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 كلمة األستاذ الدكتور / عميد الكلية
 

من الكليات التي تعمل على إعداد المعلم في كل مراحل التربية والتعليم بدءاً من معلمة رياض تعد كلية التربية بسوهاج 

األطفال حتى المعلم المتخصص في التعليم الثانوي. ولقد بدأت الكلية تأخذ بمعايير الجودة في إعداد المعلم، وقد تحددت 

 رؤية الكلية في اآلتي:

احدة من الكليات الرائدة والمتميزة في التعليم والثقافة والبحث التربوي وإثراء تطمح كلية التربية بسوهاج أن تصبح و *

 وترقية المعرفة.

 * كما أنها تتطلع إلى االعتراف بما تقوم به من تعليم وبحث تربوي ونشاط إبداعي وخدمات مجتمعية.

 يمى وعربي.كذلك تحقيق الجودة العالمية والتجديد وتشجيع التعليم المستمر من منظور اقل *

وفى ضوء هذه الرؤية تلتزم الكلية بتقديم أفضل فرص التعليم والبحث للطالب المعلم وذلك بمستوى عالي من الجودة 

 وتوفير مناخ تعليمي يعمل على تخريج معلم ذي خبرة ومؤهل للتكيف في عمله مع متطلبات العصر.

هيئات األخرى التي تهتم بخدمة المجتمع وتحقيق التنمية وتعمل الكلية على التواصل والتعاون المثمر والمستمر مع ال

المستدامة في المجتمع، كما تعمل الكلية على اإلسهام في حل المشكالت التربوية من خالل ما يقوم به السادة أعضاء هيئة 

 التدريس والباحثون من بحوث تربوية ونفسية.

يم واللغات والتدريس المصغر والكمبيوتر وعلم النفس ولقد تم تجهيز عدد من معامل الكلية في تكنولوجيا التعل

 واالختيارات بأحدث األجهزة العلمية التي تسهم في جودة التعليم بالكلية.

حتى يمكن من خاللها عرض المادة العلمية للطالب  (Data Show)كما تم تزويد أغلب قاعات الدراسة بشاشات عرض 

 واالنفجار المعلوماتى.بطرقة حديثة تتناسب مع الثورة المعرفية 

وبذلك تسعى الكلية بكل جهد على أن تكون من الكليات الرائدة في مجال إعداد المعلم، كما تنطلق الكلية بخطوات ثابتة 

 نحو الجودة واالعتماد.

لى يسرني أن أتقدم باسم أسرة الكلية بخالص الشكر والتقدير إ 2019 /2018ومع مناسبة بداية العام الدراسة الجديد 

األستاذ الدكتور/ أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة على رعايته للكلية وتشجيعه لها ومع خالص الشكر والتقدير لكل 

من األستاذ الدكتور/ صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب للرعاية الدائمة والمستمرة للعمل في 

 الكلية.

لكل أسرة الكلية والطالب بدوام التوفيق....مع أطيب أمنياتي  ودعواتي   
                                             

 

      

 



9 
 

نبذة مختصرة عن كلية التربية بجامعة سوهاج•   
 

ً لكلية التربية بأسيوط  1971في نوفمبر أنشئت كلية التربية بسوهاج  ، وتم قبول الطالب عن فرعا

طريق التحويل من كليات التربية المناظرة من أبناء محافظة سوهاج الذين رغبوا في اإللتحاق بالكلية ، 

 م استقلت الكلية وتبعت مكتب التنسيق في نظام القبول. 1973-1972واعتباراً من العام الجامعي 

سة بالكلية بشعبتين هما شعبة الرياضيات وشعبة الطبيعة و الكيمياء في العام الجامعي بدأت الدرا

، وفي العام الجامعي  1973/1974ثم بدأت الدراسة بشعبة التاريخ في العام الجامعي  1971/1972

ة بدأت الدراسة بشعبتين أخريين هما التاريخ الطبيعي واللغة العربية ، ثم توسعت الكلي 1977/1978

تدريجياً في افتتاح شعب جديدة حتى تلبي االحتياجات المتزايدة من المعلمين في كافة التخصصات التي 

 تطلبها مديرية التربية و التعليم بمحافظة سوهاج ؛ وذلك تحقيقاً لدور خدمة الكلية للبيئة المحلية.

جامعات بتاريخ وبصدور الالئحة الداخلية لكلية التربية بسوهاج بقرار المجلس األعلى لل

و الليسانس ، أما م أصبحت تضم عشر شعب على مستوى مرحلة البكالوريوس 29/12/1988

م حيث بدأت الدراسة بالفرقتين  1975/1976بالنسبة للدراسات العليا فقد بدأت الدراسة بها عام 

ر و الدكتوراه في األولى و الثانية بالدبلوم الخاصة في التربية ، وكذلك بدأ التسجيل لدرجتي الماجستي

، وبصدور  1982/1983العام نفسه ثم افتتحت الكلية الدبلوم العامة في التربية " نظام العامين " عام 

 –أصبحت الكلية تتضمن الدبلوم في التربية " نظام العام الواحد  26/7/1995الالئحة الجديدة بتاريخ 

 راه "الدكتو –الماجستير  –الخاصة –المهنية  -نظام العامين ا

كما تصدر كلية التربية بسوهاج " المجلة التربوية " وهي مجلة محكمة تصدر شهرياً وقد صدر العدد 

م ، وتتمسك منذ البداية بأعراف و تقاليد البحث العلميىو التحكيم والنشر  1986األول من المجلة عام 

تكوين قاعدة علمية راسخة  ، و تهدف المجلة إلي تطوير البحث العلمي في مجال العلوم التربوية ، و

تتناول المشكالت التربوية الملحة في عالمنا المعاصر ، و تقديم المقترحات لإلسهام في إيجاد الحلول 

 لها وذلك للنهوض بمصرنا العزيزة ووطننا العربي من أجل التقدم و االزدهار و الحياة األفضل.

 رؤية الكلية• 
دة من الكليات الرائدة و المتميزة في التعليم و الثقافة و تطمح كلية التربية بسوهاج أن تصبح واح

البحث التربوي و إثراء و ترقية المعرفة ، كما أنها تتطلع إلى االعتراف بما تقدم من تعليم و بحث 

تربوي ونشاط ابداعي وخدمات مجتمعية ، وكذلك تحقيق الجودة العالية و تشجيع التعلم المستمر من 

 منظور قومي و عربي.
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 رسالة الكلية • 
تلتزم كلية التربية بسوهاج بتقديم أفضل فرص التعليم و الخدمات البحثية للطالب وذلك بمستوى  -1

 عالي من اإلبداع و الجودة وفق المعايير اإلقليمية و العالمية.

المعلم على االبتكار و االبداع و بذل  –تلتزم الكلية بإيجاد مناخ تعليمي و تعلمي يشجع الطالب  -2

يستطيعون التكيف مع الظروف و قصى جهد ولتخريج معلمين ذوي خبرة ومؤهلين أ

 المتغيراتالمجتمعية والعالمية المعاصرة.

تلتزم الكلية بالمساهمة في تحسين جودة المعلمين والعاملين في قطاع التعليم بإقليم سوهاج  -3

 بالشكل الذي يلبي احتياجات هذا اإلقليم الفريد.

لى تعاون مثمر ومستمر ومتطور مع الهيئات األخرى المعنية بشئون التعليم االلتزام بالتوصل إ -4

 بما يسهم في حل المشكالت المجتمعية.

تلتزم الكلية بتوفير مناخ بحثي تربوي يساهم في حل المشكالت التربوية و التعليمية بما يسهم  -5

 في تقويم وتطوير التعليم في هذا المجتمع.

 أهداف الكلية• 

الثانوية العامة وما في مستواها وخريجي المعاهد والكليات الجامعية المختلفة لمهنة إعداد حملة  -1

 التعليم.

رفع المستوى المهني و العلمي للعاملين في ميدان التربية والتعليم وتعريفهم باالتجاهات التربوية  -2

 الحديثة .

 إعداد المتخصصين و القادة في مختلف المجاالت التربوية . -3

و الدراسات في مجاالت التخصص المختلفة بالكلية وتقديم المشورة الفنية فيها وفي  إجراء البحوث -4

 مشكالت التربية والتعليم و نشر نتائج البحوث والدراسات العلمية و التربوية.

و تطبيقها في حل مشكالت البيئة اإلسهام في تطوير الفكر التربوي و نشر اإلتجاهات التربوية الحديثة  -5

 والمجتمع .

بادل الخبرات و المعلومات مع الهيئات و المؤسسات التعليمية و الثقافية المصرية و العربية و ت -6

 الدولية و التعاون معها في معالجة القضايا التربوية المشتركة .

 تقديم المشورة الفنية في مجاالت التخصص المختلفة. -7

جتمع بوجه عام وكذلك في تطوير العمل حل المشكالت التربوية و التعليمية في البيئة المحلية و في الم -8

 التربوي فيها .

 العمل على تكامل شخصية الطالب وتنمية التفكير اإلبداعي لديه. -9

الكلية من خالل شعبة التعليم األساسي " الحلقة األولى " إلى إعداد معلم فصل للسنوات تهدف  -10

 من التعليم االبتدائي. األولى من التعليم االبتدائي ومعلم مادة متخصصة للسنوات األخيرة
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 نبذة عن المجلة التربوية بكلية التربية بجامعة سوهاج• 

 عن الدورية :

 فبانتظام  جتصدر عن كلية التربية بجامعة سوها ة ورقية وإلكترونية محكمة متخصصةمجلة علمي
ً
 .ا عددً اثني عشر ي شهريا

ات والبحوث التي تتوافر فيها مقومات البحث العلمي من حيث م ، وتعني بنشر الدراس1986تم إصدار العدد األول منها عام 

أصالة الفكر ووضوح املنهجية، ودقة التوثيق في مجاالت بحوث التربية وعلم النفس بشتى الفروع والتخصصات املتنوعة من جميع 

البحوث والدراسات  دول الوطن العربي، ويشرف على إصدارها نخبة من أساتذة التربية في جميع التخصصات، وتخضع جميع

للتحكيم من قبل متخصصين من ذوي الخبرة البحثية، واملكانة العلمية املتميزة في مجال التخصص، بشكل يتفق مع معايير التحكيم 

في لجان الترقية، وتعد بمثابة فرصة للباحثين من جميع بلدان العالم لنشر إنتاجهم العلمي، واملواد العلمية التي لم يسبق نشرها 

 : وتشملللغة العربية أو اإلنجليزية أو الفرنسية، با

 البحوث، ومشروعات التخرج، وتقارير املؤتمرات، واللقاءات، والندوات، وورش العمل، وملخصات الرسائل العلمية.

 iThenticate: Plagiarismتخضع أبحاثها لبرنامج االنتحال العلمي تتميز املجلة بأنها من الدوريات العلمية التي    

Detecation Software   مفهرسة ومصنفة ضمن اتحاد املكتبات ؛ مما جعلها تتمتع بخاصية التحكيم والنشر اإللكتروني، كما

 . وعدد من قواعد البيانات العاملية EULCالجامعية املصرية 

 الرؤية والرسالة واألهداف 
 الرؤية:

ة عاملية رائدة، تعنى بنشر البحوث امل ة تربوية علميَّ
ّ
 .حكمة في العلوم التربوية لخدمة وتطوير اإلنسانيةمجل

:الرسالة  

 التربوية لنشر البحوث والدراسات  تسعى املجلة لتصبح وعاءً 
َّ

 للباحثين وفق املعايير العاملية من حيث املحك
ً
 علميا

ً
مة، ومرجعا

 .التربوية األصالة، واملنهجية، والحفاظ على القيم

 :هدافاأل

 مع املعرفة من خالل نشر األبحاث التربوية املحكمة من املتخصصين.املشاركة في بناء مجت -

 تلبية حاجات الباحثين على املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية  في مجال بحوث التربية. -

 إيجاد وعاء نشر بحثي علمي إلكتروني متخصص لخدمة الباحثين في املجال التربوي. -

 في مجال بحوث التربية . إيجاد مرجعية علمية للباحثين -
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 .التربويةإتاحة الفرصة للباحثين والدارسين لنشر االبحاث في مختلف املجاالت  -

 نشر االبحاث األصيلة واملبتكرة بما يخدم املجتمع ويحافظ على القيم. -

 وسائل التواصل:

 ر العربية جمهورية مص –سوهاج  –كلية التربية  –جامعة سوهاج الجديدة  –وحدة النشر العلمي 

 00201023455752 محمول :       10122داخلى :      0932287946 الوحدة : فاكس/هاتف

http://jedu.sohag-univ.edu.eg 

journalofeducationsoh@yahoo.com: mail-E           

oh@facebook.com: journalofeducationsFacebook 

 ( عدًدا .60م، وصدر منها ) 2018م وحتى اآلن 1986* املجلة منتظمة الصدور منذ عام 
 

 هيئة حترير اجمللة الرتبوية بكلية الرتبية بسوهاج

 ورئيس تحرير املجلة التربوية كلية التربيةعميد  أ.د/ خالد عبد اللطيف عمران 1

 وكيل الكلية لشئون التعليم والطالب  عبد هللا محمود إسماعيل أ.د/  2

 خدمة املجتمع وتنمية البيئة وكيل الكلية لشئون  أ.د/ عماد صموئيل وهبه 3

 أصول التربيةرئيس قسم  أحمد حسين الصغير أ.د/  4

 التربية املقارنة واإلدارة التعليميةرئيس قسم  عبد الباسط محمد ديابأ.د/  5

 املناهج وطرق التدريس  رئيس قسم أ.د/ هدى مصطفى محمد 6

 علم النفس التربوي رئيس قسم  عبد املنعم أحمد حسينأ.د/  7

 الصحة النفسيةرئيس قسم  إيمان محمد أبو ضيفد/  8

  تكنولوجيا التعليمرئيس قسم  يسري مصطفى السيدد/  9

mailto:journalofeducationsoh@yahoo.comهاتف
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 املنسق األكاديمي بجامعة سوهاجو مدير وحدة النشر العلمي   د/ مصطفى أحمد فهمي 10

 مدير إدارة الدراسات العليا والبحوث جمال السيد محمد /أ 11

 تنسيق وإخراج املجلة أ/هالة سعدالدين عبداللطيف 12

  

األقسام العلمية بالكلية•  

 المناهج وطرق التدريس  -1

 أصول التربية  -2

 تكنولوجيا التعليم -3

 الصحة النفسية -4

 علم النفس التربوي -5

 تربية المقارنة واإلدارة التعليميةال -6

 

 على طلب كلية التربية الدرجات العلمية التالية بالدراسات العليا *** تمنح الجامعة بناءً 

 الدبلوم العامة في التربية " نظام العام الواحد " -1

 الدبلوم العامة في التربية " نظام العامين " -2
التربية  –تالية " اإلرشاد النفسي المهنية في التربية في أحد التخصصات الالدبلوم  -3

رياض  –واقتصاديات التعليم  يوربتتخطيط  –تخطيط وتطوير المناهج  –الخاصة 

 –إعالم تربوي  - تعليم الموهوبين –إدارة مدرسية  –تكنولوجيا التعليم  –األطفال 

 "جودة وإصالح تعليمي  -سياسة تعليمية 

 الدبلوم الخاصة في التربية  -4

 درجة الماجستير في التربية من أحد األقسام التربوية بالكلية. -5
 اه الفلسفة في التربية من أحد األقسام التربوية بالكلية.درجة دكتور -6

 

 *** يقدر نجاح الطالب بأحد التقديرات اآلتية سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد الدراسية

 فأكثر من الدرجة %90ممتاز : من  -
 درجة 90إلى أقل من  %80جيدجداً : من  -
 الدرجة من  %80إلى أقل من  %70جيد : من  -
 من الدرجة  %70إلى أقل من  %60مقبول : من  -
 من الدرجة %60إلى أقل من  %45ضعيف : من  -
 من الدرجة %45ضعيف جداً : أقل من  -
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   الدبلوم العامة في التربية    
 

نظام العامين للعاملين " –" نظام العام الواحد للمتفرغين   
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اد الطالب الحاصلين على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها لمهنة التدريس ، و تهدف هذه الدبلوم إلى إعد

العامين للعاملين "  –الدراسة فيها على الجانب التربوي لمهني الخاص باألسس النفسية و التربوية وتشمل نظامين للدراسة "العام الواحد للمتفرغين   

 قيد لنيل الدبلوم العامة في التربية شروط ال•  

أن يكون حاصالً على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي  -أ

 آخر معترف به من الجامعة .
 ستعداده لمهنة التعليم.أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن ا -ب
 أن يجتاز الطالب مقرر " التدريس المصغر " بنجاح كشرط لدخول امتحانات باقي المقررات. -ت

 مقررات الدبلوم العامة في التربية " نظام العام الواحد"• 

 الدرجة المقرر م

 150 أصول التربية 1

 50 تربية و مشكالت المجتمع 2

 100 تربية مقارنة 3

 100 تربية و التعليمتاريخ ال 4

 100 مناهج 5

 75 وسائل تعليمية 6

 200 طرق تدريس مادة التخصص 7

 150 علم نفس تعليمي 8

 50 قياس و تقويم 9

 100 علم نفس النمو 10

 100 الصحة النفسية والتوجيه واإلرشاد النفسي 11

 100 التدريب الطالبي 12
 

 م العامين"مقررات الدبلوم العامة في التربية "نظا•

 الفرقة الثانية الفرقة األولى

 الدرجة    المقرر              الدرجة   المقرر            
 75 2أصول التربية  75 1أصول التربية 

 100 تربية مقارنة 50 تربية ومشكالت المجتمع

 100 مناهج  100 تاريخ تربية و تعليم

 100 2تدريس مادة التخصص  75 وسائل تعليمية

 75 2علم نفس تعليمي 100 1تدريس مادة تخصص 

 50 قياس و تقويم 75 1علم نفس تعليمي 

 100 الصحة النفسية واإلرشاد النفسي 100 علم نفس النمو

 50 2تدريب طالبي  50 1تدريب طالبي 
 

مع سداد رسوم اني يكون لديه فرصة لدخول امتحانات الدور الث*إذا رسب الطالب في أي من مواد الدبلوم العامة **

 ( جنيه، واذا لم يحالفه الحظ يكون لديه فرصة إلعادة القيد في العام التالي مع سداد الرسوم كاملة .100كل مادة )
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 الدبلوم المهنية في التربية
 الشعب • 

 إدارة مدرسية -1

 التخطيط التربوي و اقتصاديات التعليم -2

 التربية الخاصة -3

 تكنولوجيا التعليم -4

 فسياإلرشاد الن -5

 رياض األطفال -6

 تخطيط و تطوير مناهج -7

 تعليم الموهوبين -8

 لكباراتعليم  -9

 إعالم تربوي -10

 سياسة تعليمية -11

  جودة وإصالح تعليمي -12
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 في التربية  المهنيةشروط القيد لنيل الدبلوم  •

من إحدى أو على درجة دبلوم عامة في التربية لغير خريجي كلية التربية  أن يكون حاصالً على درجة الليسانس أو البكالوريوس  -أ

 جة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة .الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على در

 أن ينجح فيما تجريه الكلية من اختبارات شخصية شفوية أو تحريرية للتحقق من حسن استعداده لمهنة التعليم. -ب
 " بنجاح كشرط لدخول امتحانات باقي المقررات. التدريب الميدانيأن يجتاز الطالب "  -ت

 "إدارة مدرسية "مقررات الدبلوم المهنية شعبة • 

 الدرجة المقرر م

 100 أصول اجتماعية وفلسفية للتربية 1

 100 تاريخ ونظريات اإلدارة 2

 100 إدارة تعليمية 3

 100 إدارة مدرسية 4

 100 إدارة تعليمية مقارنة 5

 100 التعليم األساسي / الثانوي و مشكالته 6

 100 قاعة بحث 7

 100 مناقشة 8

 100 تدريب ميداني 9

مقرر اختياري من اآلتي" إدارة مدرسية  10
إدارة مدرسية وتوجيه  –وإشراف فني 

تاريخ التربية  –تخطيط مناهج  –وإرشاد 
 والتعليم "

100 

 

 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "التربية الخاصة "• 

 الدرجة المقرر م

 100 التربية الخاصة لغير العاديين 1

 100 ةسيكولوجية الفئات الخاص 2

 100 المتفوقون و المتأخرون 3

 100 العميان والصم 4

 100 إرشاد نفسي للفئات الخاصة 5

 100 قياس نفسي 6

 100 مناهج تربية خاصة  7

 100 أساليب التدريس العالجي 8

 100 صحة عامة  9

 100 تدريب ميداني 10
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 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "اإلرشاد النفسي "• 

 الدرجة ررالمق م

 100 أسس اإلرشاد النفسي 1

 100 عملية اإلرشاد النفسي 2

 100 مجاالت اإلرشاد النفسي 3

 100 االشراف االجتماعي 4

 100 علم النفس العالجي 5

 100 القياس النفسي واالحصاء 6

 100 صحة عامة  7

 100 تدريب ميداني 8

 

 وي واقتصاديات التعليم "مقررات الدبلوم المهنية شعبة "التخطيط الترب• 

 الدرجة المقرر م

 100 مباديء و أسس التخطيط التربوي 1

 100 التنمية والتخطيط التربوي 2

 100 أساليب و فنيات التخطيط التربوي 3

 100 إحصاء تربوي وتطبيقاته 4

 100 تطبيقات على الحاسب اآللي في التربية 5

 100 مباديء اقتصاديات التعليم 6

 100 ليب حساب التكلفة و العائد في التعليمأسا 7

 100 تحليل النظم التعليمية 8

 100 قاعة بحث 9

 100 مشروع 10

 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "رياض األطفال "• 

 الدرجة المقرر م

 100 سيكولوجية الطفولة 1

 100 اإلرشاد النفسي لألطفال 2

 100 تربية الطفل 3

 100 ثقافة الطفل 4

 100 أساليب رعاية الطفل 5

 100 القياس النفسي 6

 100 مناهج الطفل 7

 100 أساليب تدريس الطفل 8

 100 صحة الطفل 9

 100 تدريب ميداني 10
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 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "تكنولوجيا التعليم "• 

 الدرجة المقرر م

 100 استخدام الحاسب اآللي في التدريس 1

 100 اجمعمل وسائل وانت 2

 100 أسس تربوية ونفسية 3

 100 صيانة األجهزة و اآلالت 4

 100 أساليب تدريبية  5

 100 المنهج واالتصال التربوي 6

 100 المنهج التكنولوجي 7

 100 المكتبة ومصادر التعليم 8
 

 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "تخطيط وتطوير مناهج "• 

 الدرجة المقرر م
 100 جتخطيط المناه 1

 100 تطوير المناهج 2

 100 المنهج : النظرية و النموذج 3

 100 أساليب تدريسية 4

 100 تقويم المناهج وإعداد االمتحانات التحصيلية 5

 100 تطبيقات 6

 

 مقررات الدبلوم المهنية شعبة "تعليم الموهوبين "• 

 الدرجة المقرر م

 100 مفهوم الموهبة : األبعاد و المكونات 1

 100 نظم وأساليب تعليم الموهوبين 2

 100 ارشاد وتوجيه الموهوبين 3

 100 االبتكارية : النظريات والنماذج والتطبيقات 4

 100 قياس نفسي واحصاء تربوي 5

 100 اكتشاف الموهوبين 6

 100 استخدام الحاسب اآللي في التدريس 7

 100 تدريب ميداني 8

 

مواد الدبلوم المهنية يعاد قيده في العام التالي مع سداد الرسوم ليجتاز  إذا رسب الطالب في أي من ***

 المواد التي رسب فيها بتقدير " مقبول" ، وإذا لم يحالفه الحظ يفصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب .
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 الدبلوم الخاصة في التربية
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 في التربية  الخاصةشروط القيد لنيل الدبلوم • 

من إحدى الجامعات بجمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر درجة الدبلوم المهنية في التربية  أن يكون حاصالً  -أ

 وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام فيها عن " جيد"معترف به من الجامعة 
 بنجاح. اختبار قبول في اللغة االنجليزيةأن يجتاز الطالب  -ب

 "الخاصة " اإلجبارية مقررات الدبلوم • 

 الدرجة المقرر م

 100 مناهج البحث في التربية وعلم النفس  1

 100 أصول التربية 2

 100 علم النفس التربوي 3

 100 تطوير المناهج 4

 100 اإلدارة التعليمية 5

 100 تكنولوجيا التربية 6

 100 التوجيه التعليمي واإلرشاد النفسي 7

 100 اري"مقرر التخصص " اختي 8

 

 مقرر التخصص " اختياري "• 

 المقرر القسم

 –الدراسات االجتماعية  –فرنسية الاللغة  –اللغة اإلنجليزية  –" اللغة العربية  المناهج وطرق التدريس
العلوم التجارية  -التعليم الصناعي –الطفولة  -الحاسب اآللي -العلوم -الرياضيات

 نية "التربية الف –االقتصاد المنزلي  –

 "تخطيط استراتيجي  –اقتصاديات التعليم  –سياسة تعليمية  –" تربية اسالمية  أصول التربية

 االختبارات و المقاييس علم النفس التربوي

التعليم  -" تصميم المواقع اإللكترونية واستخداماتها في البحوث التربوية تكنولوجيا التعليم 
 االلكتروني "

 إدارة مدرسية" –" تربية مقارنة  دارة التعليميةالتربية المقارنة واإل

 الصحة النفسية وقضايا المجتمع " -و االرتقاء " النمو النفسي الصحة النفسية

 

إذا رسب الطالب في أي من مواد الدبلوم الخاصة يعاد قيده في العام التالي مع سداد الرسوم ليجتاز  ***

 الرسوب.الحظ يفصل بسبب استنفاذ مرات المواد التي رسب فيها ، وإذا لم يحالفه 

  



22 
 

 الخاصة " –المهنية  –األوراق المطلوبة للتقديم للدبلوم " العامة • 

 نظام العامين " –الدبلوم العامة " نظام العام الواحد •

 .أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس 

 . أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل منها 

 العسكرية للذكور أو صورة طبق األصل منها. أصل شهادة تأدية الخدمة 

  .صورة بطاقة الرقم القومي 

 ( صور شخصية. 3عدد ) 

 (5.جنيه دمغة من أي مكتب بريد ) 

 ( جنيهاً  1606.95الرسوم ) 

  استمارات التقديم الموجودة بإدارة الدراسات العليا أو صفحة الفيسبوك " وحدة الخدمات اإللكترونية لكلية التربية– 

 النشر العلمي بكلية التربية". وحدة

 الدبلوم المهنية•
 .أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس 

 أصل  شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كلية التربية 

 . أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل منها 

 .أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو صورة طبق األصل منها 

 لقومي. صورة بطاقة الرقم ا 

 ( صور شخصية. 3عدد ) 

 (5.جنيه دمغة من أي مكتب بريد ) 

 ( جنيهاً  1297.95الرسوم ) 

 موافقة جهة العمل مختومة ومعتمدة لمن يعمل 

  استمارات التقديم و الموجودة بإدارة الدراسات العليا أو صفحة الفيسبوك " وحدة الخدمات اإللكترونية لكلية التربية– 

 لية التربية".وحدة النشر العلمي بك

 الدبلوم الخاصة• 

 .أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس 

 أصل  شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كلية التربية 

 أصل شهادة الدبلوم المهنية 

 . أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل منها 

 .أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو صورة طبق األصل منها 

 قة الرقم القومي. صورة بطا 

 ( صور شخصية. 3عدد ) 

 (5.جنيه دمغة من أي مكتب بريد ) 

 ( جنيهاً 1297.95الرسوم ) 

 موافقة جهة العمل مختومة ومعتمدة لمن يعمل 

  استمارات التقديم و الموجودة بإدارة الدراسات العليا أو صفحة الفيسبوك " وحدة الخدمات اإللكترونية لكلية التربية– 

 العلمي بكلية التربية".وحدة النشر 
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 المقررات التكميلية
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 نظام وشروط القيد لدراسة المقررات التكميلية• 

قرر وزير التعليم العالي و البحث العلمي و رئيس المجلس األعلى للجامعات بتاريخ • 

ول " للقيد قبول الطالب خريجي كليات التربية من الحاصلين على تقدير " مقب 25/7/2016

بالدراسات العليا ، ويلتزم الطالب في هذه الحالة بدراسة ثالثة مقررات تكميلية على األقل 

كتعويض عن التقدير " مقبول" يقترحها مجلس القسم المختص ويوافق عليها مجلس الكلية على 

 أن يجتازها بتقدير " جيد " على األقل .

لمدة  م وثيق الصلة بمقرر التخصص بالدبلوم الخاصةفي القس يدرس الطالب المقررات التكميلية• 

 في التربية . الماجستيروذلك تمهيداً للقيد لدرجة عام بعد اجتياز الدبلوم المهنية والخاصة 

 أسماء المقررات التكميلية التابعة لكل قسم•

 المقررات القسم

 قاعة بحث -1 أصول التربية
 أصول فلسفية للتربية (1مقرر تخصص ) -2
 اقتصاديات التعليم (2ص )تخصمقرر  -3

 قاعة بحث -1 المناهج وطرق التدريس
تطبيقات للبرامج االحصائية في  (1تخصص )مقرر  -2

 المناهج وطرق التدريس
 ( طرق تدريس لغة عربية2مقرر تخصص ) -3

 طرق تدريس لغة انجليزية                       
 طرق تدريس لغة فرنسية                      

 طرق تدريس رياضيات                      
 طرق تدريس علوم                      
 طرق تدريس علم النفس                      
 طرق تدريس دراسات اجتماعية                      

 قاعة بحث -1 التربية المقارنة و اإلدارة التعليمية
( مداخل حديثة في اإلدارة 1مقرر تخصص ) -2

 التعليمية
( نظم التعليم في دول العالم 2) مقرر تخصص -3

 المعاصر

 قاعة بحث تكنولوجيا التعليم -1 تكنولوجيا التعليم
مستحدثات في تكنولوجيا  (1مقرر تخصص ) -2

 التعليم
اتجاهات حديثة في تكنولوجيا  (2مقرر تخصص ) -3

 التعليم
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 قاعة بحث -1 الصحة النفسية
 سيكولوجية الشخصية (1مقرر تخصص ) -2
 ة غير العاديينسيكولوجي (2مقرر تخصص ) -3

 قاعة بحث -1 علم النفس التربوي
 علم النفس التربوي (1مقرر تخصص ) -2
 القياس النفسي و التربوي (2مقرر تخصص ) -3

 

 األوراق المطلوبة للتقديم للمقررات لتكميلية • 

 أصل المؤهل -1

 أصل الدبلوم المهنية  -2

 أصل الدبلوم الخاصة -3

 أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل منها -4

 شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو صورة طبق األصل منها أصل -5

 صورة البطاقة -6

 ( صور شخصية3عدد ) -7

 استمارة التقديم للمقررات التكميلية من إدارة الدراسات العليا  -8
 موافقة جهة العمل للعاملين -9

 ( جنيهاً 1658الرسوم ) -10
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 الماجستير و الدكتوراه
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تاح القيد والتسجيل بها لدرجتي الماجستير و الدكتوراهاألقسام الم•   

 المناهج وطرق التدريس  -1
 أصول التربية  -2
 تكنولوجيا التعليم -3
 الصحة النفسية -4
 علم النفس التربوي -5
 التربية المقارنة واإلدارة التعليمية -6

 

 لدرجة الماجستير والتسجيل والمنح القيدوخطوات شروط • 

اجستير في التربية أن يكون حاصالً على الدبلوم الخاصة في التربية يشترط في قيد الطالب لدرجة الم -1

من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من 

الجامعة وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام في الدرجة الجامعية األولى " الليسانس 

 لوم الخاصة عن )جيد( ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل.والبكالوريوس " وفي الدب

 في التربية المهنيةاجستير في التربية أن يكون حاصالً على الدبلوم يشترط في قيد الطالب لدرجة الم -2

 بعة للقسم الذي يرغب القيد بهاتلفي أحد الشعب ا
 

من حلقات البحث " السيمنارات " التي تعقد خالل فصلين دراسيين متتاليين في القسم  %75حضور  -3

 وثيق الصلة بالمقرر االختياري بالدبلوم الخاصة الذي درسه الطالب .
 

 

اته في مجال التخصص بالطريقة والكيفية التي يحددها أن يعرض الطالب أمام سيمنار القسم قراء -4

 القسم.
 

إلى  –الذين تحققت فيهم الشروط السابقة  -يقدم رئيس كل قسم قائمة بأسماء الطالب المقبولين للقيد  -5

 إدارة الدراسات العليا الستالم الملفات وفقاً لها .
 

 

ً للنسبة اترتب إدارة الدراسات العليا الطالب المتقدمين في كل قسم  -6 لمئوية لدرجاتهم بالدبلوم وفقا

 الخاصة.
 

ً نصاب  -7 ً للشروط السابقة وأيضا يتم عرض الملفات في مجلس القسم والموافقة على القيد وفقا

 اإلشراف لكل عضو من أعضاء هيئة التدريس.
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فمبر بكل يكون للطالب الذين لم يحالفهم الحظ في القيد خالل شهر أبريل األفضلية للقيد خالل شهر نو -8

 قسم.
 

بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية واعتماد نائب رئيس الجامعة للقيد  -9

 (جنيهاً. 1647.95يسدد الطالب الرسوم المقررة سنوياً )
 

أكثر في موضوع يقره مجلس الكلية تحت إشراف أستاذ أو أستاذ مساعد أو يكلف الطالب بإجراء بحث  -10

 أبحاث،مجلس الجامعة ويجوز أن يساعد في اإلشراف أحد المدرسين الذين قاموا بنشر وفق قرارات 

 ويقوم الطالب بعرض خطة بحث في سيمنار القسم خالل عام من تاريخ القيد.

يقدم الطالب بعد مضي عام على األقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية رسالة بنتائج هذا -11

ً بأن الحد األدنى  اللجنة،حكم وتكون مناقشة الرسالة أو فحصها بواسطة هذه البحث تقبلها لجنة ال علما

 لمناقشة الرسالة عامان من تاريخ القيد والحد األقصى خمسة أعوام من تاريخ القيد.

بعد التسجيل مقررين أحدهما في مادة التخصص واآلخر في تكنولوجيا المعلومات في  بيدرس الطال-12

وال يجوز للطالب التقدم لمناقشة الرسالة إال  عام،مجلس الكلية موعدين لالمتحان في كل  ويحدد التربية،

 بعد نجاحه في هذين المقررين.

ً بجمهورية مصر العربية ستة أشهر على -13 يشترط في قبول الرسالة للمناقشة أن يكون الطالب مقيما

" لدة ستة أشهر متصلة على األقل من تاريخ حلقات البحث " السيمنار وأن يحضراالقل خالل فترة البحث 

 موافقة مجلس الكلية على التسجيل.

تعين لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة من األساتذة واألساتذة المساعدين على األقل بالجامعات من -14

 المتخصصين في مجال البحث ويكون من بينهم المشرف على الرسالة الذي يقدم تقريراً عن مدى صالحية

الرسالة للعرض على مجلس القسم المختص , ويشترط أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على األقل من 

خارج الجامعة ويجوز أن يشترك مشرفان على الرسالة في لجنة الحكم على أن يكون لهما صوت واحد في 

الحيتها لمنح الدرجة العلنية للرسالة تقريراً عن مدى ص اللجنة , ويقدم أعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة 

ويعرض التقرير على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة , وللمجلس أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر 

أهليته للحصول على الدرجة في إعادة الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم برسالة أخرى تتم 

كيلها في ضوء القواعد السابقة , وال يشترط أن مناقشتها بواسطة لجنة الحكم على الرسالة والتي يتم تش

تكون هيئة التحكيم بالضرورة هي نفسها الهيئة التي رفضت الرسالة , ويعرض التقرير مع الرسالة بعد 

 إدخال التعديالت التي أقرتها اللجنة على مجلس الكلية بمنح الدرجة . 

والتقدير وموضوع الرسالة التي تقدم بها يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه  -15

 المستحق.
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 األوراق المطلوبة للقيد للماجستير 

 
 .أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس 

 أصل  شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كلية التربية 

 أصل شهادة الدبلوم المهنية 

 أصلشهادة الدبلوم الخاصة 

 منها . أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل 

 .أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو صورة طبق األصل منها 

  .صورة بطاقة الرقم القومي 

 ( صور شخصية. 3عدد ) 

 (5.جنيه دمغة من أي مكتب بريد ) 

 (100 طوابع من خزينة الكلية ) جنيه 

 موافقة جهة العمل مختومة ومعتمدة لمن يعمل 

 ة الدراسات العليا أو صفحة الفيسبوك " وحدة الخدمات استمارات التقديم و الموجودة بإدار

 وحدة النشر العلمي بكلية التربية". –اإللكترونية لكلية التربية 

 المطلوب لمنح درجة الماجستير 
 

 ( رسائل مجلدة 3عدد ) 

 (5عدد ) cd الرسالة“word” 

 (1عدد) cd  " الرسالةpdf  " 

 ( 1عدد  )dvd فيديو المناقشة 

 نجليزيةشهادة اللغة اال 

 ( مستلة " بحث مشتق من رسالة" + قبول نشر بإحدى المجالت المحكمة  1عدد ) 

  شهادةICDL   28/5/2018للطالب المسجلين بعد تاريخ   
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 شروط وخطوات القيد والتسجيل والمنح لدرجة الدكتوراه• 

جة الماجستير في يشترط في قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية أن يكون حاصالً على در -1

التربية والدبلوم الخاصة في التربية من إحدى جامعات جمهورية مصر العربية أو على درجة معادلة 

من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام في الدرجة 

الماجستير عن )جيد( ويحدد الجامعية األولى " الليسانس والبكالوريوس " وفي الدبلوم الخاصة و

 مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل.
 

من حلقات البحث " السيمنارات " التي تعقد خالل فصلين دراسيين متتاليين في القسم  %75حضور  -2

 وثيق الصلة بالمقرر االختياري بالدبلوم الخاصة الذي درسه الطالب .
 

 

ته في مجال التخصص بالطريقة والكيفية التي يحددها أن يعرض الطالب أمام سيمنار القسم قراءا -3

 القسم.

 يقدم الطالب ملفه لرئيس القسم بعد مراجعته من إدارة الدراسات العليا. -4
 

بعد موافقة مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية واعتماد نائب رئيس الجامعة للقيد  -5

 جنيهاً.( 2177.95يسدد الطالب الرسوم المقررة سنوياً )
 

 

يكلف الطالب بإجراء بحث مبتكر في موضوع يقره مجلس الكلية تحت إشراف أستاذ أو أستاذ مساعد  -6

أو أكثر وفق قرارات مجلس الجامعة ويجوز أن يساعد في اإلشراف أحد المدرسين الذين قاموا بنشر 

 د.أبحاث , ويقوم الطالب بعرض خطة بحث في سيمنار القسم خالل عام من تاريخ القي

يقدم الطالب بعد مضي عامين على األقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية رسالة بنتائج هذا -7

ً بأن الحد األدنى  البحث تقبلها لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة أو فحصها بواسطة هذه اللجنة , علما

 تاريخ القيد.لمناقشة الرسالة عامان من تاريخ القيد والحد األقصى خمسة أعوام من 

يدرس الطال بعد التسجيل مقررين أحدهما في مادة التخصص واآلخر في تكنولوجيا المعلومات في التربية -8

, ويحدد مجلس الكلية موعدين لالمتحان في كل عام , وال يجوز للطالب التقدم لمناقشة الرسالة إال بعد 

 نجاحه في هذين المقررين.

قشة أن يكون الطالب مقيماً بجمهورية مصر العربية ستة أشهر على االقل يشترط في قبول الرسالة للمنا-9

دة ستة أشهر متصلة على األقل من تاريخ مخالل فترة البحث و أن يحضر حلقات البحث " السيمنار" ل

 موافقة مجلس الكلية على التسجيل.

ين على األقل بالجامعات من تعين لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة من األساتذة واألساتذة المساعد-10

المتخصصين في مجال البحث ويكون من بينهم المشرف على الرسالة الذي يقدم تقريراً عن مدى صالحية 

الرسالة للعرض على مجلس القسم المختص , ويشترط أن يكون أحد أعضاء لجنة الحكم على األقل من 

ة الحكم على أن يكون لهما صوت واحد في خارج الجامعة ويجوز أن يشترك مشرفان على الرسالة في لجن

اللجنة , ويقدم أعضاء لجنة الحكم بعد المناقشة  العلنية للرسالة تقريراً عن مدى صالحيتها لمنح الدرجة 
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ويعرض التقرير على مجلس الكلية للتوصية بمنح الدرجة , وللمجلس أن يرخص للطالب الذي لم تتقرر 

ة الرسالة بعد استكمال أوجه النقص فيها أو التقدم برسالة أخرى تتم أهليته للحصول على الدرجة في إعاد

مناقشتها بواسطة لجنة الحكم على الرسالة والتي يتم تشكيلها في ضوء القواعد السابقة , وال يشترط أن 

تكون هيئة التحكيم بالضرورة هي نفسها الهيئة التي رفضت الرسالة , ويعرض التقرير مع الرسالة بعد 

 التعديالت التي أقرتها اللجنة على مجلس الكلية بمنح الدرجة .  إدخال

 يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان ما تخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها . -11

 األوراق المطلوبة للقيد للدكتوراه• 

 .أصل شهادة الليسانس أو البكالوريوس 

 ة التربيةأصل  شهادة الدبلوم العامة لغير خريجي كلي 

 أصل شهادة الدبلوم المهنية 

 أصل شهادة الدبلوم الخاصة 

 الماجستير أصل شهادة 

 . أصل شهادة الميالد أو صورة طبق األصل منها 

 .أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية للذكور أو صورة طبق األصل منها 

  .صورة بطاقة الرقم القومي 

 ( صور شخصية. 3عدد ) 

 (5جنيه دمغة من أي مكت ).ب بريد 

 (100 طوابع من خزينة الكلية ) جنيه 

 موافقة جهة العمل مختومة ومعتمدة لمن يعمل 

  استمارات التقديم و الموجودة بإدارة الدراسات العليا أو صفحة الفيسبوك " وحدة الخدمات

 وحدة النشر العلمي بكلية التربية". –اإللكترونية لكلية التربية 

 المطلوب لمنح درجة الدكتوراه 
 ( رسائل مجلدة 3عدد ) 

 (5عدد ) cd الرسالة“word” 

 (1عدد )cd  " الرسالةpdf  " 

 ( 1عدد  )dvd فيديو المناقشة 

 شهادة اللغة االنجليزية 

 شهادة اللغة الفرنسية أو األلمانية 

 ( قبول نشر بإحدى المجالت المحكمة  2( مستلة " بحث مشتق من رسالة" +  ) 2عدد) 

   28/5/2018مسجلين بعد تاريخ للطالب ال  ICDLشهادة • 
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 تعليمات خاصة بتوحيد شكل الرسالة الجامعية   •

 صفحة العنوان -1
هذه البيانات تكون على الغالف الخارجي وكذلك الصفحة األولى من الغالف الداخلي تكتب ترجمة باللغة  -

 العربية البيانات الخاصة بالعنوان باللغة األجنبية.
 الف الخارجي على الكعب ويكون باللون الذهبي.يوضع شعار الجامعة على الغ -
 –اسم الكلية  –القسم التابع له  –الدرجة العلمية  –يجب أن يتضمن عنوان الرسالة  ) اسم الطالب  -

 سنة المنح ( –سنة التخرج  –الجامعة 

 صفحة الموافقة وتشمل: -2
ضاء اللجنة وتقييم اللجنة أسماء وظائف أع –اسم الدرجة العلمية  –عنوان الرسالة  –) اسم الطالب 

 تاريخ المناقشة ( –للرسالة 

 

 ملخص الرسالة  -3
مدخل للرسالة باللغة االنجليزية واللغة العربية ويجلد مع الرسالة داخلها ويكون فيما يقوم الكاتب بكتابة 

ال يزيد عن خمس صفحات ويقوم الباحث بإعداد مستخلص الرسالة بحيث اليزيد المستخلص عن صفحة 

 ة .واحد

 صفحة الشكر -4

يقتصر الشكر على أسماء السادة القائمين على اإلشراف أوالً ثم األشخاص والهيئات التي ساعدت وساهمت في 

 إتمام البحث.

 المحتويات -5

 يذكر فيها األبواب والفصول التي تشملها الرسالة و أرقام الصفحات .

 قائمة الجداول و األشكال -6

 والرسوم البيانية وأرقام الصفحات.يذكر فيها عنوان الجداول واألشكال 

 قائمة المراجع المستخدمة -7

 ً  عربية وأجنبية ويفضل ترتيبها أبجديا

 شكل اإلخراج -8

 جرام ابيض 80من  88الورقة يجب أن تكون في حجم الكوارتو 
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 الكتابة  -9
 ت.سم لجميع االتجاها 3" مع ترك هامش بعد  x 25 16تكون الكتابة داخل الرسالة في إطار أبعاده " -أ

 سطر . 25سطر وال يزيد عن  21عدد السطور بكل صفحة ال يقل عن  -ب
 الحروف متوسطة -ت

 ترقيم جميع صفحات الرسالة بما فيها الجداول واألشكال والملخصات ماعدا صفحات األبواب والفصول. -ث

 التجليد -10

يكتب عليه من أعلى ويكون له كعب ويوضع عليه من أعلى شعار الجامعة باللون الذهبي وتجلد الرسالة بغالف سميك

السنة ( , ويكون لون الغالف الخارجي بالنسبة  -الدرجة العلمية -اسم الباحث –إلى أسفل :) اسم الرسالة 

 للماجستير " زيتي غامق" ورسالة الدكتوراه " اللون األسود"
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بجامعة سوهاج الجديدةمحتويات مبنى كلية التربية  • 
 

 اتالمحتوي الدور

مدير  -المخازن  –الخزينة  -مدير الدراسات العليا  –" إدارة الدراسات العليا  األول
إدارة رعاية –مدير شئون الطالب  –إدارة شئون الطالب  –المخازن و المشتريات 

إدارة  –إدارة الشئون العامة  –غرفة الشيت  -مخازن رعاية الشباب  –الشباب 
إدارة األرشيف  –قاعة المؤتمرات والمناقشات  –ية صالة األنشطة الرياض – الصيانة

 " مدرج ) أ ( –إدارة األمن  –مركز توزيع الكتاب  -المطبعة–

إدارة شئون العاملين  -مكتبة الدوريات العلمية –مكتبة الرسائل العلمية  –المكتبة " الثاني
التربية  –وحدة النشر العلمي  –الكنترول  –قاعة السيمنار  –إدارة الخريجين  –

وحدة القياس والتقويم ونظم  –وحدة الخدمات االلكترونية  –غرفة األسئلة  –العملية 
وكيل الكلية لشئون  –عميد الكلية  –وحدة ضمان الجودة واالعتماد  –االمتحانات 

وكيل الكلية  –وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع  –التعليم والطالب 
 مجلس الكلية " –للدراسات العليا والبحوث 

 –(  2قاعة ) –(  1قاعة ) –(  310-308-307-305-304-302-301" فصل)  الثالث
معمل  –معمل علم النفس "االختبارات"  -معمل علم نفس فسيولوجي -مدرج )ب( 

مكتب المعيدين والمدرسين  –رئيس قسم الصحة النفسية  –علم النفس " التجارب " 
 مكاتب أعضاء هيئة التدريس " –نفس التربوي رئيس قسم علم ال -المساعدين 

معمل التدريس المصغر  –معمل التربية الموسيقية  –(  406-405-404" فصل )  الرابع
  -معمل الكمبيوتر المتقدم-معمل التعليم االلكتروني –معمل طرق تدريس العلوم  –

دين مكتب المعي –( 4قاعة ) –( 3قاعة ) –معمل االتصاالت  –معمل اللغات 
رئيس قسم التربية المقارنة  –رئيس قسم أصول التربية   -والمدرسين المساعدين 

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس" –واإلدارة التعليمية 

معمل التربية  –مدرج )ج(  –( 6قاعة ) –(  5قاعة ) –(  513:501" فصول من ) الخامس
ن والمدرسين مكتب المعيدي –( 2قاعة تدريب ) –( 1قاعة تدريب ) -الفنية

 مكاتب أعضاء هيئة التدريس –مقر اتحاد الطالب  -المساعدين
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  أسرة التحرير
 اإلشراف العام

 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمران

 عميد الكلية

 واملتابعة الفيناإلشراف 

 أ/ ولاء مسلم
 

 مسئول الماجستير والدكتوراه

 مع تحيات

 الدراسات العليا

 ة سوهاججامع –كلية التربية 
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 أ.د/ خالد عبداللطيف محمد عمران

 عميد الكلية  


