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 الليسبنس سالبكبلوريو مرحلة ضوابط

 
 درجة البكالورٌوس فى العلوم والتربٌة  أو اللٌسانس فى اآلداب التربٌة   

 فى إحدى شعب التخصص اآلتٌة  :              
 

 تمنح الكلٌة درجة اللٌسانس فً اآلداب والتربٌة للشعب اآلتٌة        
 اسات اإلسالمٌة . اللغة العربٌة والدر .1

 اللغة االنجلٌزٌة .  .2

 اللغة الفرنسٌة .  .3

 الجغرافٌا .  .4

 الفلسفة واالجتماع .5

 

 والتربٌة للشعب اآلتٌةالعلوم فً  البكالورٌوستمنح الكلٌة درجة   

 الرٌاضٌات .  -1

 الفٌزٌاء والكٌمٌاء.  -2

 التارٌخ الطبٌعً  -3

 بتدائًاالشعبة التعلٌم  -4

 رجة البكالورٌوس فً الطفولة و التربٌة د -5                        
 درجة البكالورٌوس فً التربٌة الخاصة -6 

 
   
 
 

         

 

 التخصصات أو الشهادات التً تمنحها الكلٌة 

   م ٌللتعل اآلتٌةدرجة اللٌسانس فً اآلداب و التربٌة فً أحد التخصصات  -1
 : والثانوي اإلعدادي   
 –الجغرافٌا  –التارٌخ  –اللغة األلمانٌة  –اللغة الفرنسٌة  –لٌزٌة اللغة اإلنج –اللغة العربٌة     

علم    -الفلسفة واالجتماع ) فلسفة رئٌسً و اجتماع فرعً / اجتماع رئٌسً و فلسفة فرعً ( 
 النفس التربوي .

   م ٌللتعل اآلتٌةأحد التخصصات  فً البكالورٌوس فً العلوم والتربٌة درجة -2
  :والثانوي اإلعدادي   
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، و العلوم البٌولوجٌة والجٌولوجٌا ) بٌولوجى رئٌسً الرٌاضٌات ، الفٌزٌاء ، الكٌمٌاء     
 ( .وجٌولوجٌا فرعى/ جٌولوجٌا رئٌسً  وبٌولوجى فرعى

أحد التخصصات  فً (درجة اللٌسانس فً اآلداب و التربٌة للتعلٌم األساسً )الحلقة األولى -3
  التالٌة :

 أ( اللغة العربٌة .
 للغة اإلنجلٌزٌة .ب( ا

 ج( الدراسات االجتماعٌة .
درجة البكالورٌوس فً العلوم و التربٌة للتعلٌم األساسً) الحلقة األولى ( فً أحد التخصصات  -4

 :  تالٌةال
 . العلومب(       أ( الرٌاضٌات .

 بكالورٌوس فً الطفولة و التربٌة درجة ال -5
 بكالورٌوس فً التربٌة الخاصةدرجة ال -6 

 الدراسة : نظم
 أوالً : ٌوزع الطالب ابتداء من العام األول على الشعب اآلتٌة :

 ( شعب التعلٌم اإلعدادي و الثانوي التالٌة :1

 –الجغرافٌا  –التارٌخ  –اللغة األلمانٌة  –اللغة الفرنسٌة  –اللغة اإلنجلٌزٌة  –اللغة العربٌة       
           –الفٌزٌاء  –الكٌمٌاء  –الرٌاضٌات  –علم النفس التربوي  -الفلسفة واالجتماع  

 العلوم البٌولوجٌة و الجٌولوجٌة .
 
 ، وأحد التخصصات التالٌة : )الحلقة األولى(  ساسً( شعب التعلٌم األ2

 علوم. –رٌاضٌات   -الدراسات االجتماعٌة  –لغة إنجلٌزٌة  -لغة عربٌة 

 ( شعبة الطفولة و التربٌة .3

طالب الراغبٌن فً دخول الشعب العلمٌة باللغة األجنبٌة وفقاً لدرجاتهم فً مواد ٌوزع الثانٌاً : 
 التخصص ذات العالقة بالشعبة ، باإلضافة إلى درجاتهم فً اللغة األجنبٌة التً ٌدرسون بها.

 المنظمة طوالضواب نظام الدراسة  
جة الجامعٌة الدراسة بكلٌة التربٌة نظرٌة وعملٌة، ومدة الدراسة للحصول على الدر -1

األولى )درجة اللٌسانس أو البكالورٌوس( أربع سنوات جامعٌة. وتسٌر الدراسة وفقا لنظام 
الفصل الدراسً، وٌنقسم العام الجامعى إلى فصلٌن دراسٌٌن: الفصل الدراسً األول و 
الفصل الدراسً الثانً ، و ٌسمح للطالب المقٌد بالفصل الدراسً األول االلتحاق بالفصل 

اسً الثانً فً نفس السنة الجامعٌة ونفس الفرقة بشرط دخول امتحانات الفصل الدر
الدراسً األول و ذلك وفق القواعد التً ٌضعها مجلس الجامعة. وٌنتهى كل فصل دراسى 

 دراسة وامتحانا.
 وٌمكن تطبٌق نظام الساعات المعتمدة فً حالة توفر المتطلبات الالزمة. -2

 ٌة الى مرحلتٌن:تنقسم الدراسة بكلٌة الترب  
 

 . ، وتشمل الفرقتٌن األولى والثانٌةالمرحلة األولى
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 . ، وتشمل الفرقتٌن الثالثة والرابعةالمرحلة الثانٌة
 

فى جمٌع المقررات  وال ٌنقل الطالب من المرحلة األولى إلى المرحلة الثانٌة إال إذا كان ناجحاً 
 الدراسٌة.

رقة الثانٌة، وكذلك من الفرقة الثالثة الى الفرقة الرابعة، إذا وٌنقل الطالب من الفرقة األولى إلى الف
فى مقررٌن على األكثر، على أن ٌؤدى االمتحان  فى جمٌع المقررات، أو كان راسباً  كان ناجحاً 

 فٌما رسب فٌه فى الفرقة التى نقل إلٌها.
 

ات األجنبٌة لغة التدرٌس فى جمٌع الشعب الدراسٌة هى اللغة العربٌة، ماعدا شعب اللغ-1
 ، وهً : وشعب التدرٌس باللغات األجنبٌة

 أ( شعبة الرٌاضٌات .
 ب( شعبة الكٌمٌاء .
 ج( شعبة الفٌزٌاء .

 د( شعبة البٌولوجً .
 هـ( شعبة الجٌولوجٌا    

   ٌدرس الطالب فى كل فرقة دراسٌة مادة واحدة على األقل من مواد التخصص  -2 
 عب اللغات وشعب الدراسة باللغات األجنبٌة(.باللغة اإلنجلٌزٌة )ما عدا ش    

  تكون الدراسة فً شعب اللغات األجنبٌة وشعب الدراسة باللغة األجنبٌة اللغة -3 
   التً ٌدرس بها الطالب ، فٌما عدا المقررات التربوٌة والثقافٌة فتكون دراستها      
 باللغة العربٌة.      

 المواظبة  ضوابط 
بناء على طلب مجالس األقسام المختلفة أن ٌحرم الطالب من التقدم لالمتحان فً  -لمجلس الكلٌة  -

بعض المقررات أو كلها إذا كانت مواظبته فً حضور المحاضرات و الدروس العملٌة و النظرٌة تقل 
ٌَُعد الطالب راسباً فً المقرر 55عن  % من عدد المحاضرات و الدروس لكل مقرر ، و فً هذه الحالة 

قررات التً حرم من دخول االمتحان فٌها إال إذا قدم الطالب عذراً ٌقبله مجلس الكلٌة فٌعد غائباً أو الم
فً هذا المقرر بعذر مقبول ، و لمجلس الكلٌة أن ٌتجاوز عن النسبة المقررة فً الحاالت التً تستدعً 

 ذلك .

 نظام التقوٌم واالمتحانات :   
درجة لكل ساعة مناقشة أو  25ساعة نظرٌة +  درجة لكل 55النهاٌة العظمى لكل مقرر  -1

 وتوزع على النحو اآلتى:. تطبٌقات أو عملى

  من درجة المقرر للتقوٌم المستمر خالل الفصل الدراسً    25المقررات النظرٌة، ٌخصص %
) أعمال السنة بما تشمله من تكلٌفات وامتحانات واختبارات شفهٌة ( والذي تنظمه مجالس 

 % من درجة المقرر لالمتحان النهائى.05ة، األقسام العلمٌ

  من درجة المقرر 15المقررات التى تتوزع ساعاتها بٌن النظرى والعملى ، ٌخصص %
% لالمتحان التحرٌرى 55% لالمتحان العملى، )وفق خطة كل مقرر( ، 15ألعمال السنة، 

 النهائى.

تحان التحرٌرى أو % على األقل من درجة االم65ٌشترط لنجاح الطالب أن ٌحصل على  -2
 التطبٌقى النهائى.
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إذا تضمنت الورقة االمتحانٌة الواحدة امتحاناً ألكثر من مقرر، ٌنبغى أن ٌنجح الطالب فى كل  -3
مقرر على حدة، وتخصص لدرجات كل مقرر حقل مستقل فى كشف رصد الدرجات.وٌعٌد الطالب 

 االمتحان فى المقرر الذى رسب فٌه فقط.
فى االمتحان التحرٌرى غائباً فى المقرر كله، وعلٌه أن ٌؤدى جمٌع ٌعتبر الطالب الغائب  -4

 امتحاناته إذا كان من حقه دخول االمتحان.

زمن االمتحان التحرٌرى فى نهاٌة الفصل الدراسى ألى مقرر دراسى، بجمٌع الشعب والفرق  -5
 الدراسٌة، ٌكون على النحو اآلتى:

 ثالث ساعات. ساعتان للمقرر الذي ٌقل عدد ساعات تدرٌسه عن . أ
 ثالث ساعات للمقرر الذي تكون عدد ساعات تدرٌسه ثالث ساعات أو أكثر . . ب

جـ . إذا تضمنت الورقة االمتحانٌة أكثر من مقرر و رسب الطالب فً فرع دون اآلخر ٌخصص 
 نصف الزمن الخاص بالمقرر عند أدائه االمتحان فً هذا الفرع .

ٌن من أعضاء هٌئة التدرٌس على األقل وٌكون تشكل لجان االمتحانات التحرٌرٌة من عضو  -6
أحدهم أستاذاً أو أستاذ مساعد ، وثالثة أعضاء للشفوٌة والعملٌة ، وتشكل لجنة عامة من لجان 
امتحانات المقررات المختلفة فً كل فرقة أو شعبة دراسٌة برئاسة عمٌد الكلٌة تعرض علٌها 

 ٌعرض على مجلس الكلٌة للنظر فً اعتماده.نتٌجة االمتحان وٌدون محضر الجتماعاتها 

ٌعتبر كل فصل دراسً مستقالً بذاته ، و علٌه ال توجد مواد متصلة طوال العام الدراسً فً  -5
 جمٌع الشعب على مستوى الفرق األربع بالكلٌة ما عدا مقرر التدرٌب المٌدانً .

دم لالمتحانات فى المواد ال ٌسمح للطالب الراسب فى مقرر التدرٌب المٌدانى بالمدارس بالتق -0
 األخرى.

ٌبقى الطالب لإلعادة بالفرقة الثالثة أوالرابعة إذا رسب فً مقرر التدرٌب المٌدانً)التربٌة  -9
 فٌها. العملٌة( باإلضافة إلى المقررات التً رسب

ٌعقد امتحان خالل شهر سبتمبر لطالب الفرقتٌن الثانٌة والرابعة الراسبٌن فى مقرر أو مقررٌن  -11
  . ، وٌقدر النجاح فً هذه المقررات بتقدٌر مقبول األكثرعلى 

% على األقل من النهاٌة العظمى 65ال ٌعتبر الطالب ناجحا فى أى مقرر إال إذا حصل على  -11
لدرجة هذا المقرر، و تقدر نتٌجته فى المقررات الدراسٌة، والتقدٌر العام لكل فرقة من الفرق 

 :نحو اآلتىوالمجموع التراكمى، على ال، األربع 

  111% الى 91ممتاز من.% 
  91% الى أقل من 01جٌد جدا من.% 

  01% الى أقل من 01جٌد من.% 

  01% الى  أقل من 61مقبول من.% 

  61% الى أقل من 31ضعٌف من.% 

  31ضعٌف جدا أقل من.% 

ٌحسب التقدٌر العام للطالب فً درجة اللٌسانس و البكالورٌوس على أساس المجموع  -12
ً للدرجات التً حصلوا علٌها فً كل السنوات الدراسٌة كما ٌتم ترتٌبهم وفقاً لهذا التراكم

، على أال ٌقل  ٌمنح الطالب مرتبة الشرف إذا كان تقدٌره العام ممتازاً أو جٌد جداً المجموع ، و 
بشرط عدم رسوبه فى أى مقرر فى ، تقدٌره العام فى أٌة فرقة من الفرق الدراسٌة عن جٌد جداً 

  بالكلٌة . ٌع سنوات الدراسةجم

تخصص درجة األعمال الفصلٌة و العملٌة فً مادة تعلٌم الكبار و تطبٌقاته بالفرقة الثالثة     
)جمٌع الشعب( و قدرها "خمسة وعشرون درجة" لجهود الطالب فً المشاركة فً محو األمٌة 
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مً اختبار محو األمٌة ، و ذلك بواقع خمس درجات عن كل أمً تمحى أمٌته بعد أن ٌجتاز األ
 بمعرفة هٌئة تعلٌم الكبار و تحت إشراف قسم أصول التربٌة بالكلٌة .

 التدرٌب المٌدانى
التدرٌب المٌدانى مكون أساسى من مكونات برنامج إعداد المعلم، وهو البوتقة التى تنصهر  -1

 فٌها المكونات األخرى التخصصٌة والتربوٌة.
تسب الطالب الكفاٌات التخصصٌة والتربوٌة والمهنٌة ٌهدف التدرٌب المٌدانى الى أن ٌك -2

والثقافٌة، بما تتضمنه من معارف واتجاهات ومهارات التخطٌط والتنفٌذ والتقوٌم لٌتمكنوا من 
 . أداء مهامهم كمعلمٌن أكفاء، ومرشدٌن وموجهٌن

 ع دراسً كامل، وأسبو التدرٌب المٌدانى بالفرقتٌن الثالثة و الرابعة لمدة ٌوم دراسً  أسبوعٌاً  -3
 ( ساعات عملٌة للٌوم الدراسً الواحد .4بواقع ) فى نهاٌة كل فصل دراسى متصل

درجة مقرر التدرٌب المٌدانً على التدرٌس بمائة درجة فً كل من الفرقتٌن الثالثة  تحدد -4
درجة لمدٌر المدرسة أو ناظر  21والرابعة و ٌضاف للمجموع الكلً للدرجات ، منها:

درجة للمشرف التخصصً، وتصرف مكافأة  41جة للمشرف التربوي ، در 41المدرسة ، 
ساعات  4% من الراتب األساسً للقائمٌن على التدرٌب المٌدانً أو تنظٌمه بواقع 5مقدارها 

 فً الٌوم بالفرقتٌن الثالثة و الرابعة وذلك فً ضوء موافقة مجلس الكلٌة  .

 
وتوجٌههم فى التدرٌب  شراف على الطالبتدرٌس بالكلٌة فى اإلالهٌئة  ٌشارك جمٌع أعضاء -5

 المٌدانى .

 
 
ٌنظم قسم المناهج وطرق التدرٌس التدرٌب المٌدانى تحت إشراف وكٌل الكلٌة لشئون التعلٌم  -6

والطالب، وٌختار المدارس التى ٌتم تدرٌب الطالب بها، وٌحدد المشرفٌن الذٌن ٌمكن 
صٌن فى العلوم التربوٌة ، والمواد االستعانة بهم فى االشراف على الطالب من : المتخص

التخصصٌة ، والموجهٌن بوزارة التربٌة و التعلٌم بواقع مشرفٌن على كل مجموعة ٌمثل 
أحدهما الجانب التربوي و ٌمثل اآلخر الجانب التخصصً و ذلك فً ضوء موافقة مجلس 

 الكلٌة .
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  -ضوابط االلتحاق :

ات والمعاهتتد المصتترٌة عتتن طرٌتتق االدارة العامتتة ٌتتتم قبتتول الطتتالب التتوافٌن بالجامعتت     .1
 القاهرة (  –وزارة التعلٌم العالً  –ش ضرٌح سعد زغلول 3)  -للوافدٌن وعنوانها :

  -جهة تقدٌم االوراق : .2
ٌتقدم الطالب باوراقة الدراسٌة الً سفارته بالقاهرة او مكتب الشئون العربٌة وعنوانها      .3

فً موعد ال ٌتجاوز نهاٌة شتهر ستبتمبر  بكري بالقاهرة(منشٌة الطٌران بمنشٌة ال ش4 –
  1من كل عام 

  -الشروط الالزمة للقبول : .4
 1الحصول على الشهادة الثانوٌة العامة المصرٌة او ما ٌعادلها  .5

  1النجاح فً المواد المؤهلة للقبول بالكلٌة المراد االلتحاق بها  .6

  1ة المراد االلتحاق بها استٌفاء الحد االدنً لمجموع درجات المقرر للكلٌ .1

 االوارق المطلوب تقدٌمها :_ 

معتمدة ومصدقة علٌها من سفارة جمهورٌة مصر العربٌة فتً  الشهادة الثانوٌة )المعادلة( -1
الدولتتة التتتً حصتتل منهتتا الطالتتب علتتً الشتتهادة او ستتفارة دولتتة الحاصتتل منهتتا علتتى الشتتهادة 

 1بالقاهرة 

 ان   شهادة الثانوٌة المصرٌة فعلٌهم وبالنسبة للطالب الحاصلون على ال -
  1ٌتقدموا باالستمارات البٌضاء الدالة على النجاح 

  1شهادة المٌالد االصلٌة او مستخرج رسمً منها  -2
  1صور فوتوغرافٌة حدٌثة  6عدد  -3

استتتٌفاء بٌانتتات األوراق اآلتٌتتة وتوجتتد داختتل مظتتروف ٌتتتم الحصتتول علٌتته  متتن  -1
 العربٌة وهً :_   السفارة بالقاهرة ومكتب الشئون

  1تنسٌق (  555طلب االلتحاق )استمارة  - أ
  1بطاقة ترشٌح مبدئً  - ب

  1نسخ  أربعاستمارة المعلومات من  –ج 
   1 األمرولى  إقرار –د 

 والمعاهد المصرٌة  تقضً قواعد وإجراءات قبول الطالب الوافدٌن بالجامعات  -  

 خمسة وأربعون ٌوما من تارٌخ  بأنه ٌسقط حق الطالب فً الترشٌح بعد مرور      

   1ظهور نتٌجة ترشحة فً حالة عدم استٌفائه الوراقة    

الحاصلٌن  قبول الطالب وٌكون قبول الطالب الوافدٌن بالجامعات بنفس شروط الطالب  -

على شهادة الثانوٌتة العامتة المصترٌة وفتً ضتوء القواعتد المنظمتة للمتواد المؤهلتة التتً 

 أليالحاصل علٌها الطالتب الوافتد العامة الة نقص الشهادة الثانوٌة تقبلها كل كلٌة وفً ح
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 كليـــــة التربيـة

 وكيل الكلية

 التعليم والطالب لشئون الطـالب

الكلٌتات التتً  ال تكتون المتادة  بأحتديمن هذه المواد المؤهلة فٌتتم قبتول هتؤالء الطتالب 

 احدي المواد المؤهلة للقبول بها التً تنقصة 

 ـــوافدٌن  امة لقبول ومنح الطالب الــــــــالع اإلدارةى تعلٌمات ــــــــــبناء عل -

   بتأجٌل قٌد الطالب الوافدٌن  ت"حذر قٌام الكلٌاوزارة التعلٌم العالً "    

      وافدٌن على منح دراسٌة او على نفقتهم الخاصة إال بعد الرجوع الى مسواء ال   

   1الوزارة التخاذ إالجراءات الالزمة لكل حالة    

ان إٌقاف القٌتد ٌتتم فتً عتام الترشتٌح للطالتب تقضً التعلٌمات الخاصة بالطالب الوافدٌن ب -

  1المستجد 

  1إما بالنسبة للطالب الباقً لإلعادة تطبق الالئحة الداخلٌة علٌة   -

 

 

 

 

 

 


