
 7 من  1 صفحة  

 

 التربية كليـة
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم

لتلبية حاجات المؤسسات التعليمية إعداد المعلمين والباحثين والقيادات التربوية واالختصاصيين النفسيين المؤهلين 

 والمؤسسات(. واإلرشادية لألفراد يةالنفسية والتربو ومجتمعات التعلم )إنتاج ونشر المعرفة، وتقديم الخدمات

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

 الكلية رؤية

 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم

 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

   

   

 

        

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

 
 

المقررات التي يدرسها القسم في برنامج اعداد معلم الليسانس والبكالوريوس بنظام السنوات  -أوال

 الدراسية:
 

 البرامج المختلفةقسم علم النفس التربوي في ب شروط القبول 

 شروط القبول لمرحلتي الليسانس والبكالوريوس وفق الالئحة الداخلية للكلية -1
 أوال : شروط القيد :

يشترط  باإلضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها فى الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات
 مايلي :في البرامج التي يشارك في تدريس مقرراتها قسم علم النفس  لقيد الطالب

 أن يكون مستوفيًا لشروط القبول التى يحددها المجلس األعلى للجامعات. -أ 
 أن يكون حاصاًل على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها. -ب 
 أن يكون متفرغًا للدراسة بالكلية. -جـ
 أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شفوية أو تحريرية للتحقق من لياقته لمهنة التعليم ومنها:      -د 

 المقابلة الشخصية  
 اختبار االستعداد للعمل بمهنة التعليم 
 .اجتياز الكشف الطبي لبيان لياقته لممارسة مهنة التعليم 

 نظام الدراسة : ثانيا :

نظرية وعملية، ومدة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية األولى أربع الدراسة بكلية التربية 
سنوات جامعية، وتسير الدراسة وفقًا لنظام الفصل الدراسي، وينقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين 
مدة كل منهما سبعة عشر أسبوعًا، منها خمسة عشر أسبوعًا للدراسة، وأسبوعان لالمتحانات، وينتهى كل 

دراسي دراسة وامتحانًا.ويمكن تطبيق نظام الساعات المعتمدة بالكلية فى حالة توافر المتطلبات  فصل
 الالزمة لذلك النظام.

 لغة التدريس :ثالثاُ: 

 شروط القبول بقسم علم النفس التربوي
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ويلتزم أعضاء هيئة التدريس بالتدريس  لغة التدريس فى جميع أقسام الكلية هى اللغة العربية، .1
 باللغة العربية الفصحى.

 .هي االنجليزية الدراسة باللغات األجنبية شعب ولغة التدريس في .2
 المواظبة : رابعا :

% علــى األقــل مــن الــدروس العمليــة والنظريــة، لكــل مقــرر دراســي، وال  75يلــزم الطالــب بحضــور 
تحتسب فيها أية إجازات، ويحرم الطالب من دخول امتحانات  المقرر إذا قلت نسبة حضـور  عـن هـذ  

ليــة، بنــاء علــى تقريــر أســتاذ المــادة، يعتمــد  مجلــس القســم وبعــد أن توجــه النســبة بقــرار مــن مجلــس الك
للطالـب ثـالإ إنــذارات كتابيـة. ويوقــف قيـد الطالــب إذا انقطـع عـن الدراســة لسـبب مرضــي أو غيـر  مــن 
األسباب المقبولة، بناء على شهادات موثقة تبرر سبب االنقطاع، ويكون إيقاف القيد بقرار من مجلس 

 الكلية.   
 نظام التقويم واالمتحانات : مسا:خا

درجة لكل ساعة مناقشة أو تطبيقات  25درجة لكل ساعة نظرية +  50النهاية العظمى لكل مقرر  .1
 أو عملى. وتوزع على النحو اآلتى:

  من درجة المقرر للتقويم المستمر خالل الفصل الدراسى 20المقررات النظرية، يخصص %
% من 80،  القسمس لنظمه مجي)أعمال السنة بما تشمله من تكليفات وامتحانات(، الذى 

 درجة المقرر لالمتحان النهائى.
  من درجة المقرر 10المقررات التى تتوزع ساعاتها بين النظرى والعملى، يخصص %

 % لالمتحان التحريرى النهائى.70% لالمتحان العملى،20ألعمال السنة، 
إذا تضمنت الورقة االمتحانية الواحدة امتحانا ألكثر من مقرر، ينبغى أن ينجح الطالب فى كل مقرر  .2

على حدة، وتخصص لدرجات كل مقرر خانة مستقلة فى كشف رصد الدرجات.ويعيد الطالب 
 ب فيه فقط.االمتحان فى المقرر الذى رس

يعتبر الطالب الغائب فى االمتحان التحريرى غائبا فى المقرر كله، وعليه أن يؤدى جميع امتحاناته  .3
 إذا كان من حقه دخول االمتحان.

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 7 من  3 صفحة  

 

 التربية كليـة
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم

لتلبية حاجات المؤسسات التعليمية إعداد المعلمين والباحثين والقيادات التربوية واالختصاصيين النفسيين المؤهلين 

 والمؤسسات(. واإلرشادية لألفراد يةالنفسية والتربو ومجتمعات التعلم )إنتاج ونشر المعرفة، وتقديم الخدمات

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

 الكلية رؤية

 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم

 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك

   

   

 

        

edu_psycho@edu.dmu.edu.eg 

 

 

مدة االمتحان التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى ألى مقرر دراسى، بجميع الشعب والفرق   .4
 الدراسية، يكون على النحو اآلتى:

 دة التى ال يزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالإ ساعات.ساعتان للما .أ
 .ثالإ ساعات للمادة التى يزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالإ ساعات .ب

ويكون  تشكل لجان االمتحانات التحريرية من عضوين من أعضاء هيئة التدريس على األقل،  .5
وثالثة أعضاء لالمتحانات الشفوية والعملية، وتشكل لجنة عامة من  أحدهما أستاذًا أو أستاذ مساعداً 

أو رئيس القسم  لجان امتحانات المقررات المختلفة فى كل فرقة أو شعبة دراسية برئاسة عميد الكلية
المختص حسب األحوال وتعرض عليها نتيجة االمتحان لمراجعتها واقتراح ما ترا  فى شأن مستوى 

، ويدون محضر الجتماعها، يعرض على مجلس الكلية نسبة للمقررات المختلفةتقديرات الطالب بال
 قرار ما تصل إليه من قرارات.إل

يعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة الراسبين  فى مقررين اثنين على   .6
 األكثر.

 فى المواد األخرى. ال يسمح للطالب الراسب فى التدريب الميدانى بالتقدم لالمتحانات .7
% على األقل من النهاية العظمى 60ال يعتبر الطالب ناجحا فى أى مقرر إال إذا حصل على  .8

لدرجة هذا المقرر، ويقدر نجاح الطالب فى المقررات الدراسية، والتقدير العام لكل فرقة من الفرق 
 األربع والمجموع التراكمى، على النحو اآلتى:

  100% الى 90ممتاز من.% 
  90% الى أقل من 80جيد جدا من.% 
  80% الى أقل من 70جيد من.% 
  70% الى  أقل من 60مقبول من.% 
  60% الى أقل من 30ضعيف من.% 
  30ضعيف جدا أقل من.% 
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يمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدير  العام ممتازا أو جيد جدا، على أال يقل تقدير  العام فى أية  .9
 عن جيد جدا، بشرط عدم رسوبه فى أى مقرر فى جميع سنوات الدراسة. فرقة من الفرق الدراسية

 شروط القبول ببرامج الدراسات العليا وفقًا لالئحة الداخلية للكلية-2
 ( بالئحة الدراسات العليا للكلية:5الشروط العامة للقبول والتسجيل وفق المادة )

يقبل الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس / الليسانس من إحدى الجامعات المعترف بها من  -1
 إذا أستوفى شروط القبول بكل برنامج.المجلس األعلى للجامعات للدراسة ببرامج الدراسات العليا 

مختص أن يستوفى الطالب شروط القسم العلمي )إن وجدت( وأن يحصل على موافقة مجلس القسم ال -2
 ومجلس الكلية . 

 أن يستوفى الطالب المستندات والنماذج المطلوبة في إدارة الدراسات العليا . -3
يختار الطالب المقررات المناسبة ويمأل نموذج تسجيل مقررات ويعتمد  من المرشد األكاديمي ورئيس   -4

  القسم.
 المقررات الدراسية له.التسجيل شرط اساسى لكى يسمح للطالب بالحضور وحساب  -5
 ال يعتبر الطالب مسجاًل في أى مقرر إال بعد سداد الرسوم الدراسية خالل المواعيد المقررة. -6
الطالب الذي ال يقوم بإنهاء إجراءات التسجيل قبل نهاية األسبوع الثاني من فصلى الخريف والربيع أو  -7

 حاضرات.األسبوع األول من الفصل الصيفي ال يحق له حضور الم
 شروط خاصة للتسجيل بالدبلومات والماجستير والدكتوراة بالقسم:
 أواًل : شروط التسجيل  للحصول على الدبلوم العامة فى التربية :

تقبل الكلية الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو درجة البكالوريوس التى تمنحها الجامعات  .1
 .مية أخرى معادلة من المجلس األعلى للجامعاتالمصرية والمعاهد العليا أو على أى درجة عل

 اجتياز اختبارات التحقق من لياقته لمهنة التعليم ، ومنها : .2
 اختبارات المقابلة الشخصية .  -
 اختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليم .  -
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 اجتياز الكشف الطبى لبيان صالحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم .  -
 التسجيل  للحصول على  الدبلوم المهنية فى التربية :ثانيًا : شروط 

على درجة الليسانس فى اآلداب  ينالحاصلالطالب تقبل كلية التربية بالدبلوم المهنية فى التربية       
أو درجة الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى أو  والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية

أو درجة  للتعليم األساسى، أو درجة بكالوريوس الطفولة والتربية فى العلوم والتربيةالبكالوريوس 
البكالوريوس في الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية وأيضًا إذا كان حاصاًل على الدبلوم 
العامة فى التربية من إحدى الجامعات المصرية أو أى مؤهل تربوى جامعى آخر، أو على درجة 

 ة أجنبية معادلة ألى منها من المجلس األعلى للجامعات إلعدادهم مهنيًا.علمي
 ثالثًا : شروط التسجيل  للحصول على الدبلوم الخاصة فى التربية .

يشترط لتسجيل الطالب بالدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصال على الدبلوم المهنية فى     .1
 علي األقل. +C( جيدCGPAبإجمالي متوسط تراكمي للدرجات)التربية أو الدبلوم العامة في التربية 

 يجتاز اختبارات القبول التى تجريها الكلية فى : .2
 أ. إحدى اللغات األجنبية.              ب . مهارات الحاسب اآللى.

 رابعا : شروط التسجيل  للحصول على درجة الماجستير فى التربية
( 5يشترط ما يلى من شروط في تسجيل الطالب لدرجة الماجستير فضال للشروط الواردة في مادة )       

 بالئحة الدراسات العليا للكلية : ويشترط مايلي:
الحصول على الدبلوم الخاصة فى التربية من إحدى الجامعات المصرية بإجمالى متوسط تراكمى  .1

على األقل أو على مؤهل تربوى آخر معادل له من المجلس   C+جيد  CGPA )للدرجات )
 األعلى للجامعات.

يشترط للموافقة على التسجيل لموضوع الرسالة أن يجتاز الطالب المقررات التى درسها بمتوسط  .2
ال وجب علي الطالب التسجيل في مقررات  C+( جيد GPA Cتراكمى للدرجات ) على األقل وا 

 قررات لتحسين متوسط تقدير الدرجات .إضافية او إعادة بعض الم
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يعرض الطالب خطة البحإ في سيمينار للقسم قبل التقدم  بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على  .3
 مجلس القسم.

 من موضوع الرسالة يتم عرض تقرير صالحية الرسالة على مجلس القسم. إنتهاء الطالببعد  .4
وتحديد مستوي اللغة األجنبية،  ICDL الحصول على الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي .5

شرطين لنيل درجة الماجستير وذلك قبل مناقشة الرسالة ووفقًا للقرارات المنظمة الصادرة من 
 مجلس الجامعة.

 خامسًا شروط التسجيل للحصول على درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية
الدكتورا  فضال عن  الشروط الواردة في يشترط ما يلى من شروط وضوابط في تسجيل الطالب لدرجة      

  :( بالئحة الدراسات العليا للكلية مايلي5ماد  )
أن يكون حاصاًل على درجة الماجستير فى التربية فى شعبة التخصص التربوى من إحدى  .1

 .على األقل +Cالجامعات المصرية باجمالى متوسط تراكمى للدرجات 
)اإلمتحان التأهيلي للدكتوراة( شفويًا  Comprehensive Examيعقد للطالب امتحان شامل  .2

وتحريريًا )وفقًا لطبيعة القسم المسجل به الطالب(  في مجال التخصص بعد تسجيل خطة البحإ 
 وقبل تشكيل لجنة المناقشة والحكم علي الرسالة .

ضوعات التخصص يهدف اإلمتحان الشامل إلى قياس قدرة الطالب عمقًا وشمواًل، فى إستيعاب مو  .3
الرئيسى والتخصصات الفرعية المساندة ويهدف إلى قياس قدرة الطالب المنهجية على التأمل 

قتراح الحلول المناسبة لما يعرض عليه من أسئلة.  والتحليل واإلستنتاج وا 
يعرض الطالب خطة البحإ في سيمينار للقسم قبل التقدم  بتسجيل موضوع الرسالة وعرضه على  .4

 مجلس القسم.
يشترط للموافقة على تسجيل الطالب لموضوع الرسالة أن يجتاز الطالب المقررات التى درسها  .5

على األقل واالوجب علي الطالب التسجيل في  C( جيد +CGPAبمتوسط تراكمى للدرجات )
 .سين متوسط تقدير الدرجاتمقررات اضافية أو اعادة بعض المقررات لتح

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg


 7 من  7 صفحة  

 

 التربية كليـة
 قسم علم النفس التربوي

 كك

 رسالة القسم

لتلبية حاجات المؤسسات التعليمية إعداد المعلمين والباحثين والقيادات التربوية واالختصاصيين النفسيين المؤهلين 

 والمؤسسات(. واإلرشادية لألفراد يةالنفسية والتربو ومجتمعات التعلم )إنتاج ونشر المعرفة، وتقديم الخدمات

 

 0020453282222ت  –مجمع األبعادية  –كلية التربية جامعة دمنهور  –محافظة البحيرة  -ج.م.ع
 

 الكلية رؤية

 وعالميا قوميا   دمنهور جامعة التربية لكلية والتميز الريادة

 رؤية القسم

 علم النفس التربوي الريادة والتميز قوميا  وعالميا   نالقسم

 كك
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وتحديد مستوى اللغة األجنبية كشرط  ICDLالحاسب اآللى  الحصول على الرخصة الدولية لقيادة .6
لنيل درجة الدكتورا  وفقًا للقرارات المنظمة الصادرة من مجلس الجامعة ما لم يجتزهم الطالب 

 بنجاح أثناء الدراسة السابقة.
 علم النفس التربوي رئيس مجلس قسم 

 أ. د. عادل السعيد إبراهيم البنا
 
 

mailto:edu_psycho@edu.dmu.edu.eg

