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  :الً : الدبلوم العامة فى التربيةأو

  :)٤٥مادة (

لترب��ويين م��ن خريج��ى الكلي��ات الجامعي��ة غي��ر ته��دف ال��دبلوم العام��ة ف��ى التربي��ة إل��ى إع��داد المعلم��ين واالختصاص��يين ا
  التعليم العام والخاص وذلك لتحقيق اآلتي :التربوية وفقا للنظام التتابعي للعمل بمراحل التعليم قبل الجامعي بمدارس 

 .تحقيق مبدأ إعداد المعلم في النظام التتابعي  )١(

 بالتعليم العام والخاص . إعداد الكوادر البشرية للعمل كمعلمين واختصاصيين  مؤهلين تربويا )٢(

  إتاحة الفرصة لخريجي الكليات غير التربوية والكليات المناظرة لها للعمل بالتعليم العام والخاص .  )٣(

يراعي في تنفيذ الخطة الدراسية ترتيب تقديم المقررات حسب أولوياتها والمتطلبات المسبقة واإلمكانات المتاحة في و
  الكلية .

  :)٤٦مادة (

  :لعامة في التربية إلى (مسارين )لوم اينقسم الدب

م  •ار المعلانوي مسيم الثم ِالتعلام، معلانوي  العيم الثم ِالتعلدادي ، معليم اإلعم ِالتعلدائي ، معليم االبتم ِالتعل(معل

 للتخصصات الفنية ، معلم التخصصات النوعية ).

• ي المكتباعي ، اختصاصي االجتموي (االختصاصي التربار االختصاصي مسات ، االختصاصات والمعلوم

  النفسي المدرسي ، اختصاصي الصحافة المدرسية والمسرح المدرسي  ).

  :)٤٧مادة (

  شروط القيد :

  يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم العامة في التربية ما يأتي : 

ة والت�ي تمنحه�ا الجامع�ات الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من غير خريجى الكليات والمعاه�د   التربوي� -١
  المصرية، أو على درجة علمية من الخارج معادلة لها من المجلس األعلى للجامعات على النحو التالي :

يقبل في مسار المعلم خريجو جميع الكليات والمعاهد غير التربوية التى تمنحها الجامعات المصرية، أو عل�ى درج�ة  -أ
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للجامعات . علمية معادلة لها من المجلس األعلى

يقب���ل ف���ى مس���ار االختصاص���ي الترب���وي ( خريج���و أقس���ام االجتم���اع بكلي���ات  اآلداب، وكلي���ات ومعاه���د الخدم���ة  -د

االجتماعية ، و خريجو أقس�ام عل�م ال�نفس ،و خريج�و أقس�ام المكتب�ات ،  خريج�و كلي�ات وأقس�ام اإلع�الم والمس�رح 
درج��ة علمي��ة معادل��ة له��ا م��ن المجل��س األعل��ى  وال��ديكور)؛ وذل��ك م��ن الجامع��ات المص��رية أو الحاص��لين عل��ى

للجامعات  .

 اجتياز االختبارات والمقابالت التي يقررها مجلس الكلية للوقوف على استعداداته ولياقته لمهنة التدريس . -٢

:)٤٨مادة (

متطلبات نيل الدرجة :

، واجتيازه�ا بمع�دل تراكم�ي مق�داره  ) س�اعة معتم�دة٣٤تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم العامة ف�ى التربي�ة دراس�ة (
)D+ ت�دريب ١موزعة على  اثنى عشر مقررا بواقع ثالث س�اعات معتم�دة لك�ل مق�رر فيم�ا ع�دا "ت�دريب( -)علي األقل ،(
) ساعات معتمدة:٤)" بمجموع(٢(

،) ف�ى التخص�ص الن�وعي للطال�ب ٢) ، ومق�رر ت�دريب (١مق�ررات )، ومق�رر ت�دريب ( ٩متطلبات عامة وإجبارية ( -
. تربوي ومقرر اختيارى ، ومقرر اختيارى ثقافى

يذكر فى شهادة الدبلوم العامة في التربية المسار الذى التحق به الدارس .  -

 :)٤٩مادة (
:التدريب الميداني

رى  -ات األخا المكونهر فيهى تنصة التو البوتقم ، وهامج المعلات برنن مكوني مِون أساسداني مكدريب الميالت
  لتربوية .التخصصية وا

يهدف التدريب الميدانى إلى أن يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية ، بما تتضمنه من  -
دين اء ومرشين أكفامهم كمعلمن أداء مهوا مويم،  ليتمكنذ والتقيط والتنفيارات التخطات ومهارف واتجاهمع

 وموجهين . 

مناهج وطرق التدريس بالكلية برنامج التدريب فى جميع المسارات والتخصصات ينظم مكتب التربية العملية بقسم ال -
رف ، الب (مشدريب الطى تراف علة اإلشى هيئل فيم ... ويمثة والتعلوزارة التربيره بع نظييق مك بالتنسوذل

يم ، ومدير ل وزارة التربية والتعلرف تربوى يمثة التدريس ، ومشاونى أعضاء هيئة ) أكاديمى وأحد معالمدرس
اختبار  %٢٠لإلشراف التخصصى والتربوى على مدار الفصل ،  %٦٠وتوزع درجة التدريب الميدانى كاآلتى : 

من  %٥لمدير المدرسة والمعلم المتعاون ، وتصرف مكافأة مقدارها  %٢٠(فترة التدريب الميدانى المتصل) ،  و
دانى دريب الميراف للتى اإلشائمين على للقع الراتب األساسع أربا بواقة أو خارجهة أو الجامعن الكليه موتنظيم

ساعات فى اليوم التدريبى الواحد خالل الفصل الدراسى وذلك فى ضوء موافقة مجلس الكلية . 
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:يأتيوتتضمن خبرات التدريب الميدانى ما  -

 ) دريب -) ١التغر ، أو المهدريس المصالل التن خدريس مارات التى مهدريب علتم الته ية وفيارات الخاص
ساعة للتطبيقات أسبوعياً) طوال الفصل الدراسى  ٢) ساعة معتمدة (ساعة نظرية + ٢بالمسار ، ويخصص له (

 األول .

 ) دة ( ٢) ويخصص له (٢التدريب الميدانىساعات تطبيقية )  لمدة يوم واحد أسبوعياً فى أثناء  ٤) ساعة معتم
 الفصل الدراسى الثانى .

 دانى الدريب المير التدريس أو غياملين بالتر العانى (لغيى الثل الدراسة الفصى نهايبوعين فدة أسل لممتص
االختصاصيين العاملين بالتعليم).

  :)٥٠مادة (

 ) ساعة معتمدة .١٨قصى (األ) ساعات معتمدة ، والحد ٩الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد (

 :)٥١مادة (

درجة الدبلوم العامة في التربية فصلين دراسيين أساسيين، ويكون الحد األقصى لنيل درجة يكون الحد األدنى لنيل -
الدبلوم العامة في التربية أربعة فصول دراسية أساسية، ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسى لنيل الدرجة 

.  

 :)٥٢مادة (

رر  -ل مقى لكة العظمن النهايص ملية ،   %٤٠يخصال الفصل  %٦٠لألعمة الفصى نهايرى فان التحريلالمتح
 الدراسى . 

ا  -ف بهى يكلاالت التوث والمقل والبحى ورش العمدارس فازات الى إنجلية علال الفصات األعمب درجتحس
 واالختبارات التى تعقد له أثناء الفصل الدراسى .

مدة وأكوادها بالدبلوم العامة فى التربية المقررات الدراسية وعدد ساعاتها المعتخطة الدراسة وين الجداول التالية تبو -
فى المسارين المطروحين .
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  الدبلوم العامة في التربية
) ساعة معتمدة٣٤مسار : االختصاصي التربوي (

 : اآلتية ) ساعات موزعة على المقررات٦أوالً: متطلبات عامة : ( 

 م
 رقم المقرر ورمزه

الساعات  اسم المقرر
 المعتمدة

ابق المتطلب السالساعات التدريسية

 تطبيقاتمحاضرة

١ 
ENG 502 يcccة لالختصاصcccة اإلنجليزيcccراءات باللغcccق

  التربوي
٣ ٣  - 

٢ CURR 501 ٣ ٣ مناهج بحث  - 

: يأتي) ساعة معتمدة موزعة كما ٢٢ثانياً : متطلبات إجبارية : ( 

١ PSYC 503 ( ةccروق فرديccم وفccتعل) ويccس تربccم نفccعل
  لالختصاصي التربوي

٢ ٢ ٣ 

٢ MENT 502
الصccccccحة النفسccccccية واإلرشccccccاد النفسccccccى 

  لالختصاصى التربوي
٢ ٢ ٣ 

٣ FOED502 ةcccة للتربيcccفية واالجتماعيcccول الفلسcccاألص
  لالختصاصي التربوي

٢ ٢  - 

٤ COMP 502 ةcccccccة واإلدارة التعليميcccccccة المقارنcccccccالتربي
  لالختصاصي التربوي

٢ ٢  - 

٥ CURR 509٢ ٢ ربويالمناهج التعليمية لالختصاصي الت  - 

٦ CURR 506 ٢ ٢ ٣ األنشطة التربوية والمهارات الحياتية 

٧ TECH 503 ىccccccccا لالختصاصccccccccتخدام التكنولوجيccccccccاس
  التربوي

٢ ٢ ٣ 

٨ CURR 510) دريبccccccccى ١تccccccccارات لالختصاصccccccccمه (
 التربوي (تعليم مصغر)

  

٢ ٢١ 

٩ CURR 511) ٤ -  ٢ ) فى التخصص  (ميداني) ٢تدريب CURR 510 

 :) ٦على أن يتضمن مقررا من رقم ( اآلتية) ساعة معتمدة من المقررات ٦ثالثا :  متطلب إختياري ( 

١ PSYC 502٢ ٢ ٣ التقويم األصيل 

٢ CURR 508٢ ٢ ٣ بحــوث الفعـــل CURR 501 

٣ MENT 503٢ ٢ ٣ تربية ذوي االحتياجات الخاصة 

٤ PSYC 502٢ ٢ ٣ التعليم االليكتروني TECH 503 

٥ MENT 504٢ ٢ ٣ تنمية الموهبة واالبتكار 

٦ TECH 504٢ ٢ ٣ أنشطة مكتبية ومتحفية CURR 506 

٦ 

----- 
CURR 512
CURR 513
CURR 514
CURR 515
CURR 516

 يختار الطالب مقررا واحدا من :
التربية البيئية

التربية الصحية 
  التربية العلمية

 التربية اإلسالمية  
 تربية اإلبداعيةال

٢ -  ٢ 
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  انيا : الدبلوم المهنية فى التربية :ث

  :)٥٣مادة (

ي اً فاً ومهنيابعى) علمياملي والتتامين  التكة (بالنظات التربويي الكليداد خريجى إعة إلدبلوم المهنيدف الته
للعمل في المدارس ستوى أدائهم المهني  تخصص من تخصصات الدبلومات المهنية التي تقدمها الكلية ، واالرتقاء بم

يم ذوي ة وتعلة االجتماعيات الرعاية أومؤسسة المهنية والتنمية والتدريبية التعليمية  بالعمليات المعنيأوالمؤسس
ة ك لتلبيدني ؛ وذلع المات المجتمي ) ومؤسسومي أو أهليم (حكة والتعلوزارة التربية لة التابعات الخاصاالحتياج

وقات سة  حاجات التربوين التخصصره مص أو غيس التخصي نفا فات العليتكمال الدراسل السا تؤهل ، كمالعم
   األخرى وفقا لقانون تنظيم الجامعات.

  ) :٥٤مادة (

  :شروط القيد

  :  يأتييشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما 

ة أو الب -ى اآلداب والتربيانس فة الليسى درجالً علون حاصالوريوس أن يكة أو بكوم والتربيى العلالوريوس فك
  الفنون والتربية أو أى مؤهل تربوى جامعى آخر من إحدى الجامعات المصرية .

- الً علون حاصى ى أن يكس األعلن المجلنهم مة ألي مة معادلة علميى درجة ، أو على التربية فدبلوم العامال
  للجامعات .

  ) :٥٥مادة (

  متطلبات نيل الدرجة :

) مقــررات  بواقع ثالث ١٠)ساعة معتمدة موزعة على (٣٠ن متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية(تكو
ة،  ات العامررات للمتطلبة مقمل : ثالثرر تشل مقاعات لكص أو سي التخصاعدين فررين مسة ومقرر دراسمق

ة(ة(١تجديدية تجديديرر دراسص، مقي التخصر٢) فة مقص، أربعي التخصوي )  فتخص التربى الة فرات إجباري
  المهني،مقرر اختياري في التخصص التربوي المهني.

  ) :٥٦مادة (

) ساعة معتمدة ١٨) ساعات معتمدة،  و الحد األقصى (٩الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد ( -
.  
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  :)٥٧مادة (

لين دراس�يين أساس�يين، ويك�ون الح�د األقص�ى لني�ل يكون الحد األدن�ى لني�ل درج�ة ال�دبلوم المهني�ة ف�ي التربي�ة فص� -
درج��ة ال��دبلوم المهني��ة أربع��ة فص��ول دراس��ية أساس��ية، ويج��وز م��د فت��رة القي��د لم��دة فص��ل دراس��ي أساس��ي لني��ل 

  الدرجة .

  :)٥٨مادة (

لالمتح��ان  %٦٠لالمتح��ان الش��فوى،   %٢٠لألعم��ال الفص��لية ،  %٢٠يخص�ص م��ن النهاي��ة العظم��ى لك��ل مق��رر  -
 ى نهاية الفصل الدراسى . التحريرى ف

تحس��ب درج��ات األعم��ال الفص��لية عل��ى إنج��ازات ال��دارس ف��ى ورش العم��ل والبح��وث والمق��االت الت��ى يكل��ف به��ا  -
 واالختبارات التى تعقد له أثتاء الفصل الدراسى .

 :)٥٩مادة (

ف�ي البرن�امج ،  ) س�اعات معتم�دة ط�وال م�دة دراس�ته المس�موح به�ا٩يسمح للدارس بإع�ادة دراس�ة م�ا ال يتج�اوز ( -
 وذلك من أجل رفع معدله التراكمي .

  ) :٦٠مادة (

 تمنح الجامعة درجة الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد التخصصات التربوية باألقسام اآلتية:  -

واإلدارة  ، قس���م التربي���ة ويتض���من (اقتص���اديات التعل���يم  والتنمي���ة البش���رية ، واإلدارة التعليمي���ة -١
 المدرسية).

ل��نفس ويتض��من (القي��اس النفس��ي ، واإلرش��اد النفس��ي والتوجي��ه الترب��وي ، والتربي��ة قس��م عل��م ا -٢
 الخاصة).

تكنولوجي�ا التعل�يم قسم المناهج ويتضمن (مناهج وب�رامج تعل�يم ، وتخط�يط الت�دريس وإدارات�ه ، و -٣
 ).والمعلومات

تربوي���ات ة ويتض���من (قس���م اللغ���ات األجنبي���ة (اللغ���ة االنجليزي���ة) باالش���تراك م���ع األقس���ام التربوي���ة بالكلي��� -٤
 .الترجمة)

ت��دريس اللغ��ة قس��م اللغ��ة العربي��ة والدراس��ات اإلس��المية باالش��تراك م��ع األقس��ام التربوي��ة بالكلي��ة ويتض��من ( -٥
 .العربية لغير الناطقين بها )

  .تربية الطفل)قسم رياض األطفال باالشتراك مع األقسام التربوية بالكلية ويتضمن ( -٦

 ص الدبلوم المهنية التى درسها الدارس .يبين فى الشهادة القسم وتخص -

س��اعاتها المعتم��دة وأكواده��ا بال��دبلوم المهني��ة ف��ى  المق��ررات الدراس��ية وع��ددتب��ين الج��داول التالي��ة خط��ة الدراس��ة و -
  التخصصات المختلفة .




