أقسام الكلية-:
.1

قسم الصحة النفسية
قسم علم النفس التربوي
قسم المناهج وطرق التدريس
قسم التربية المقارنة والدإارة التعليمية
قسم أصول التربية

.2
.3
.4
.5

رابعا:الدبلومات والدرجات العلمية التاية-:
 -1دإبلومات الدراسات العليا )عام – مهنية – خاصة(
 -2دإرجة الماجستير
 -3دإرجة دإكتوراه الفلسفة فى التربية

يكون منح الدبلوم المهنية فى التخصصات التاية -:
 -1القيادإة التربوية
 -2اعتمادإ وضمان جودإة المدرسة
 -3التنمية المهنية للمعلمين
 -4الشاراف الدإارى التربوي
 -5الدإارة المدرسية
 -6سياسات التعليم وتاخطيطة
 -7تاعليم الكبار
 -8اضطرابات التواصل )التخاطب(
 -9تاربية الطفل
 -10ارشاادإ نفسي
 -11التربية التعويضية لذوى الحاتياجات الخاصة
 -12اعدادإ الخصائى النفسي المدرسي
 -13القياس النفسي وتاطبيقات الحاسب
 -14مناهج وبرامج التعليم
 -15تاكنولوجيا التعليم
 -16التربية البيئية
 -17التربية الخاصة
 -18تادريس احادى الموادإ الكادإيمية )تاعليم عام (

-19
-20
-21
-22

تادريس احادى الموادإ الكادإيمية )تاعليم اساسي(
الدراسات المستقبلية فى التربية
اجتماعيات التربية
شاعبة أويتزم )التوحاد(

يكون منح الدبلوم الخاصة في التخصصات التاية-:
----------------- -1التربية المقارنة والدإارة التعليمية
 تاخصص التربية المقارنة والدولية تاخصص الدإارة التربوية -2اصول التربية
 تاعليم الكبار أصول التربية -3علم النفس التربوي
 علم النفس التربوي -4مناهج وطرق تادريس
 مناهج وطرق التدريس تاكنولوجيا التعليم -5صحة نفسية
 التربية الخاصة -صحة نفسية

يكون المنح لدرجتى الماجستير والدكتوراه فى التربية فى التخصصات التايـة :ـ
( 1التربية المقارنة والدإارة التعليمية
 تاخصص التربية المقارنة والدولية . -تاخصص الدإارة التربوية .

(2أصــول التربيــــــــــــــــة
 -أصول التربية – تاعليم الكبار

(3المناهج وطرق التدريس
 تاعليم عام  :الكيمياء – الفيزياء – العلوم البيولوجية والجيولوجية – الرياضيات – الجغرافيا – التاريخ– الفلسفة والجتماع – اللغة العربية والدراسات السلمية – اللغة النجليزية – التربية الخاصة .
 -تاعليم أساسى  :علوم أساسى – رياضة أساسى – علوم اجتماعية أساسى – عربى أساسى .

(5علم النفس التربـــــــــوى

(6الصحـة النفسيـــــــــــــــة
 تاخصص الصحة النفسية -تاخصص التربيــة الخاصــة

خامسا:

المدة القانونية لفترة التسجيل

الدبلوم

ماجستير

جميع الدبلومات عام

عام بعد حاصول الطالب
على دإبلومتين

الدبلوم التربوي) سنة
واحادة للمتفرغين -سنتين
للعاملين (

شارط الحصول على
الدبلوم الخاص بتقدير
جيد//

دإكتوراه

عامين

سادإسا :مصاريف الدراسة للوافدين:
PhD Degree

Master Degree

Diploma

1500

1500

1500

4500

4500

4500

Fees
Registration in theoretical Faculties
)(First year
Registration in theoretical Faculties
)(Subsequent years

