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  سعيد خليل د. أ                                                                           أ م د. محمد محمود عبدالقادر 

 

  
وزارة  من معتمد (إلعداد المعلم  )امة فى التربية الدبلوم  الع شههههههه ادة  أكتوبر  6تمنح  كلية التربية جامعة  

ل ا  بش ادة كليات التربية المناظرة المجلس األعلى للجامعات المصرية  ومعادلة من  والبحث العلمى ،  تعليم العالىال

 بالجامعات الحكوومية

 لدبلوم العامة فى التربيةباالدراسة نظام  -1
 
 العامة فى التربيةأهداف الدبلوم 1/1

يات الجامعية غير التربوية وفقا ت دف الدبلوم العامة فى التربية إلى إعداد المعلمين التربويين من خريجى الكل

 للعمل بمراحل التعليم قبل الجامعي بمدارس التعليم العام والخاص وذلك لتحقيق اآلتي :الساعات المعتمدة  لنظام

 . التربية( تحقيق مبدأ إعداد المعلم في 1)

 ( إعداد الكوادر البشرية للعمل كمعلمين  مؤهلين تربويا بالتعليم العام والخاص .2)

 الخاص .التربوية والكليات المناظرة ل ا للعمل بالتعليم العام و( إتاحة الفرصة لخريجي الكليات غير 3)

مكانات يراعي في تنفيذ الخطة الدراسههههههية ترتيم تقديم المقررات حسههههههم أولويات ا والمتطلبات المسههههههبقة واإلو

 المتاحة في الكلية .

 متطلبات نيل الدرجة : 1/2

بمعدل  ، واجتيازها ( سةةةةةةامة معتمد 34)دراسةةةةةةة تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم العامة فى التربية 

بواقع ثالث سهههههاعات معتمدة لكل مقرر  اقرر  مثنى مشةةةةةر املى  موزعة  -(علي األقل +Dتراكمي مقداره )

 ( ساعات معتمدة:4(" بمجموع)2(، تدريم )1فيما عدا "تدريم)

صهههههههص ، ( فى التخ2( ، ومقرر تدريم )1مقررات (، ومقرر تدريم ) 8متطلبات عامة وإجبارية ) -

 ومقرر اختيارى فى تخصص المسار ، ومقرر اختيارى ثقافى .

 التدريب الميداني : 1/3

لمكونات التدريم الميداني مكِون أسههههاسههههي من مكونات برنام  المعلم ، وهو البوتقة التى تنصهههه ر في ا ا -

 األخرى التخصصية والتربوية .

ي دف التدريم الميدانى إلى أن يكتسهههم الطالم الكفايات التخصهههصهههية والتربوية والم نية والثقافية ، بما  -

تتضهههههمنم من معارف واتجاهات وم ارات التخطيط والتنفيذ والتقويم،  ليتمكنوا من أدام م ام م كمعلمين 
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 أكفام ومرشدين وموج ين . 

 :اسيالحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدر 1/4

 اعة معتمدة .( س18( ساعات معتمدة ، والحد االقصى )9الحد األدنى للعمم الدراسي في الفصل الدراسي الواحد )

 :الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم العامة في التربية 1/5

حد األقصهى يكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم العامة في التربية فصهلين دراسهيين أسهاسهيين، ويكون ال -

دة فصهههل ل درجة الدبلوم العامة في التربية أربعة فصهههول دراسهههية أسهههاسهههية، ويجوز مد فترة القيد لملني

 دراسى أساسى لنيل الدرجة .

 : النهاية العظمى لكل مقرر 1/6

% لالمتحان التحريرى فى 60% لألعمال الفصهههههههلية ،  40يخصهههههههص من الن اية العظمى لكل مقرر   -

 ن اية الفصل الدراسى . 

لف درجات األعمال الفصههلية على إنجازات الدارس فى ورا العمل والبحوث والمقاالت التى يكتحسههم  -

  ب ا واالختبارات التى تعقد لم أثنام الفصل الدراسى .
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 المقررات الدراسية ومدد ساماتها المعتمد  وأكوادها اآلتى جدول اليبين  -2

 مسار المعلمالدبلوم العامة فى التربية ب

 ( ساعات موزعة على المقررات التالية :6متطلبات عامة : )أوالً: 

 م
 رقم المقرر ورمزه

 

 اسم المقرر

 

الساع

ات 

المع

 تمدة

الساعات 

التدريسية 

 التدريسية            

 م     ت

 

 

محا المتطلم السابق 

 ضرة

تطبي

  - 3 3 قرامات باللغة اإلنجليزية للمعلم  ENG 501 1 قات

2 CURR 501  3 3 مناه  بحث -  

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:  22ثانياً : متطلبات إجبارية : )

1 PSYC 501  علم وفروق ت تربوي ) نفس  علم 

 فردية ( للمعلم

3 2 2  

2 MENT 501   الصههحة النفسههية واإلرشههاد النفسههى

 للمعلم

3 2 2  

3 FOED501  األصهههههههول الفلسهههههههفية واالجتماعية

 للتربية للمعلم

2 2 -  

4 

 

 

 

COMP 501  ية ية المقارنة واإلدارة التعليم الترب

 للمعلم

2 2 -  

5 CURR 502   2 2 المناه  وتنظيمات ا -  

6 CURR 503 ( م ههههارات تههههدريس 1تههههدريههههم )

 )تدريس مصغر(

2 1 2  

7 CURR 504  طرق وإسهههههههتراتيجيهههات التهههدريس

 للمعلم

3 2 2 CURR 502 

8 TECH 501  2 2 3 للمعلمتكنولوجيا التعليم  

9 CURR 505 ( فههى الههتههخصههههههههص 2تههههدريههههم )

 )ميداني(

2 - 4 CURR 503 

 ( ساعة معتمدة من المقررات التالية :3ثالثا :  متطلم اختيارى )

1 CURR 506  األنشهههههههطهههة التربويهههة والم هههارات

 الحياتية

3 2 2  

2 CURR 507 2 2 3 من   التخصص وطرق تعليمم CURR 502 

3 CURR 508 2 2 3 بحـــوث الفعــــل CURR 501 

4 PSYC 502 2 2 3 التقويم األصيل  

5 TECH 502 2 2 3 التعليم االلكتروني TECH 501 

الثقافة  –الثقافة البيئية  –( ساعة معتمدة من المقررات التالية : الثقافة االعالمية 3رابعا :  متطلم ثقافي )

الثقافة  –لثقافة الطبية ا –الثقافة السياحية  –الثقافة القانونية  –السياسية الثقافة  –ة الثقافة الفني –العلمية 

  التكنولوجية .
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 المصريينالرسوم المالية لدراسية الدبلوم العامة فى التربية مسارالمعلم  للطالب ا 3/1

 مالحظات المبلغ البند م

 ساعة دراسية  34 صرىجنيه م  6000 الدراسىة التسجيل و رسوم 1

 ال تسرتد   صرىجنيه م  1000 رسوم فتح امللف 2

وس أو للطالب احلاصلني على تقدير مقبول ىف ) البكاليوري  صرىجنيه م 1000 مقررات إضافية رسوم دراسة 3

 الليسانس ( فقط 

4 
 جنيه مصرى  500 رسوم اعتماد الشهادة

ادةا لدبلوم بشهمعادلتها   من اجمللس األعلى للجامعات املصرية 

 امعات احلكومية العامة ىف الرتبية بكليات الرتبية ا املناظرة باجل

   جنيه ممصرى   8500 جمموع التكلفة  5
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 وافدينالرسوم المالية لدراسية الدبلوم العامة فى التربية مسارالمعلم  للطالب ال 3/1

 مالحظات المبلغ البند م

 ساعة دراسية  34 آالف دوالر 10000 رسوم التسجيل و الدراسىة 1

 ال تسرتد  دوالر 500 رسوم فتح امللف 2

س أو للطالب احلاصلني على تقدير مقبول ىف ) البكاليوريو  1000 رسوم دراسة مقررات إضافية 3

 الليسانس ( فقط 

ادةا لدبلوم معادلتها   من اجمللس األعلى للجامعات املصرية بشه دوالر 500 رسوم اعتماد الشهادة 4

 امعات احلكومية العامة ىف الرتبية بكليات الرتبية ا املناظرة باجل

  الف دوالر  12000 جمموع التكلفة  5


