
  دية لضمان جودة التعليم واالعتماالهيئة القوم

 

 ( 13نموذج رقم ) 

. حلوان جامعة / أكاديمية :  

.التربية كلية / معهد :  

.علم النفس التربوي قسم :  

 فى التربية  الماجستيرتوصيف برنامج 

  علم النفس التربويتخصص 

 (2019/2020 ) عام

معلومات أساسية : –أ   

.علم النفس التربويماجستيربرنامج  اسم البرنامج : -1   

) مشترك (        ) ثنائي (                    أحادي (   )  √امج :      طبيعة البرن -2  

                                                          القسم المسئول عن البرنامج :-3

     علم النفس التربوي 1 /3

  2/2013 /6تاريخ إقرار البرنامج :   

مجلس كلية رقم ( و 2015 /5 /11( بتاريخ)289سم رقم )مجلس ق     تاريخ اعتماد البرنامج :
(472 )3/12/2017    
معلومات متخصصة : -ب   

 علم نفس تربوي إلى: ماجستيراألهداف العامة للبرنامج : يهدف برنامج  -1

 أدواته المختلفة.  ويستخدم العلميالبحث  ومنهجياتأساسيات  تطبيق 1/1
 ل التخصص. فى مجا التحليليالمنهج  استخدام 2/1

 المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته المهنية.  دمج 3/1

 باستخدام األساليب العلمية. حلوال لها  يجد، و والمجتمعية المشكالت المهنية تحديد 4/1

  إظهار وعيا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة فى مجال التخصص.  5/1

 ة بتخصصه.تفهم المستجدات ذات العالق 6/1

مهقققارات االتصقققال والميقققاد  مقققع فريققق  العمقققل والمقققدر  علقققى اتخقققاذ المقققرار المال قققم فقققى  قققو   تطبيققق  7/1
 المعلومات المهنية المتاحة. 
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  التعلم المستمر. در  علىمع الم اومهني اذات أكاديميالنمو  8/1

 جدانى بصفة خاصة  .تطور علم النفس المعرفي ومجاالته ومنه الذكاء بصفة عامة والذكاء الو 9/1

 تطور الذكاء والتعرف على العالقة بين الذكاء الروحى والسعادة الداسية. - 10/1

 ماهية التعزيز وانواعها.التعرف على  11/1

 ماهية عادات العقل وانواعها وطرق قياسها.التعرف على  12/1

 ة.نظرية العبء المعرفى واالتجاهات الحديثة لهذه النظري التعرف على 13/1

 .لذوى صعوبات التعلم الجانب السيكولوجى للتحليل اللغوى تحليل 14/1

 ماهية الذكاء االخالقى وطرق قياسه وتنميته.التعرف على  15/1

 ماهية الذكاء الشخصى وطرق قياسه وتنميته.التعرف على  16/1

كيفيررة تشررخيص صررعوبات الحسررا عوكيفية عررالل صررعوبات الحسررا  التعرررف علررى  17/1

 هات علمية متعددة.وفق توج

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2
على أن:  يجب أن يكون الخريج قادرا   علم نفس تربويماجستير بانتهاء دراسة برنامج   

:أ. المعلومات والمفاهيم   

 .ونظرياته التربوي التمويميتعرف  .1أ.
.ةوتطبيقاتها فى التربي العلميمهارات البحث يحدد . 2أ.   

  .نميلالمتع نمو مراحلو  وخصا ص والتعلم التعليم نظريات.  ُيعدد 3أ. 

 .والتعلم التعليم تيجياترااست.  ُيعدد 4أ.

 .اهوتطبيمات يملالتع تكنولوجيا أسس. ُيحدد 5أ.

 السلوكية. يتعرف أساليب معالجة وتحليل البيانات اإلحصا ية فى العلوم النفسية و.  6أ.

     .ة المشكالت المرتبطة بمجال التخصصيتعرف على دراس. 7أ.

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتى ونظرياته. . ُيعدد 8أ. 
 يتعرف اختبارات األدا  األقصى، واختبارات األدا  المميز.  . 9أ. 
 أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحمو  المعلم وواجباته. . يتعرف 10أ. 
 أدوات التمويم وخطوات بنا ها والتحم  من صدقها وثباتها.يتعرف . 11أ.
 .والتعليم بالمجتمع المرتبطة والفلسفية والتاريخية، والثمافية، السياسية، :المجتمعية األبعاد. يذكر 12أ.
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 .الثمافية الهوية وتعزيز الشخصية بنا  ممومات يعدد. 13أ.

 .واالستمصا  البحث ومنهجيات التفكير اتيجياتر است. يذكر 14أ.

 مفهوم التمويم التربوي، وأنواعه، والفر  بين المياس والتمويم. يحدد. 15أ.

 مهارات التفكير الناقد. يذكر. 16أ.

 يتعرف أنواع التفكير وتصنيفاته المتعدد  .. 17أ.

 .يتعرف على مفاهيم الثمافة والمعالم الر يسة لعلم النفس عبر الثمافات .18أ.

 ب المعرفية وأنواعها المختلفة.يتعرف األسالي. 19أ.

سهام العلوم األخرى.. 20أ.  يتعرف مراحل تطور علم النفس المعرفي وا 

 معوقاتها. أساليب االستذكار و يحدد. 21أ.

 علم النفس.. ُيحدد طر  البحث وعملياته في مجال 22أ.

 .بعض المفاهيم السيكولوجية باللغة اإلنجليزية علىعرف تي. 23أ.

 لى مفهوم علم النفس عبر الثمافاتيتعرف ع. 24أ.

  نظريات ومدارس علم النفس المختلفة قديما وحديثا.يتعرف . 25أ.
 نظريات الشخصية.عرف ي. 26أ.
ساقشة خطط بحثية في مجال علم النفكيفية عرض ومنتعرف ي. 27أ.  

 .باللغة اإلنجليزية
 .يتعرف على اهتمامات ودور علم النفس عبر الثمافات. 28أ.
 كيفية الحصول على المعرفة. وتعرف مصادر البحث ي. 29أ.
 ومفاهيمة وأدواته. يالمياس النفسيتعرف مبادئ  . 30أ.
 .. يستعرض مجاالت التكامل بين العلوم31أ.

والذكا   والذكا  الروحى والذكا  االخالقى الوجدانى وخاصة الذكا مماييس الذكا   يتعرف على. 32. أ
   .الشخصى

.والشخصى والروحى واالخالقى وجهات الحديثة فى مجال الذكا  الوجدانىيستعرض الت. 33.أ  

. التعرف على اسباب السعاد  الدراسية للطالب.34أ.  

يذكر انواع التعزيز. 35أ.  

.النظريات المفسر  للتعزيز . يذكر36أ.  

   مماييس عاات العمل. يتعرف على. 37. أ
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العمل. يستعرض التوجهات الحديثة فى مجال عادات. 38.أ  

يستعرض االتجاهات الحديثة فى العب  المعرفى. 39.أ  

. يتعرف على طر  قياس العب  المعرفى.40أ.  

تعرف على طر  انتما  صعوبات التعلم.ي 41أ/  

  .اللغة المنطوقة واللغة المكتوبة تعرف علىي42أ/

.مستوى التحليل اللغوى وجوانبه السيكولوجيةتحديد  43أ/  

ات الحساب.ف على نظرييتعر  44أ/  

رف على مشكالت صعوبات الحساب يتع 45أ/  

العوامل المؤثر  على صعوبات الحسابيذكر  46أ/  

التوجهات العلمية لعالج صعوبات الحساب يصف 47أ/  
                                                                       :الذهنية ب.المهارات 

 ت الفكرية المختلفة فى مجال تخصصه.يمارن المدارس والنظريا. 1ب.

 . ُيحلل نتا ج تمويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير. 2ب.

 . ُيموم أدا ه وأدا  اآلخرين. 3ب.

 ينمد بعض األبحاث في مجال المياس النفسي. .4ب.

 . يختار المناسب من بين البدا ل فى المواقف الحياتية المختلفة. 5ب.

 .السلوكيةلمي في التفكير وطر  االستدالل في دراسة الم ايا والظواهر . يتبع المنهج الع6ب.

 ُيمدم أفكارًا جديد  للم ايا المت منة بالمحتوى الدراسى.. 7ب.

فقي فهقم  السقلوكية. يستنبط المفاهيم والنتا ج والقدروس المسقتفاد  مقن األحقداث التاريخيقة والظقواهر 8ب.
 الحا ر واستشراف المستمبل

 .باستخدام األدلة والبراهين المنطمية سلوكيةالظواهر ال. ُيفسر 9ب.

 يستخلص أهم األسس الفكرية التى تقوم عليها المناهج البحثية فى مجال التخصص.. 10ب.

 علرررم الرررنفساألسررراليب ااحصرررائية المالئمرررة لمعالجرررة البيانرررات ااحصرررائية فرررى بحرررو   . يطبرررق11 .

 وتفسيرها.
 تعليمية. يتفهم السياسات والنظم ال. 12ب.
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 المشكالت المرتبطة بمجال تنمية التفكير . . يحلل13ب.

 لمشكالت االنتباه والتذكر .  علميةحلوال . يستنتج14ب.

 .حلل جمل ونصوص بعض  مماالت علم النفس باللغة االنجليزية والربط بين الجملي. 15ب.

 يصيغ الفروض صياغة علمية تمبل التحم  والمياس . 16ب.

.وصعوبات الحساب عوبات اللغةصيستنتج  17ب/  

صعوبات المرا   وصعوبات الحساب.اسباب يفسر  18ب/  

، وعالج صعوبات الحساب صعوبات المرا   ويختار االنسبنفذ التوجهات العلمية لعالج ي 19ب/
 ويختا االنسب.

:ج. مهارات مهنية عملية   

 . ُيخطط للدرس فى  و  نواتج التعلم المستهدفة.1ج.

 يدير بي ات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. . ُيصمم و 2ج.

 . ُيدير الصف مراعيا الفرو  الفردية بين المتعلمين ومحمما نواتج التعلم. 3ج.

 . ُيوظف تكنولوجيا التعليم فى عملتيى التعليم والتعلم. 4ج.

 . يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 5ج.

 تخدم أساليب التمويم التربوى وأدواته. . يس6ج.

 . يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة. 7ج.

 . يستخدم مهارات التعلم الذاتى فى نموه المهنى طوال الحيا . 8ج.

 . ُيوظف أسس اإلرشاد التربوى والنفسى ورياد  األعمال. 9ج.

 المناخ المدرسى.  . ُيوظف خبراته الميدانية فى تحسين10ج.

 .. ُيحلل الوثا   والبيانات مستخدمًا الطر  الكمية والكيفية ويُنفذها 11ج. 

 علم النفس، كالمماييس النفسية،...... ُيصمم أدوات قياسية مختلفة في مجال 12ج. 

    .حل مشكالت فصله الدراسيلفعل البحوث  يوظف .13.ج

  .خطة بحث باللغة االنجليزية .يصمم14ج.
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    ة.يطب  بعض األساليب المعرفي. 15.ج

:د. مهارات عامة  
 يعمل بكفا    من الفري . . 1د.

 يستخدم قدراته الشخصية والوسا ط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. . 2د.

 .  يتعامل بإيجابية مع  غوط مهنة التعليم. 3د.

 . بفاعلية فى فري  عمل بحثى. يتواصل 4د.

 ى بحث الم ايا العامة للمجتمع ممترحا حلوال لها. . يشارك ف5د.

 . يتواف  مع اآلخر ويتمبله. 6د.

 . يجد حلواًل لبعض المشكالت المهنية والحياتية و البي ية و يطب  مبادئ العلوم العامة عليها.7د.

 .. ُيدير الوقت لتحمي  أقصى استفاد  وأف ل عا د8د.

المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3  

  وال: المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج كلية التربية بعامة:أ
، والتةى كلية التربية جامعةة للةوانب ARS المعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العلياتم تبنى  3/1

مجلةس  قامت لجنة الدراسات العليةا بولةدض اةمان الجةودض بتةيا تها، وتةم اعتماداةا مةن المجةالس اللاكمةة،
 .3/3/2014( بتاريخ 246الكلية رقم )

العالمات المرجعية :-4  

.ال تطبق  

هيكل مكونات البرنامج :  -5  

الحد األدنى  فصلين دراسيين أساسيينع ويكون الحد األقصى لنيل  : البرنامجمدة    -أ

درجة الدبلوم الخاصة في التربية عامين دراسيين ع ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل 

.سى أساسى لنيل الدرجةدرا   

 هيكل البرنامج:  -ب       
                                      

 إجمالي               رسالة مقررات          :               عدد الساعات / عدد الوحدات  •

                                                                                                                                   

3 12 15 



  دية لضمان جودة التعليم واالعتماالهيئة القوم

 

 %                                                          :بتوجيه المشرف دراسة مستقلة •

 

      %                                                                                :    رسالة مقبولة •

 

                                               ( ساعة.24إلى مقررات الدبلوم الخاص ) باالضافة •

 البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :            مستويات  -ج

الحد  ( ساعات معتمدةع و9الحد األدنى للعبء الدراسى فى الفصل الدراسى الواحد )

( ساعة 15الب تسجيل رسالة الماجستير بعـد اجتيازه )يجوز للطوع ( ساعة معتمدة.15األقصى )

معتمدة بنجاح بشرط أال يكون علـى قائمة اإلنـذار ، وال يجوز تقديم الرسالـة للمناقشة والحكم إال بعــد 
مــرور فصلين دراسيين أساسيين كاملين )عام جامعي كامل( مــن تاريخ موافقة مجلس الكلية علــى 

 التسجيل.

 البرنامج : د. مقررات 

 النظام األول : 
+ حضور قاعة البحث  علم النفس التربوي( ساعة معتمدة في 24مقررات الدبلوم الخاصة ) -

 المتخصصة .

( ساعات معتمدة بتوجيه من المشرف على الرسالة وفقاً الحتياجات الدارس وتأخذ 3دراسة مستقلة ) -

 .Psyc. 0402801رمز ورقم 

 ( )علم النفس التربويبالتخصص  وثيما ارتباطا مو وعها يرتبط ةممبول رسالةالرسالة :  -
 .Psyc. 0402802وتأخذ رمز ورقم  ( معتمد  ساعة 12 بواقع) 

 

ويمكن للطالب عرض موضوع للتسجيل لدرجة الماجستير من خالل قاعة البحث بالدبلوم  •

اآلتية ويسجل للرسالة بشرط دراسة المقررات ( )علم النفس التربويالخاصة تخصص 

 ساعة معتمدة هي: (15)كمتطلب أساسي للتسجيل بعد دراسة 

 ( ساعات معتمدة .9. ثالثة مقررات من متطلبات التخصص            )1

 ( ساعات معتمدة .3. مقرر مناهج البحث التخصصية                   )2

 ( ساعات معتمدة .3. مقرر إحصاء تربوي ) متقدم (                   )3

 (.  +Dوبشرط أال يقل المعدل التراكمي للدارس بعد اجتيازه المقررات السابقة عن ) •

 النظام الثاني :
الحصول على شهادة الدبلوم الخاصة في التربية من الكلية أو أي كلية أو معهد معترف به من  -

 .()علم النفس التربويالمجلس األعلى للجامعات في تخصص 
 لقسم .حضور حلقة البحث المتخصصة با -

80 12 

3 20 
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( ساعات معتمدة يقررها المشرف أثناء إنجاز الدارس لرسالته ووفقاً 3دراسة مستقلة ) -

  Psyc. 0402801 .الحتياجاته. وتأخذ رمز ورقم 

 ) ( علاام الاانفس التربااوي) بالتختةة  وثيقةةا ارتبا ةةا مواةةوعها يةةرتب  مقبولةةة رسةةالةالرسااالة : 
 .Psyc. 0402802رمز ورقم  وتأخذ ( معتمدض ساعة 12 بواقع

 

 محتويات المقررات  :   -5

    

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

 شروط القيد : 1 /6

ما  بمكونيها ) المقررات + الرسالة ( علم نفس تربوييشترط لقيد الدارس بدرجة الماجستير 

 يلى:

الحصول على إحدى الدبلومات المهنية من كليات التربية بالجامعات  •

 عادلها من المجلس األعلى للجامعات .المصرية أو ما ي

التربية  في ذات  يقبل الدارسون الحاصلون على الدبلوم الخاص فى  •

في مكونها الثاني ) الرسالة + المقرر المصاحب  مرحلة الماجستيرب التخصص للقيد

فيما عدا السابقة للرسالة ع المقررات الدراسية دراسة ع على أن يتم إعفاؤهم من (

لهؤالء  لرسالته. ويمكنيحدده المشرف أثناء إنجاز الدارس  الذي راسيالدالمقرر 

كامل )فصالن دراسيان(  دراسيبرسالة مقبولة خالل مدة أدناها عام  التقدمالدارسين 

وأقصاها عامان دراسيان )أربعة فصول دراسية( ع ويجوز مد فترة التسجيل للرسالة 

 مشرفين وموافقة المجالس المختصة.لمدة عام واحد ع بناء على تقارير السادة ال

يجوز قيد الدارسين الذين اجتازوا المقررات الدراسية ) المكون األول لدرجة  •

الماجستير ( ممن لم يحصلوا على الدبلوم المهنية بالمرحلة الثانية من درجة 

( ساعة معتمدة موزعة 15الماجستير ) الرسالة والمقرر المصاحب( بشرط اجتياز )

قررات دراسية تكميلية يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم على خمسة م

 العلمي المختص .

يتم احتسا  المعدل التراكمى للدارسين فى المقررات السابقة للرسالة على  •

 نقاط ع جيد نقطتان( 3نقاطع جيد جداً  4النحو التالى  )ممتاز = 

 نيل الدرجة:متطلبات 2 /6

 ( ساعة معتمدة علي النحو التالي:39جستير في التربية اجتياز)تشمل متطلبات نيل درجة الما

 12رسالة مقبولة ) و،ساعة( بواقع ثالث ساعات لكل مقرر  27تسعة مقررات دراسية ) •

 .ساعة معتمدة( 

 راجع استمارات توصيف المقررات
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المتحصصان ل% 20% لألعمصصال اللصصصلية، 20يخصصصم مصصن الن ايصصة العلمصصى لكصصل مقصصرر  •

تحسب درجات األعمال ، صل الدراسى تحريرى فى ن اية الل% لالمتحان ال60شلوى، ال

اللصصصلية علصصى إنجصصازات الصصدارس فصصى ورل العمصصل والبحصصوث والمقصصاالت التصصى يكلصص  ب صصا 

 .أثناء اللصل الدراسى واالختبارات التى تعقد له

الحد األقصي لنيل درجصة الماجسصتير فصي التربيصة )خمسصة أعصوام جامعيصة ( عشصرة فصصول  •

جوز مد فتصرة القيصد لمصدة عصام للدارسصين الصذين اجتصازوا دراسية أساسية من تاريخ القيد، وي

جميع المقررات الدراسية بنجاح لالنت اء مصن إعصداد رسصائل م العلميصة ، بنصاء علصى تقصارير 

 السادة المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة .

( ساعة معتمدة بنجاح بشرط أال 15يجوز للطالب تسجيل رسالة الماجستير بعـد اجتيازه ) •

يكون علـى قائمة اإلنصـذار ، وال يجصوز تقصديم الرسالصـة للمناقشصة والحكصم إال بعـصـد مـصـرور 

فصلين دراسيين أساسيين كاملين )عصام جصامعي كامصل( مـصـن تصاريخ موافقصة مجلصس الكليصة 

 علــى التسجيل.

جميع المقررات الدراسية السابقة  في التربية إذا أن ى ةيمنح الدارس درجة الدبلوم الخاص •

( ساعة معتمدة بشصرط أن يحقصم معصدال 24على التسجيل لرسالة الماجستير بنجاح وهي )

يشصطب قيصد الصدارس لدرجصة الماجسصتير إذا لصم يتقصدم ، و( على األقصل +Dتراكميا مقداره  )

ان قصد إذا كص ذاتصه ويسصرى الحكصم، سصنوات مصن تصاريخ قيصده أربصعلتسجيل رسالة بعد مرور 

 تقدم برسالته ورفضت ا لجنة المناقشة والحكم رفضاً مطلقاً. 

والحصصد  ( سصصاعات معتمصصدة،9لحصصد األدنصصى للعصصبء الدراسصصي فصصي اللصصصل الدراسصصي الواحصصد) •

( سصاعات 9يسصمح للصدارس باعصادة دراسصة مصا ال يتجصاوز )، ( ساعة معتمدة 15األقصى )

، وذلصصم مصصن أجصصل رفصصع معدلصصه معتمصصدة طصصوال مصصدة دراسصصته المسصصموح ب صصا فصصي البرنصصام  

 التراكمي .

يختصصار الصصدارس موضصصوعاً لرسصصالته العلميصصة وفقصصاً لخطصصة القسصصم البحثيصصة يقصصره مجلسصصا القسصصم   •

 والكلية ، ويبدأ التسجيل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع .

أداء  ، تقبل صا لجنصة المناقشصة والحكصم بعصد علميصةتتضصمن نتصائ   بحثيصةيقدم الدارس رسصالة  •

نية في ا ، وذلم بعصد مضصى عصام جصامعي كامصل علصى األقصل مصن تصاريخ موافقصة مناقشة عال

 مجلس الكلية على التسجيل . 

التقصدير الصذح حصصل عليصه "حاصصل ضصرب بحسصاب : يتم حساب عدد نقاط تقدير الرسالة  •

 . "عدد الساعات المعتمدة للرسالة" فى "الدارس فى الرسالة

•  

 ستكمال البرنامج  :القواعد المنظمة ال -7

 االلتزام بالقواعد العامة المحددة بالالئحة ع بااضافة إلى :

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المسموح 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) -

 بها في البرنامج ع وذلك من أجل رفع معدله التراكمي .
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في التخصص الذي قيد فيه إذا أنهى جميع يمنح الدارس درجة الدبلوم الخاصة فى التربية  -

 +( على األقل .Dالمقررات الدراسية بنجاح ع على أن يحقق معدال تراكميا مقداره )

ع العلمييحصل عليها الطالب القسم  التيالتربية  فييُذكر فى شهادة منح درجة الماجستير ي -

ع فقا للتخصصات المحددةو إليه الرسالة داخل القسم تنتمي الذيوالتخصص النوعى الدقيق 

وموضوعهاع وتقديرها الذي وافقت عليه لجنة المناقشة والحكم على النحو التالي : 

ع ويتم حسا  عدد نقاط تقدير الرسالة نقطتان (ع جيد=  نقاط 3ع جيد جدا= نقاط 4)ممتاز=

بحاصل ضر  تقدير الدارس في الرسالة مع عدد الساعات المعتمدة لها ؛ وكذلك التقدير 

 في التربية بجميع التخصصات باألقسام العلمية .لدرجة الماجستير  النهائي

يحدد التقدير النهائى لمرحلة الماجستير بحاصل جمع عدد النقاط التى حصل عليها  -

( ساعة معتمدة مضافة إلى عدد النقاط الحاصل عليها 27الدارس فى المقررات الدراسية )

 ( .ساعة 12فى تقدير الرسالة )

المقررات الدراسية وعدد ساعاتها المعتمدة وأكوادها بدرجة الماجستير ( 6ملحق )بيَن يُ  -

 فى  التربية والتخصصات المختلفة .

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8

 

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

طال  برنامج  

ماجستير فى التربية 

علم النفس  تخصص

 التربوي

 الماجستيرطالب  -1 استطالع رأى 

 الخريجون -2 استبيانات معيدون

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة      الطريقة 

-15أ-14أ-13أ-12أ-12أ-11أ-10أ-9أ-8أ-7أ-6أ-5أ-4أ-3أ-2أ-1أ يةاالختبارات التحرير-1

 31أ-30أ-29أ -20أ-19أ-18أ-17أ-16أ

 28أ-27أ-26أ-25أ-24أـ االختبارات الشفوية -2

   14ج- 13ج – 12ج )التكليفات( أعمال فصلية-3
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 خريجو الكلية معلمون 

 أصحاب األعمال -3 استطالع رأي-استبانات مديري المدارس الخاصة

 مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4 إعداد بحو  وفقا لقرار مجلس الكلية

 طرق أخرى -5 اتتقارير المساف القائمين بالتدريس
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