذ ٚتجغ .٦

 

 رتتُح ادلىسُمُحان يؼهى تشَايح: 613
 بالبرنامج القبول شروط: 
) النسب المحددة  ،من شهادات المعادلة والوافدٌن ٌعادلها ما أو )األدبً والعلمً( عبتٌهابش العامة الثانوٌة على الحصول -

 من المجلس األعلى للجامعات وطبقا لقانون تنظٌم الجامعات (.

 .البرنامج وفقا للوائح الكلٌة و الجامعة المنظمة لذلكأن ٌجتاز الطالب اختبار قدرات  -

الطالب الحاصلٌن على الشهادة الثانوٌة الموسٌقٌة من أكادٌمٌة الفنون وفقا  للشروط التً ٌضعها مجلس الكلٌة ٌجوز قبول  -

 وٌقرها مجلس الجامعة.

 (.والجسمانٌة الصحٌة االعاقات من نوع اى وجود عدم) التدرٌس مهنة مع ٌتناسب بما الشخصٌة المقابلة ٌجتاز أن -

 
 



 جامعة كفر الشٌخ – كلٌة التربٌة النوعٌة  لالئحة الداخلٌة )مرحلة البكالورٌوس(ا
 

 

21 
 

 البرنامج خرٌج مواصفات: 

 :أٌ ػهٗساً لبد انًٕعٛمٛخ انتشثٛخ يؼهى إػذاد ثشَبيذ خشٚذ ٚكٌٕ أٌ ٚزت انؼبيخ، انًٕاصفبد ربَت إنٗ        

 .انًختهفخ انًٕعٛمٛخ األػًبل أداء فٗ ٔانغشثٗ انؼشثٗ ٔانغُبئٗ انًٕعٛمٗ انؼًم ثُبء أعظ ٕٚظف.١

 .ٔغشثٛخ ػشثٛخ يٕعٛمٛخ ػشٔض أداء فٗ ٔانشؼش انًٕعٛمٛخ ٔاألالد ثبنؼهٕو يؼبسفّ ٕٚظف .٢

 .انًتبحخ انًٕاسد ضٕء فٙ ٔانزًبػٛخ انفشدٚخ ٔانغشثٛخ انؼشثٛخ انًٕعٛمٛخ انحفالد اػذاد فٗ ٚشبسن .٣

 .انًٕعٛمٗ ٔثئثذاػّ ثفكشِ االستمبء فٗ انًٕعٛمٛخ ثبنؼهٕو يؼبسفّ ٕٚظف .٤

 

 تكُىنىخُا انتؼهُى واحلاسة اِي تشَايح: 614
 بالبرنامج القبول شروط: 
 قبول وٌجوز ،من شهادات المعادلة والوافدٌن ٌعادلها ما أو )األدبً والعلمً( عبتٌهابش العامة الثانوٌة على الحصول 

 الذى ٌحدده مكتب التنسٌق بالمجموعوالمعاهد الفنٌة المتوسطة  سنوات الخمس بنظام الفنٌة الدبلومات على الحاصلٌن

 األعلى للجامعات وطبقا لقانون تنظٌم الجامعات (.) النسب المحددة من المجلس  المناسب والتخصص

 (.والجسمانٌة الصحٌة االعاقات من نوع اى وجود عدم) ةتمهن مع ٌتناسب بما الشخصٌة المقابلة ٌجتاز أن 

 البرنامج خرٌج مواصفات: 

 :أٌ ػهٗ اً لبدس انتؼهٛى تكُٕنٕرٛب لطبع خشٚذ ٚكٌٕ أٌ ٚزت نهخشٚذ، انؼبيخ انًٕاصفبد ربَت إنٗ       

 .انًغتٓذفخ انُٕاتذ أفضم ػهٗ نهحصٕل انتؼهًٛٙ؛ انتصًٛى ًَٔبرد َظشٚبد ٕٚظف .١

 .ٕٔٚظفٓب انتكُٕنٕرٛخ ذي اشٔانج انًٕاد ُٚتذ .٢

 .انًتبحخ انتكُٕنٕرٛخ انجذائم ٕٚظف .٣

 .انخبصخ االحتٛبربد نزٔ٘ انًغبػذح انتكُٕنٕرٛب ٕٚظف .٤

 .انكتشَٔٛخ ٔ   تكُٕنٕرٛخ تؼهى ثٛئبد ٚصًى .٥

 .انًُبعجخ انتؼهى ثٛئبد نتطٕٚش ٔاإلداسح انًؼهى يغ ُٚغك .٦

 

 اإلػالو انرتتىٌ : تشَايح615
 بالبرنامج القبول شروط: 
 قبول وٌجوز ،من شهادات المعادلة والوافدٌن ٌعادلها ما أو )األدبً والعلمً( عبتٌهابش العامة الثانوٌة على الحصول 

 الذى ٌحدده مكتب التنسٌق بالمجموعوالمعاهد الفنٌة المتوسطة  سنوات الخمس بنظام الفنٌة الدبلومات على الحاصلٌن

 ) النسب المحددة من المجلس األعلى للجامعات وطبقا لقانون تنظٌم الجامعات (. المناسب والتخصص

 (.والجسمانٌة الصحٌة االعاقات من نوع اى وجود عدم)ته مهن مع ٌتناسب بما الشخصٌة المقابلة ٌجتاز أن 

 :مواصفات خرٌج اإلعالم التربوي 

 :أٌ ػهٗلبدساً  انتشثٕٖ االػالو لطبع سيذ ا ة خشٚذ ٚكٌٕ أٌ ٚزت انؼبيخ، انًٕاصفبد ربَت إنٗ       

 .ٔانؼبيخ انًُٓٛخ حٛبتّ فٗ انتشثٕٖ اإلػالو يزبالد فٗ ٔانفكشٚخ انًؼشفٛخ انًكَٕبد ٕٚظف .١

 .انًختهفخ انتشثٕٚخ اإلػاليٛخ األػًبل فٗ ٔاالتصبل انًؼهٕيبد ٔرٛب تكُٕل ٕٚظف .٢

 .اإلػاليٙ ٔثئثذاػّ ثفكشِ االستمبء فٗ انًؼبصشح االػاليٛخ ثبنؼهٕو يؼبسفّ ٕٚظف .٣

 .ٔانذٔنٛخ ٔااللهًٛٛخ انًحهٛخ انًغتٕٚبد ػهٗ انًزتًؼٛخ شادانًتغٛ ٚؼٗ .٤

 .انًتبحخ اإليكبَبد ضٕء فٙ ٔٚذٚشْب ُٔٚفزْب انصغٛشح اإلػاليٛخ انًششٔػبد ٚصًى .٥
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 سسادانثاب ان

 اخلغح انذساسُح

 

  أوال: يتغهثاخ اجلايؼح
غبة من الجامعة في بناء خمفية عممية وثقافية عامةة لجميةا الطةاب الةيين يمتحقةون بفةا ا فقةد اشةترطت عمةي جميةا طابفةا دراسةة ر 

سةاعات أخةر   8بدراسةتفا و النجةاف فيفةا ا وكةيلك اختيةار ساعات إجبارية يمتزم جميا الطاب  4اثني عشر ساعة معتمدة ا منفم 
مةن بةين ئائمةة مةن المقةررات ارختياريةة ا ويلةك وفقةا لمةا يطةرف منفةةا فةي كةل ف ةل دراسةي . وئةد روعةي فةي اختيةار و ت ةميم تمةةك 

 المقررات أن تنبثق من أهداف الجامعة في تنمية مفارات الطاب عمي التعاون و التوا ل ما المجتما.

كود 

 المقرر
 اســم الـمـقـرر

كود 

 المتطلب
 مجموع تدرٌب معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 4                             المقررات اإلجبارٌة                                                                    
 2 2 1 1 1 2 - - لغة انجلٌزٌة 71211

 2 2 1 1 1 2 - - مكافحة الفسادحقوق اإلنسان و 11111

 4 4 1 1 1 4 المجموع الجزئً:   

 ساعة معتمدة 8                                                                                 المقررات االختٌارٌة                

 2 2 1 1 1 2 - - المشروعات الزراعٌة الصغٌرة 11111

 2 2 1 1 1 2 - - مهارات التواصل 21411

 2 2 1 1 1 2 - - نشأة العلوم الطبٌة و تطورها 31111

 2 2 1 1 1 2 - - الحاسب اآللً وتطبٌقاته الهندسٌة 41111

 2 2 1 1 1 2 - - دراسة الجدوي وتقوٌم المشروعات 51111

 2 2 1 1 1 2 - - ثقافة الفنون البصرٌة و السمعٌة 61111

 2 2 1 1 1 2 - - بهاادآو اللغة العربٌة 71111

 2 2 1 1 1 2 - - الثقافة الرٌاضٌة 81111

 2 2 1 1 1 2 - - أخالقٌات و مهارات البحث العلمً 91111

 18 18 1 1 1 18 المجموع الجزئً:   
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 : يتغهثاخ كهُح انرتتُح انُىػُحثاَُاً 

عمى مقررات إجبارية وأخةر  اختياريةة تضةم  ةا باإلضافة إلي متطمبات الجامعة اإلجبارية وارختياريتحتو  الخطة الدراسية لمكمية   
مقررات العموم األساسية العامة التةي تشةكل ئاعةدة عمميةة مناسةبة لجميةا طةاب الكميةةا وتمكةنفم مةن اختيةار البرنةامج الدراسةي الةي  

 اختياريةةة لكةةل برنةةامج دراسةةي. وفيمةةا يمةةي الخطةةة الدراسةةية لمتطمبةةات الكميةةة يرغبونةة . هةةيا باإلضةةافة إلةةي متطمبةةات إجباريةةة وأخةةر 
 .ارجبارية وارختيارية

كود 

 المقرر
 اســم الـمـقـرر

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 24                             المقررات اإلجبارٌة                                                                    

 2 2 1 1 2 - - علم نفس النمو 21514

 2 2 1 1 2 - - وتنظٌماتها بناء وتصمٌم المناهج 21314

 2 2 1 1 2 - - للتربٌةاالصول الثقافٌة واالجتماعٌة  21115

 21411 علم نفس تعلٌمى )القدرات العقلٌة( 21412
علم نفس تعلٌمى 

 )نظرٌات التعلم(
2 1 1 2 2 

 2 2 1 1 2 - - االصول الفلسفٌة للتربٌة 21116

 2 2 1 1 2 - - علم نفس تعلٌمى )نظرٌات التعلم( 21411

 2 2 1 1 2 - - الصحة النفسٌة واالرشاد النفسى 21513

 21413 نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات المعاصرة 21311
مدخل الى العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة
2 1 1 2 2 

 2 2 1 1 2 - - التربٌة المقارنة واالدارة التعلٌمٌة 21216

 2 9 1 2 8 - - تكنولوجٌا التعلٌم 61412

 2 2 1 1 2 - - مدخل الى العلوم التربوٌة والنفسٌة 21413

 21314 استراتٌجٌات التدرٌس  21329
بناء وتصمٌم 

 المناهج وتنظٌماتها
2 1 1 2 2 

   
المجموع 

 الجزئً:
23 2 1 25 24 

 ساعة معتمدة 6                                                                                 المقررات االختٌارٌة                

 2 2 1 1 2 - - اللغة العربٌة وادابها  71111

 2 2 1 1 2 - - الثقافة الصحٌة 31112

 2 2 1 1 2 - - تخطٌط وتطوٌر وتقوٌم المناهج 21331

 2 2 1 1 2 - - التربٌة البٌئٌة 21313

 2 2 1 1 2 - - وى االحتٌاجات الخاصةذسٌكولوجٌة  21511

 2 2 1 1 2 - - التعلٌمٌةالجودة وتطبٌقاتها فى المؤسسات  21331

 2 2 1 1 2 - - مركز ومصادر التعلم 61428

 2 2 1 1 2 - - الثقافة العلمٌة  21313

 2 2 1 1 2 - - التربٌة وقضاٌا العصر 21112

   
المجموع 

 الجزئً:
18 1 1 18 18 
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 يستىَاخ إىليمسًح كهُح اجلايؼح وان: يتغهثاخ ثانثاً 

 

 ادلستىٌ األول
كود 

 المقرر
 اســم الـمـقـرر

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 4     متطلبات جامعة    

 2 2 1 1 2 - - حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد 1111

 2 2 1 1 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

 4 4 1 1 4 المجموع الجزئً:   

 ساعة معتمدة 6        متطلبات كلٌة     
 2 2 1 1 2 - - بناء وتصمٌم المناهج وتنظٌماتها 21314

 2 2 1 1 2 - - مدخل الى العلوم التربوٌة والنفسٌة 21413

 2 2 1 1 2 - - كلٌة يمقرر اختٌار 

 6 6 1 1 6 المجموع الجزئً:   

المستوي األول "فصل دراسً أول و ثانً" بما ال ٌتعارض ٌمكن للطالب تسجٌل أي من مقررات الجامعة و الكلٌة علً مدار 

 ساعة معتمدة فً الفصل الدراسً الواحد" 21مع الحد األقصى لساعات التسجٌل "

 
 انثاٍَادلستىٌ 

كود 

 المقرر
 اســم الـمـقـرر

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 4     متطلبات جامعة    

 2 2 1 1 2 - - لغة انجلٌزٌة 71211

 2 2 1 1 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

 4 4 1 1 4 المجموع الجزئً:   

 ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة     
 2 2 1 1 2 - - علم نفس النمو 21514

 2 2 1 1 2 - - علم نفس تعلٌمى )نظرٌات التعلم( 21411

21311 
التعلٌم فى مصر واالتجاهات نظام 

 المعاصرة
21413 

مدخل الى العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة
2 1 1 2 2 

 2 2 1 1 2 - - كلٌة يمقرر اختٌار 

 8 8 1 1 8 المجموع الجزئً:   

ٌتعارض ٌمكن للطالب تسجٌل أي من مقررات الجامعة و الكلٌة علً مدار المستوي الثانً "فصل دراسً أول و ثانً" بما ال 

 ساعة معتمدة فً الفصل الدراسً الواحد" 21مع الحد األقصى لساعات التسجٌل "

 
 



 جامعة كفر الشٌخ – كلٌة التربٌة النوعٌة  لالئحة الداخلٌة )مرحلة البكالورٌوس(ا
 

 

25 
 

 
 

 انثانثادلستىٌ 
كود 

 المقرر
 اســم الـمـقـرر

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 2     متطلبات جامعة    

 2 2 1 1 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

 2 2 1 1 2 المجموع الجزئً:   

 ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة     

 21314 استراتٌجٌات التدرٌس  21329
بناء وتصمٌم 

 المناهج وتنظٌماتها
2 1 1 2 2 

21115 
االصول الثقافٌة واالجتماعٌة 

 للتربٌة
- - 2 1 1 2 2 

 2 9 1 2 8 - - تكنولوجٌا التعلٌم 61412

 2 2 1 1 2 - - كلٌة ياختٌارمقرر  

 8 9 1 2 7 المجموع الجزئً:   

ٌمكن للطالب تسجٌل أي من مقررات الجامعة و الكلٌة علً مدار المستوي الثالث "فصل دراسً أول وثانً" بما ال ٌتعارض 

 ساعة معتمدة فً الفصل الدراسً الواحد" 21مع الحد األقصى لساعات التسجٌل "

 
 

 انشاتغادلستىٌ 
 اســم الـمـقـرر كود المقرر

كود 

 المتطلب
 مجموع معمل تمارٌن محاضرة المتطلب السابق

ساعات 

 معتمدة

 ساعة معتمدة 2     متطلبات جامعة    

 2 2 1 1 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

 2 2 1 1 2 الجزئً: المجموع   

 ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة     
 2 2 1 1 2 - - واالرشاد النفسىالصحة النفسٌة  21513

 2 2 1 1 2 - - االصول الفلسفٌة للتربٌة 21116

 2 2 1 1 2 - - التربٌة المقارنة واالدارة التعلٌمٌة 21216

 21411 علم نفس تعلٌمى )القدرات العقلٌة( 21412
علم نفس تعلٌمى 

 ()نظرٌات التعلم
2 1 1 2 2 

 8 8 1 1 8 المجموع الجزئً:   

للطالب تسجٌل أي من مقررات الجامعة و الكلٌة علً مدار المستوي الرابع "فصل دراسً أول وثانً" بما ال ٌتعارض ٌمكن 

 ساعة معتمدة فً الفصل الدراسً الواحد" 21مع الحد األقصى لساعات التسجٌل "
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 كهُح اخلغح انذساسُح دلتغهثاخ اجلايؼح و ان
 ( ادلستىٌ األولاخلغح انذساسُح  ) 

كود 
 المقرر

 اســم الـمـقـرر

ب
طل

مت
 ال

ود
ك

 

المتطلب 

 السابق

ت
عا

سا
 ال

دد
ع

دة 
تم

مع
ت 

عا
سا

 

 أعمال الفصل
ً

مل
ع

ي 
ٌر

حر
ت

 

 الدرجة
مدة 

 االمتحان

اختبار 
نصف 
فصلً 
mid 
term 

 أعمال
 نهاٌة
ً الفصل

ظم
ع

 

ي
غر

ص
 

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

   ساعة معتمدة 4     متطلبات جامعة        
 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - حقوق اإلنسان ومكافحة الفساد 1111

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

    111     4 4   المجموع الجزئً:                    

ساعة معتمدة 6        متطلبات كلٌة           

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - بناء وتصمٌم المناهج وتنظٌماتها 21314

 2 2 51 111 31 31 21 21 2 2 - - مدخل الى العلوم التربوٌة والنفسٌة 21413

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - كلٌة يمقرر اختٌار 

    211     6 6 المجموع الجزئً:                     

 

 

 (انثاٍَ ادلستىٌ اخلغح انذساسُح  ) 

كود 
 المقرر

 اســم الـمـقـرر

ب
طل

مت
 ال

ود
ك

 

 المتطلب السابق

ت
عا

سا
 ال

دد
ع

دة 
تم

مع
ت 

عا
سا

 

 أعمال الفصل

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

 الدرجة
مدة 

 االمتحان

اختبار 
نصف 
فصلً 
mid 
term 

أعمال 
نهاٌة 
ً الفصل

ظم
ع

 

ي
غر

ص
 

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

 ساعة معتمدة 4     متطلبات جامعة        
 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - لغة انجلٌزٌة 71211

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

    811     4 4   المجموع الجزئً:                    

ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة         

 2 2 51 111 31 31 21 21 2 2 - - علم نفس النمو 21514

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - علم نفس تعلٌمى )نظرٌات التعلم( 21411

21311 
نظام التعلٌم فى مصر واالتجاهات 

 المعاصرة
21413 

مدخل الى العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة
2 2 15 

11 

1 

25 51 

25 1 2 

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - كلٌة يمقرر اختٌار 

    211     8 8 المجموع الجزئً:                     
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 (انثانث ادلستىٌ اخلغح انذساسُح  ) 

كود 
 المقرر

 اســم الـمـقـرر

ب
طل

مت
 ال

ود
ك

 

 المتطلب السابق

ت
عا

سا
 ال

دد
ع

دة 
تم

مع
ت 

عا
سا

 

 أعمال الفصل
ً

مل
ع

ي 
ٌر

حر
ت

 

 الدرجة
مدة 

 االمتحان

اختبار 
نصف 
فصلً 
mid 
term 

أعمال 
نهاٌة 
 الفصل

ً
ظم

ع
 

ي
غر

ص
 

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

 ساعة معتمدة 2     متطلبات جامعة        
 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - جامعة يمقرر اختٌار 

    51     2 2   المجموع الجزئً:                    

ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة         

 21314 استراتٌجٌات التدرٌس  21329
بناء وتصمٌم 

 المناهج وتنظٌماتها
2 2 15 

11 
1 

25 51 
25 1 2 

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - االصول الثقافٌة واالجتماعٌة للتربٌة 21115

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 3 - - تكنولوجٌا التعلٌم 61412

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - كلٌة يمقرر اختٌار 

    211     8 9 المجموع الجزئً: 

 

 

 

 (انشاتغ ادلستىٌ اخلغح انذساسُح  ) 

كود 
 المقرر

 اســم الـمـقـرر

ب
طل

مت
 ال

ود
ك

 

 المتطلب السابق

ت
عا

سا
 ال

دد
ع

دة 
تم

مع
ت 

عا
سا

 

 الفصلأعمال 

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

 الدرجة
مدة 
االمتحا

 ن
اختبار 
نصف 
فصلً 
mid 
term 

 أعمال
 نهاٌة
ً الفصل

ظم
ع

 

ي
غر

ص
 

ً
مل

ع
ي 

ٌر
حر

ت
 

 ساعة معتمدة 2     متطلبات جامعة        
 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2   جامعة يمقرر اختٌار 

    51     2 2   المجموع الجزئً: 

ساعة معتمدة 8        متطلبات كلٌة         
 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - الصحة النفسٌة واالرشاد النفسى 21513

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - االصول الفلسفٌة للتربٌة 21116

 2 1 25 51 25 1 11 15 2 2 - - التربٌة المقارنة واالدارة التعلٌمٌة 21216

 21411 علم نفس تعلٌمى )القدرات العقلٌة( 21412
علم نفس تعلٌمى 

 ()نظرٌات التعلم
2 2 15 11 1 25 51 25 1 2 

    211     8 8 المجموع الجزئً: 

 

 

 


