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 البــاب األول

 )) رسالة الكلية والتطوير ((

 ( : رسالة الكليـة 1مـادة ) 

تعليماً وصحة وحياة  يقاس تقدم األمم بعوامل متعددة يأتى فى مقدمتها مستوى القوى البشرية ، -

 ويعتبر التعليم أساس النهضة وأساس األمن القومى ، كما أنه قاطرة التقدم .

وتعتبررر كليررات التربيررة بأدوارتررا المتنوهررة ومهامهررا العديرردة حتررر اللاويررة فررى تطرروير التعلرريم بكافررة  -

لمعلرم يسرهم بشركل مراحله إذ يأتى تكوين المعلم هلى رأس أولوياتها ، ومرن تنرا فران التكروين التيرد ل

 مباشر وحاسم فى تطوير التعليم قبل التامعى التى تعتبر مخرتاته تى مدخالت التعليم العالى كله

ولذلك ال غرو إذا قلنا أن نتاح التنمية البشرية يعتمد هلرى ترودة التعلريم الرذى يعتبرر المعلرم أحرد أترم  -

 هوامل تودته .

يات التربيرة ، وخصرتها بعردة مشرروهات للتطروير هلرى وقد اتتمت الدولة اتتماماً واضحاً بتطوير كل -

المستوى المركلى والمستويات المحلية ، وتاء مشروع تطوير كليات التربية كأحرد أترم مشرروهات 

تطوير التعليم العالى ليكون مشروهاً يحقر  تطرويراً حقيقيراً لكليرات التربيرة هلرى أسراس نسرقى يشرمل 

 والمهام إلى تحقي  التودة الشاملة . كافة مكوناتها بدءاً من تحديد الرؤية

 أهـداف تطوير كليات التربيـة :

يتمثل الهدف الرئيسى لتطوير كليات التربية فى تحقي  تحديث شامل لها ، مواكباً التطورات 

العلمية والمهنية العلمية ومراهياً الخصوصية المصرية بعامة وخصوصية كل كلية وف  بيئتها بخاصة 

من ناحية وفعالية التعليم والتعلم من ناحية ثانية والتودة الشاملة كمدخل للتطوير هلى أساس منظومى 

 من ناحية ثالثة .

 وينبثق عن هذا الهدف أهداف فرعية وآليات من أهمها :

متابعة التطورات العلمية والخبرات األتنبية فى رؤى كليات التربية ونظم تكوين المعلم بها ومسايرة  -1

 صل بالتخصصات العلمية والتكوين المهنى مراهياً الخصوصية الثقافية .المستحدثات فيما يت

تبنى منظور تربوى هلمى يليل الفواصل التامدة بين األقسام العلمية سواء داخل كل قسرم هلمرى أو  -2

 بين األقسام العلمية بعضها البعض تحقيقاً لوحدة المعرفة والتفاهل بين التخصصات .

العملى الذى يؤكد هلى اكتساب المهارات وتكروين طالرب / معلرم قرادر هلرى االتتمام بالبعد التطبيقى  -3

 التعامل الفعال مع التالميذ وإبرال إمكاناتهم وفعالياتهم فى هملية التعلم .

 ميدان التخصص ومتال التعليم . في العلمياكتساب الطالب المعلم أساسيات البحث  -4
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الم حوله من خالل تقديم تذه القضايا له وحثه هلى تعريف الطالب بقضايا متتمعه وبيئته وقضايا الع -5

التفكير فيها وتحليلها وتفسيرتا وتمكينه من لغته واللغة األتنبية التى تمكنه من االطرالع هلرى تراثره 

 وحضارته والحضارات األخرى .

 مـالمـح التطويــر :

ى إدخال مقررات حديثة فى تحديد رؤية كليات التربية ورسالتها واإلطار المفاتيمى لها والحرص هل-1

 متال التخصص ومتال العلوم التربوية .

 للطالررررب / المعلررررم والبرنررررام  ألداء وكليررررة التربيررررة ككررررل  Standardsتبنررررى مسررررتويات معياريررررة -2

 ) ارتع من فضلك إلى الوثيقة الخاصة بالمستويات المعيارية ( .

 هلى فكرة التكامل واالهتماد المتبادل .تطوير كليات التربية كنس  وف  منظور النظم الذى يقوم -3

التمررع بررين منظررورين متكرراملين للتطرروير المنظررور المركررلى الررذى يقرروم برره خبررراء يمثلررون أبرررل -4

المتخصصين من أهضاء اللتان العلمية ولتان القطاهرات وأهضراء تيئرة التردريس مرن معظرم كليرات 

يراهى خصوصية كرل كليرة رؤيرة ورسرالة  التربية والعلوم واآلداب فى مصر والمنظور المحلى الذى

 وإطاراً مفاتيمياً وبرام  وغير ذلك .

 إهداد المعلم لمدارس التعليم العام هلى النحو األتى :-5

 معلم رياض األطفـال . –أ 

معلم التعليم األساسى ) الحلقة األولرى ( ويعرد ليكرون معلمراً للفصرل ومعلمراً لمترال مرن متراالت  -ب

 المتال بالصفوف العليا لهذه المدرسة . التخصص لتدريس تذا

معلم المدرستين اإلهدادية والثانويرة حيرث يعرد المعلرم ليكرون معلمراً لمترال تخصصرى بالمدرسرة  -ج

 اإلهدادية ومتخصصاً للتدريس فى مادة معينة بالمدرسة الثانوية .

ر ترذا النمروذج دلريالً مرشرداً تقديم نموذج للبرام  ومحتواتا مع التأكيد هلى هدم تنميط الكليات واهتبا-6

 لكليات التربية تسترشد به .

بناء البرام  ومحتوى المقررات فرى ضروء المسرتويات المعياريرة واألطرر النظريرة للتطروير وااللترلام -7

 % للمقررات التربوية والثقافية .25% للمقررات التخصصية و 75الصارم بنسبة 

قررات هن طري  كبار األساتذة المصريين وخبراء أتانب مراتعة ما يتم بناؤه من برام  ومحتوى م-8

 للوقوف هلى سالمة البناء ومواكبته للتديد .

استمرار العمل بالنظام التتابعى إلتاحة الفررص لخريترى الكليرات األخررى الرراغبين فرى العمرل بمهنرة -9

 التعليم .

 س ورفع نسبة التقويم المرحلى .االتتمام بالتقويم الشامل والمستمر هن طري  تنويع أدوات القيا-11
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تدهيم البنية المادية لكليات التربية من خالل تلويدتا بالمعامل واألتهلة الاللمة للتطوير والتأكد من -11

 استخدامها االستخدام األمثل .

 بناء قدرات أهضاء تيئة التدريس هن طري  تطوير الدراسات العليا وبرام  التنمية المهنية .-12

اط الوثيرر  بالميرردان مررن خررالل الترردريب العملررى القررائم هلررى أسررس هلميررة مهنيررة فررى المرردارس االرتبرر-13

 واإلسهام فى تطوير التعليم بكافة مراحله .

ترتم  Pilotاالتتمام بالتتريب بتطبي  النظرام التديرد فرى هردد محردود مرن الكليرات بشركل اسرتطالهى -14

 متابعته ومراتعته وتقويمه .

وير هن طري  سياسة لدفع كليات التربية وتشتيعها هلى التقردم بمشرروهات تقردمها توفير مناخ للتط-15

 لتحقي  التطوير ال مركلياً . College-based Reform Projectsالكليات 

 العمل هلى تطبي  أساس ضمان تودة األداء بكليات التربية .-16

تحتراج إلرى إرادة قويرة وإدارة إن هملية تطوير كليات التربية هملية تحتاج إلى تضرافر التهرود و

 واهية كما أن نتاحها مرتون بتهود أهضاء تيئة التدريس بكليات التربية فهم هماد هملية التطوير .

=======================================================
===== 
 جامعة كفرالشيخ  -( : أقسام كلية التربية  2مـادة ) 

 قسام اآلتية :تتكون كلية التربيـة من األ

 أوالً : األقسـام التربويــة

 : قسم أصول التربية(  1) 

ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات األصول االتتماهية والفلسفية للتربية 

الفكر التربوى وتاريخ التربية وتعليم الكبار فلسفته وأصوله وتطوره وفلسفة التربية المستمرة وأصولها 

 م والتربية وقضايا المتتمع ، وتحدد الالئحة المقررات هلى النحو التالى :ومهنة التعلي

 ( .  Ed 111)  * التربية وقضايا العصر

 ( . Ed 121)    * المعلم ومهنة التعليم 

 ( . Ed 321)  * الفكر التربوى وتطبيقاته المعاصرة 

 ( . Ed 322)   * تعليم الكبار أصوله ومناتته 

 : المقارنة واإلدارة التعليمية قسم التربية(  2) 

ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات نظم التعليم وتاريخه والدراسات 

المقارنة ودراسات الحالة والدراسات المنطقية وهبر الثقافية والتربية الدولية ونظم التعليم المستمر ، 

اإلدارة التعليمية واإلدارة المدرسية وبالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات إدارة التربية و
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وتخطيط التعليم واقتصادياته ونظم المعلومات اإلدارية وتمويل التعلم واإلشراف التربوى والتقويم 

 المؤسسى وضمان التودة ، وتحدد الالئحة المقررات هلى النحو التالى :

 ( . Com Ed 411)   * نظام التعليم فى مصر واالتتاتات المعاصرة 

 ( . Com Ed 211)     إلدارة المدرسيـة والصفيـة* ا

 : قسم هلم النفس التربوى(  3)  

ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات التعلم ونظرياته فى المتاالت التربوية 

والفرو  الفردية والقياس النفسى والتربوى واالختبارات النفسية والتقويم واإلحصاء النفسى والتربوى 

 درات العقلية وهلم نفس الكبار وغيرتا ، وتحدد الالئحة المقررات هلى النحو التالى والق

 ) وما هدا ذلك تبينه التداول المرافقة ( :

 ( . Ed Psy 211)    * سيكولوتية التعلم  

 ( . Ed Psy 421)  * الفرو  الفردية والقياس النفسى 

 ( . Ed Psy 211)    * هلم نفـس تربـوى  

 : سم الصحـة النفسيـةق(  4) 

ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات النمو واإلرشاد النفسى وهلم النفس 

للفئات الخاصة والتوتيه واكتساب االتتاتات والميول وهلم النفس االتتماهى وغيرتا ، وتحدد الالئحة 

 :المقررات هلى النحو التالى ) وما هدا ذلك تبينه التداول المرافقة ( 

 ( . MH 121)     * هلم نفـس النمـو 

 ( . MH 321)   * سيكولوتية ذوى االحتياتات الخاصة 

 ( . MH 411)    * صحة نفسية وإرشاد نفسـى 

 : قسم المنات  وطر  التدريس وتكنولوتيا التعليم(  5) 

 المناهج وطرق التدريس : –أ 

  التعليمية وتقويمها ومهارات ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات المنات

 التدريس وطرقه واستراتيتياته وطر  تعليم الفئات الخاصة ) المعاقين والموتوبين ( والتربية 

 الميدانية ) العملية ( ومنات  الكبار وطر  تعليمهم وغيرتا .

 تكنولوجيـا التعليـم : -ب

ل والمعلومات فى ويختص بالدراسات والبحوث والمقررات فى تخصصات نظريات االتصا

متاالت التعليم ووسائل وأدوات التعليم وتصميم تكنولوتيا التعليم وتوظيفها وتشغيل األتهلة التعليمية 

وصيانتها واستخدام المبتكرات واألتهلة الحديثة ونظم تدف  المعلومات وتكنولوتيا تعليم الفئات الخاصة 
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لتعليم وغيرتا ، وتشمل الالئحة المقررات التى يقوم ) المعاقين والموتوبين ( وتقويم برام  تكنولوتيا ا

 بتدريسها :

 ( . Curr 211)   (  1* تدريس مصغـر ) 

 ( . Curr 221)   (  2* تدريس مصغـر ) 

 ( . Curr 311)    (  1* طـر  تدريـس ) 

 ( . Curr 411)    (  2* طـر  تدريـس ) 

 ( . Curr 412)     * المنــاتــ  

 ( . Curr 222)    (  1* تكنولوتيا التعليم ) 

 ( . Curr 321)  * طر  تدريس ذوى االحتياتات الخاصة

 ( . Curr 312)   ( 2* تكنولوتيا تعليم التخصص ) 

 ثانياً : قسـم ريـاض األطفـال

 ثالثاً : األقسـام العلميـة :

 قسـم الرياضيـات .-1

 قسم الفيلياء والكيمياء .-2

 م البيولوتية والتيولوتية .قسم العلو-3
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 البــاب الثانــى

 )) الدرجـة الجامعيـة األولـى ((

 ( : شـروط القيـد 3مـادة ) 

يشترط لقيد الطالب للدراسة للدرتة التامعية األولى الليسانس فى اآلداب والتربية أو البكالوريوس  -1

 فى العلوم والتربيـة ما يلى :

ى الثانوية العامة أو ما يعادلها ، وأن يكون الطالب متفرغاً للدراسة ، ومستوفياً أن يكون حاصالً هل –أ 

 لشروط القبول التى يحددتا المتلس األهلى للتامعات .

 أن ينتح فيما تتريه الكلية من اختبارات للتحق  من لياقته لمهنة التعليم ومنها : –ب 

 اختبارات المقابلة الشخصية . -

 للعمل بمهنة التعليم ) وف  النظام المقترح لذلك ( .اختبارات االستعداد  -

 اتتيال الكشف الطبى لبيان صالحيته التسمية لممارسة مهنة التعليم . -

 يتول قبول الطالب الحاصلين هلى الثانوية العامة من : -2

 مدارس اللغات األلمانية لاللتحا  بشعبة اللغة األلمانية . –أ 

 ا  بشعبة اللغة الفرنسية .مدارس اللغات الفرنسية لاللتح -ب

، )الكلية بها حالياً الشعب التتارية والشعب اللراهية وية الفنية ) تتارية، لراهية( طالب المدارس الثان –3

 وقامت بتخري  دفعات متعددة حتى تاريخ إرسال الالئحة ( .

 وذلك وف  الشروط التى يواف  هليها متلس التامعة والمتلس األهلى للتامعات .

 شعب الكلية :-4

 اللغـة اإلنتليلية . -2 اللغـة العربية والدراسات اإلسالمية -1

 . التاريــخ -4 اللغــة الفرنسيـة . -3

 فلسفة واتتمـاع . -6 . التغرافيـا -5

 التربيـة الخاصـة . -8 . هلم النفس شعبة -7

 الفيليـاء . -11 الكيميـاء . -9

 الرياضيــات . -12 وتية .العلوم التيوليوتية والبيول -11

 إهداد المعلم اللراهى . -14 . شعبة رياض األطفال -13

 شعبة التعليم األساسى تخصص اللغة العربية -16 إهداد المعلم التتارى . -15

 شعبة التعليم األساسى تخصص الدراسات االتتماهية -18 شعبة التعليم األساسى تخصص اللغة اإلنتليلية -17

 شعبة التعليم األساسى تخصص العلـوم -21 التعليم األساسى تخصص الرياضيات شعبة -19

 يمكن فتح شعب الكلية ويكون التدريس فيها باللغة اإلنتليلية وذلك لتخري  مدرسين للعمل بمدارس اللغات  -
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-  

 ( : الدرجات العلمية 4مـادة ) 

 على طلب كلية التربيـة : أوالً : تمنح الجامعة بناءً 

 لليسانس فى اآلداب والتربية فى أحد التخصصات اآلتية :درتة ا -1

الفلسفة  –التغرافيا  –التاريخ –اللغة الفرنسية  –اللغة اإلنتليلية  –اللغة العربية والدراسات اإلسالمية 

 واالتتماع ) فلسفة أساسى واتتماع فرهى / اتتماع أساسى وفلسفة فرهى ( 

 التربيـة الخاصـة –النفـس هلم 

 البكالوريوس فى العلوم والتربية فى أحد التخصصات اآلتية : درتة-2

العلوم البيولوتية والتيولوتية : ) بيولوتى أساسى / تيولوتيـا فرهـى تيولوتيا  –الفيلياء  –الكيمياء 

 الرياضيات . –أساسى / بيولوتى فرهى ( 

 فى العلوم والتربية أو الليسانس فى  هالوة هلى الدارسين باللغة اإلنتليلية يمنح الطالب درتة البكالوريوس

 العلوم والتربية فى التخصص باللغة اإلنتليلية .
 

درتة الليسانس فى اآلداب والتربية للتعليم األساسى ) الحلقة األولى ( معلم الفصل فى أحد -3

 الدراسات االتتماهية . –اللغة اإلنتليلية  –التخصصات اآلتية : اللغة العربية 

لوريوس فى العلوم والتربية للتعليم األساسى ) الحلقة األولى ( معلم الفصل فى أحد درتة البكا-4

 العلوم . –التخصصات اآلتية : الرياضيات 

 .( رياض األطفال ) التربية درتة البكالوريوس فى -5

 درتة البكالوريوس فى التربية شعبة إهداد المعلم التتارى .-6

 بة إهداد المعلم اللراهى .درتة البكالوريوس فى التربية شع-7

============================================================ 

 ( : نظـام الدراسـة 5مـادة ) 

الدراسة بكلية التربية نظرية وهملية ومدة الدراسة للحصول هلى الدرتة التامعية األولى 

وفقاً لنظام الفصل الدراسى وينقسم  ( أربع سنوات تامعية وتسير الدراسة 4السالف ذكرتا فى مادة ) 

العام التامعى إلى فصلين دراسيين مدة كل منهما سبعة هشر أسبوهاً منها خمسة هشر أسبوهاً للدراسة 

 وأسبوهان لالمتحانات ، وينتهى كل فصل دراسى بامتحان نهاية الفصل .

======================================================= 
 ( : تنقسم الدراسة بكلية التربية إلى مرحلتين : 6مـادة ) 

 المرحلة األولى : وتشمل الفرقتين األولى والثانية .

 المرحلة الثانية : وتشمل الفرقتين الثالثة والرابعة .

======================================================= 
 ( : المواظبــة 7مـادة ) 

األقل من الدروس العملية والنظرية لكل مقرر دراسى وال % هلى 75يلتلم الطالب بحضور  -

تحتسب فيها أية أتالات ويحرم الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا قلت نسبة حضوره هن تذه 

النسبة بقرار من متلس الكلية بناء هلى تقرير من أستاذ المادة يعتمده متلس القسم وبعد أن توته 

 للطالب ثالثة إنذارات .
 

 ( : نظـم التقويم واالمتحانات 8)  مـادة
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 درتة لكل ساهة نظرية متضمنة المناقشة أو التطبيقات أو العملى .  51النهاية العظمى لكل مقرر -1

 .المرفقة بالالئحة يتم توليع درتات المقرر ) سواء له هملى أم ال ( وفقاً لتداول الخطة الدراسية -2

 % هلى األقل من درتة االمتحان 31صل هلى يشترط لنتاح الطالب فى المقرر أن يح-3

 . راسب الئحةوإال يعتبر الطالب التحريرى 

مدة االمتحان التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى ألى مقرر دراسى بتميع الشعب والفر  الدراسية -4

 يكون هلى النحو األتى :

 ساهتان للمادة التى تقل هدد ساهات تدريسها هن ثالث ساهات . –أ 

 ثالث ساهات للمادة التى هدد ساهات تدريسها ثالث ساهات فأكثر . -ب

يعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتين الثانية والرابعة الراسبين فى مقررين اثنين هلى -5

 األكثر .

ال يسمح للطالب الراسب فى التدريب الميدانى بالمدارس بالتقدم لالمتحانات فى المواد األخرى ويعتبر -6

 راسباً وهليه إهادة السنة دراسة وامتحاناً .

تشكل لتان االمتحانات التحريرية من هضوين هلى األقل من أهضاء تيئة التدريس وثالثة أهضاء -7

لالمتحانات الشفهية والعملية ، وتشكل لتنة هامة من لتان امتحانات المقررات المختلفة فى كل فرقة 

، تعرض هليها نتيتة االمتحان وبدون محضر التتماهها أو شعبة دراسية برئاسة هميد الكلية 

 ويعرض هلى متلس الكلية للنظر فى اهتماده .

% هلى األقل من النهاية العظمى لدرتة 61ال يعتبر الطالب ناتحاً فى أى مقرر إال إذا حصل هلى -8

الفر  األربع  تذا المقرر ويقدر نتاح الطالب فى المقررات الدراسية والتقدير العام لكل فرقة من

 والمتموع التراكمى هلى النحو األتى :

 % فأكثـــــر .91ممتــال من 

 % .91% إلى أقل من 81تيد تداً من 

 % .81% إلى أقل من 71تيــد من 

 % .71% إلى أقل من 61مقبـول من 

 % .61% إلى أقل من 41ضعيـف من 

 % .41ضعيــف تـداً أقل من 
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 دانى ) التربية العملية (( : التدريب المي 9مـادة ) 

التدريب الميدانى مكون أساسى من مكونات برنام  إهداد المعلم وتو البوتقة التى تنصهر فيها  -1

 المكونات األخرى التخصصية والتربوية .

يهدف التدريب الميدانى إلى أن يكتسب الطالب الكفايات التخصصية والتربوية والمهنية والثقافية بما  -2

واتتاتات ومهارات التخطيط والتنفيذ ليتمكنوا من أداء مهامهم كمعلمين أكفاء  تتضمنه من معارف

 ومرشدين وموتهين وتتضمن خبرات التربية الميدانية :

 التدريب الميدانى بالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوهياً وأسبوع كامل فى نهاية كل فصل دراسى . –أ    

 مدة يوم أسبوهياً وأسبوع كامل فى نهاية كل فصل دراسى .التدريب الميدانى بالفرقة الرابعة ل -ب   

( مائة درتة بالفرقتين الثالثة والرابعة تضاف 111والنهاية العظمى لدرتات التدريب الميدانى )

% أستاذ 41% مدير المدرسة ، 21، وتولع ى لدرتات الطالب فى نهاية العام إلى المتموع الكل

 أستاذ تربوى . 41تخصص ، 

 دريس المصغــر .الت –ج 

يشارك تميع أهضاء تيئة تدريس المواد التربوية والتخصصية فى اإلشراف هلى الطالب  -3

 وتوتيههم فى التدريب الميدانى .

 ينظم قسم المنات  التدريب الميدانى تحت إشراف وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب . -4

======================================================= 
 ( : أحكام انتقاليـة11مـادة )

تطب  أحكام تذه الالئحة هلى طالب الفرقة األولى التدد الملتحقين بالكلية فى العام التامعى الذى  -

، هلى أال يستفيد طالب الفرقة األهلى من بنفس الفرقة  لإلهادةوالباقين يبدأ بعد صدور تذه الالئحة 

 مدة ال تليد هن أربع سنوات .  االستمرار هلى الالئحة الداخلية السابقة

======================================================= 
 ( :11مـادة )

يدرس الطالب كل فى تخصصه المقررات التربوية والثقافية والتخصصية التى قامت بتوصيفها  -

 لتان متخصصة والمبينة بالتداول الواردة بالالئحة .

======================================================= 
 ( :12مـادة )

ما يراه مناسباً لحسن سير العملية التعليمية وبما ال يتناقض مع ما يتول لمتلس الكلية اقتراح  -

 ورد فى الالئحة .

======================================================= 

 


