
 

 

 

 

 انتسجُم نذرجح انذتهىوشروط  اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح انهنذسح

دثهٕو 

انذساعبد 

 انؼهٛب 

 لغى انُٓذعخ انكٓشثٛخ 

 آالد كٓشثٛخ 

 انطالة عًٛغ انذساعخ ثٓزِ ٚهزؾك

 يٍ انُٓذعخ ثكبنٕسٕٚط ػهٗ انؾبطهٍٛ

 يٍ بٚؼبدنٓ يب أٔ انًظشٚخ انغبيؼبد إؽذٖ

 كبفخ فٙ نهغبيؼبد األػهٗ انًغهظ

 .انُٓذعٛخ انزخظظبد

0222 

عُّٛ 

 يظش٘

0022 

 دٔالس 

 + 

0022 

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ 

 طبلخ يزغذدح

 لٕٖ كٓشثٛخ

 انكزشَٔٛبد لٕٖ 

 ٔلبٚخ َظى كٓشثٛخ 

 انغٓذ انؼبنٗ

لغى ُْذعخ 

االنٛكزشَٔٛبد 

 االرظبالد 

ُْذعخ االرظبالد 

 انكٓشثٛخ 

 ُْذعخ االنٛكزشَٔٛبد 

انُٓذعخ انطجٛخ 

 انؾٕٛٚخ

لغى ُْذعخ انؾبعجبد 

 انزؾكى

 ُْذعخ ؽبعجبد

 َظى رؾكى

لغى ُْذعخ انمٕٖ 

 انًٛكبَٛكٛخ 

ُْذعخ انزجشٚذ 

 ٔركٛٛف انٕٓاء 

 ُْذعخ يؾطبد لٕٖ 

 آالد ْٛذسٔنٛكٛخ 

 ُْذعخ األؽزشاق 

لغى ُْذعخ انش٘ 

 ٔانٓٛذسٔنٛكب 
ُْذعخ انًُشآد 

 انًبئٛخ 

 انُٓذعخ انًؼًبسٚخ  لغى ُْذعخ انؼًبسح 

لغى انُٓذعخ 

 االَشبئٛخ 

 ُْذعخ اَشبئٛخ

 انخشعبَخ انًغهؾخ 

 انًُشآد انًؼذَٛخ

ُْذعخ ٔركُٕنٕعٛب 

 انًٕاد 

 ُْذعخ انزشٛٛذ 

يٛكبَٛكب انزشثخ 

 ٔاألعبعبد 

لغى ُْذعخ األشغبل 

 انؼبيخ 

ُْذعخ رخطٛظ انُمم 

 ٔانًشٔس 

ُْذعخ انطشق 

 ٔانًطبساد 

ُْذعخ انًغبؽخ 

 ٔانغٕٛدٚغٛب 

 ترايج انذتهىياخ

 نهكهُاخ انعهًُح



ُْذعخ انغكك 

 انؾذٚذٚخ 

لغى ُْذعخ اإلَزبط 

 ٔانزظًٛى انًٛكبَٛكٙ 

 ُْذعخ انزظًٛى 

 ُْذعخ انزظُٛغ 

لغى ُْذعخ انغضل 

 ٔانُغٛظ 

 ُْذعخ انغضل

 ُْذعخ انُغٛظ

إداسح يظبَغ غضل 

 َٔغٛظ

يؼذاد انغضل 

 ٔانُغٛظ

ُْذعخ انزشٚكٕ 

 ٔانًالثظ 

ُْذعخ انًُغٕعبد 

 انزمُٛخ 

 

 انذرجح انكهُح
انقسى 

 انعهًً
 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج

 انرسىو انذراسُح انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح 

 انعهىو

دتهىو فٍ 

انذراساخ 

 انعهُا 

 يٛكبَٛكب انفضبء انشٚبضٛبد

 يٍ انؼهٕو ثكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽبطال ٚكٌٕ أٌ -

 يب أٔ انًظشٚخ ثبنغبيؼبد انؼهٕو كهٛبد اؽذ٘

 يٍ ثّ يؼزشف آخش ػهًٙ يؼٓذ اٖ يٍ ٚؼبدنٓب

 انزخظظبد فٙ ٔرنك نهغبيؼبد األػهٗ انًغهظ

 دسعخ أٔػهٙ انًخزض انمغى يغهظ ٚؾذدْب انزٙ

 .نهزخظض يُبعجخ أخشٖ كهٛبد يٍ انجكبنٕسٕٚط

 غٛش يٍ نهذثهٕو انًزمذيٍٛ انجبؽضٍٛ لجٕل ٚغٕص -

 انزخظض فٙ انؼهٕو ثكبنٕسٕٚط ػهٗ انؾبطهٍٛ

 طجمب رؤْٛهٛخ يمشساد فٙ َغبؽٓى ثؼذ انًطهٕة

 انغبػبد ْزِ رؾغت ٔال انًخزض انمغى نًزطهجبد

 (.01) انًبدح فٙ انًزكٕسح انغبػبد ضًٍ

 

عُّٛ  0222

 يظش٘

0011 
 دوالر رسم

قٌد أول مرة 
 +0111 

دوالر 
رسوم 
 دراسٌة

 انفٛضٚبء

 انفٛضٚبء انؼبيخ
عُّٛ  0222

 يظش٘

 فٛضٚبء األشؼخ
عُّٛ  0222

 يظش٘

 فٛضٚبء انًٕاد
عُّٛ  0222

 يظش٘

فٛضٚبء انطبلخ 

 انؼبنٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

ػهى انمٛبط 

 "انًزشٔنٕعٛب"

عُّٛ  0222

 يظش٘

انمٛبعبد 

انضٕئٛخ ٔ 

 انهَٕٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

 انغٕٛنٕعٛب

االعزكشبف 

انًؼذَٗ 

ٔسٔاعت 

 انخبيبد

عُّٛ  0222

 يظش٘

عٕٛنٕعٛب انجٛئخ 

 ٔانضيٍ انشاثغ

عُّٛ  0222

 يظش٘

عٕٛنٕعٛب 

 انجزشٔل ٔانًٛبِ

عُّٛ  0222

 يظش٘

 انغٕٛفٛضٚبء

 انزطجٛمٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

 انكًٛٛبء
انكًٛٛبء 

انششػٛخ 

عُّٛ  0222

 يظش٘



 انزطجٛمٛخ

انظُبػبد 

 انكًٛٛبئٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

طُبػخ 

انجٕنًٛشاد ٔ 

 انجزشٔكًٛبٔٚبد

عُّٛ  0222

 يظش٘

 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ
عُّٛ  0222

 يظش٘

 انُجبد

انًٛكشٔثٕٛنٕعٛب 

 انزطجٛمٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

انجٛئخ انُجبرٛخ 

 انزطجٛمٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

صساػخ األَغغخ 

انُجبرٛخ ٔرشثٛخ 

 انُجبد

عُّٛ  0222

 يظش٘

ركُٕنٕعٛب 

إعزظالػ 

ٔإعزضساع 

األساضٙ 

 انظؾشأٚخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

انزهٕس انجٛئٙ 

 ٔاأليبٌ انؾٕٛ٘

عُّٛ  0222

 يظش٘

 ػهى انؾٕٛاٌ

ؽششاد 

إلزظبدٚخ ٔ 

 طجٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

انزؾبنٛم 

انًؼًهٛخ 

 انجٕٛنٕعٛخ

عُّٛ  0222

 يظش٘

انالفمبسٚبد 

 ٔانطفٛهٛبد

عُّٛ  0222

 يظش٘

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح

 انحاسثاخ

 وانًعهىياخ

 الدبلوم 

ٚشزشط نمٛذ انطبنت نُجم اٖ يٍ دثهٕيبد  - ؽبعت ػهٕو ؽبعت ػهٕو

انذساعبد انؼهٛب أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دسعخ 

ثكبنٕسٕٚط فٗ انؾبعجبد ٔانًؼهٕيبد يٍ اؽذٖ 

انغبيؼبد انًظشٚخ أ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ 

يؼٓذ ػهًٗ اخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ االػهٗ 

 نهغبيؼبد.

ٗ فٗ يغبل ٔٚشزشط نمٛذ انطبنت نُٛم انذثهٕو انًُٓ -

ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دسعخ 

انهٛغبَظ أ انجكبنٕسٕٚط يٍ اؽذٖ انغبيؼبد 

0223.00 

 عُّٛ

 يظش٘

0022 

 دٔالس

 سعى

 لٛذ

 أٔل

+  يشح

0022 

 دٔالس

 سعٕو

 دساعٛخ

 يؼهٕيبد َظى يؼهٕيبد َظى

 ركُٕنٕعٛب

 يؼهٕيبد

 ركُٕنٕعٛب

 يؼهٕيبد



انًظشٚخ أ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ يؼٓذ ػهًٗ 

 اخش يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد.

ٔٚؼمذ نهًزمذيٍٛ فٗ كم دثهٕو يٍ انذثهٕيبد  -

انًُٓظ انزٖ  ( ايزؾبٌ لجٕل ؽغت0انٕاسدح ثبنًبدح )

ٚؾذدِ يغهظ انمغى ٔٚمشح يغهظ انكهٛخ ٔٚؼهُخ ثًُٛب 

ٚؼمذ نهًزمذيٍٛ نهذثهٕو انًُٓٗ اخزجبس لجٕل نٓزا 

انذثهٕو ٔفمب نًب رؾذدح انكهٛخ ، ٔٚكٌٕ انمجٕل ؽغت 

رشرٛت انُبعؾٍٛ فٗ ايزؾبٌ يغبثمخ انمجٕل ٔٚزى 

رمذٚى طهجبد االنزؾبق فٗ انًٕاػٛذ انزٗ ٚمشْب 

ٔٚزى انمٛذ ثؼذ أخز سأٖ يغبنظ االلغبو  يغهظ انكهٛخ

انًخزظخ ٔثًٕافمخ يغهظ انكهٛخ ٔاػزًبدَبئت 

 سئٛظ انغبيؼخ نشئٌٕ انذساعبد انؼهٛب ٔانجؾٕس.

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح

 انزراعح
 ال ٕٚعذ 

 

 

 

 

 

 

 انتسجُم نذرجح انذتهىو شروط اسى انثرنايج انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 ال ٕٚعذ طةانكهُح 

 

 انتسجُم نذرجح انذتهىو شروط اسى انثرنايج انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح طة األسناٌ 
 األسنان طب و الفم صحة

 الوقائً
 انفى عشاؽخ طت فٙ انجكبنٕسٕٚط دسعخ ػهٗ ؽبطال ٚكٌٕ أٌ -

 يؼبدنخ دسعخ ػهٗ أٔ انًظشٚخ انغبيؼبد اؽذ٘ يٍ ٔاألعُبٌ

0222 

عُّٛ 

0022 

دٔالس 

 ترايج انذتهىياخ

 نهكهُاخ انطثُح وانثُطرَح



 و اللثة أمراض و الفم طب
 التشخٌص طرق

 

 .انغبيؼخ يٍ ثّ يؼزشف أخش ػهًٙ يؼٓذ يٍ نٓب

 دسعخ ػهٗ ؽظٕنّ ػهٗ األلم ػهٗ ػبو يضٗ لذ ٚكٌٕ أٌ -

 .انجكبنٕسٕٚط

 يٍ األٔل انُظف خالل انطبنت ٚمذيّ ثطهت انمٛذ أعشاء ٚكٌٕ -

 .أكزٕثش أٔل فٙ نهمٛذ عجزًجش شٓش

سعى لٛذ  يظش٘

أٔل 

يشح + 

1222 

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ

انؼالط انزؾفظٙ نألعُبٌ ٔ 

ػالط انغزٔس ٔ انزٛغبٌ ٔ 

 انغغٕس

 الفم جراحة

 األطفال أسنان طب

 األسنان طب فً االستعاضة
 األسنان تقوٌم

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح انطة 

 انثُطرٌ

دتهىو 

انذراساخ 

 انعهُا

دبلوم اإلرشاد 
 البٌطري

أٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انطجٛخ  -

انجٛطشٚخ يٍ إؽذٖ انغبيؼبد انًظشٚخ ، أٔ ػهٗ دسعخ يؼبدنخ 

  .يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش يؼزشف ثّ يٍ انغبيؼخنٓب 

  . أٌ ٚكٌٕ لذ يضٗ ػهٗ رخشعّ عُخ كبيهخ ػهٗ األلم -

أٌ ٚكٌٕ يُزظًب فٙ انذساعخ طجمب نهغذأل انذساعٛخ انزٙ رؼذْب  -

  . انكهٛخ

رمذو طهجبد انمٛذ نهؾظٕل ػهٗ أؽذ انذثهٕيبد خالل شٓش  -

  .عجزًجش يٍ كم ػبو

عُّٛ 0222

 يظشٖ

0022 

 دٔالس

 سعى

 أٔل ٛذل

+  يشح

0222 

 دٔالس

 سعٕو

 دساعٛخ

دبلوم حٌوانات 
 التجارب

دبلوم الحٌوانات 
 والطٌور البرٌة

دبلوم التلقٌح 
 االصطناعً

دبلوم أمراض  
 األســــــماك

دبلوم الصحة العامة 
 البٌطرٌة

 دبلوم التناسلٌات  
دبلوم أمراض 

 الطٌور واألرانب
دبلوم الباثولوجٌا  

 اإلكلٌنٌكٌة
دبلوم مراقبة  

 األغذٌة
 دبلوم رعاٌة الحٌوان

دبلوم الحٌوانات 
 المنزلٌة

دبلوم أمراض 
 حٌوانات المزرعة

دبلوم األدوٌة 
والمستحضرات 

 الطبٌة
دبلوم الجراحة 

 البٌطرٌة
دبلوم المخلفات 

 الحٌوانٌة



دبلوم تلوث 
 البٌئـــــــــــة

دبلوم الطفٌلٌات 
 التطبٌقً

دبلوم مٌكروبٌولوجٌا 
 الحٌوان

دبلوم الطب الشرعً 
 والسموم البٌطرٌة

دبلوم الكٌمٌاء 
 الحٌوٌة اإلكلٌنٌكٌة

 

انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انذرجح انكهُح  

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح

 انتًرَط
 ال ٕٚعذ

 

انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انذرجح انكهُح  

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح

 انصُذنح
 انذثهٕو 

 انظٛذنخ اإلكهُٛٛكٛخ 

اٌ ٚكٌٕ ؽبطال ػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٗ انظٛذنخ  -

كهٛبد انظٛذنخ ثبنغبيؼبد انًظشٚخ أ يٍ اؽذٖ 

انؼشثٛخ أ االعُجٛخ ٔانًؼزشف ثٓب يٍ انًغهظ االػهٗ 

نهغبيؼبد ٔثزمذٚش ػبو عٛذ ػهٗ االلم ٔٚغٕص لجٕل 

انطالة انٕافذٍٚ انؾبطهٍٛ ػهٗ رمذٚش ػبو عٛذ طجمب نًب 

ٚؾذدح انًغهظ االػهٗ نهغبيؼبد ثخظٕص لجٕل 

 انٕافذٍٚ.

يٕافمخ عّٓ انؼًم ػهٗ انزفشؽ نهذساعخ نًذح ٕٚيٍٛ ػهٗ  -

 االلم اعجٕػٛب. 

 رؤدٚخ انخذيخ انؼغكشٚخ أ االػفبء يُٓب )انزكٕس(. -

ركهفخ انغبػخ 

انًؼزًذح 

ػذد   022

 02انغبػبد 

0002إعًبنٗ  

 عُّٛ يظش٘

0022 

دٔالس 

سعى 

لٛذ 

أٔل 

يشح + 

0022 

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ

 انزكُٕنٕعٛب انظٛذنٛخ

 يغزؾضشاد انزغًٛم

انغًٕو ٔانزؾهٛم انكًٛٛبئٙ 

 انششػٙ

 انزذأاٖ ثبألػشبة

 كًٛٛبء انظُبػبد انذٔائٛخ

انًٛكشٔثٕٛنغٛـــــــــــــــــــب 

 ٔانًُبػخ

 انزظًٛى انكًٛٛبئٙ نألدٔٚخ

 انكًٛٛبء انؾٕٛٚخ

 انزغزٚخ األكهُٛكٛخ

انغٕدح ٔانزؾهٛم سلبثخ 

 انذٔائٙ

 

 

 



 

 

 

 

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح نكهُحا

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح

 وافذ يصري

 كهُح انترتُح

برنامج الدبلوم 
العامة فً 

 التربٌة

 أطٕل لغى

 انزشثٛخ
 التربٌة أصول

رٓذف انذثهٕو انؼبيخ فٙ انزشثٛخ  -

إنٗ إػذاد انطالة يٍ خشٚغٙ 

انكهٛبد انغبيؼٛخ غٛش انزشثٕٚخ 

نهؼًم يؼهًٍٛ ثبنًذسعزٍٛ 

 اإلػذادٚخ ٔانضبَٕٚخ.

رمجم انكهٛخ انطالة انؾبطهٍٛ ػهٗ  -

دسعخ انهٛغبَظ فٙ اٜداة أٔ 

دسعخ انجكبنٕسٕٚط فٙ انؼهٕو انزٙ 

رًُؾٓب انغبيؼبد انًظشٚخ أٔ 

سعخ ػهًٛخ يٍ انخبسط ػهٗ د

يؼبدنخ نٓب يٍ انًغهظ األػهٗ 

 نهغبيؼبد ثزمذٚش عٛذ ػهٗ األلم. 

ٚشزشط انمجٕل انطبنت انشاغت فٙ  -

االنزؾبق ثبنذثهٕو انؼبيخ فٙ انزشثٛخ 

انُغبػ فًٛب رغشّٚ انكهٛخ يٍ 

 اخزجبساد . 

يذح انذساعخ نهؾظٕل ػهٗ سعخ  -

انذثهٕو انؼبيخ فٙ انزشثٛخ عُخ 

انًزفشغٍٛ  عبيؼٛخ نهطالة

نهذساعخ رُمغى كم عُخ إنٗ فظهٍٛ 

 01دساعٍٛٛ يذح كم يًُٓب 

أعجٕػب ػهٗ األلم، يُٓب أعجٕػبٌ 

 اليزؾبَبد َٓبٚخ انفظم. 

ٔٚغٕص لجٕل انًؼهًٍٛ انؼبيهٍٛ  -

ثًذاسط انزؼهٛى لجم انغبيؼٙ 

يغ  –ثبنذثهٕو انؼبيخ فٙ انزشثٛخ 

 –ػذو رفشغٓى رفشغب كبيال 

ًٛغ ٔٚذسعٌٕ فٙ ْزِ انؾبل ع

انًمشساد انذساعٛخ انًمشسح  ػهٗ 

انذثهٕو انؼبيخ فٙ انزشثٛخ َظبو 

انؼبو انٕاؽذ يٕصػخ ػهٗ ػبيٍٛ 

 عبيؼٍٛٛ. 

 

5006510 
جنٌه 
 مصري

0011 
دوالر 
رسم 
قٌد 
أول 

مرة + 
0011 
دوالر 
رسوم 
 دراسٌة

 ػهى لغى

 انُفظ

 انزشثٕٖ

 التربوى النفس علم

 انظؾخ لغى

 انُفغٛخ

 طؾخ َفغٛخ

 رشثٛخ خبطخ

 انًُبْظ لغى

 ٔطشق

 انزذسٚظ

العربٌة اللغة  
الفرنسٌة اللغة  
االنجلٌزٌة اللغة  

 الجغرافٌا
 التارٌخ

 لغى

 ركُٕنٕعٛب

 انزؼهٛى

 التعلٌم تكنولوجٌا

برنامج الدبلوم 
العامة إلعداد 

 المعلم فى اآلداب

 المناهج قسم
 وطرق
 التدرٌس

العربٌة اللغة  

الفرنسٌة اللغة  

االنجلٌزٌة اللغة  

 الجغرافٌا

 التارٌخ

الدبلوم المهنٌة 
لغى أطٕل 

 انزشثٛخ

األداسح 

 انًذسعٛخ
 أػذاد إنٗ انًُٓٛخ انذثهٕو رٓذف -

 ػهًٛب انزشثٛخ كهٛبد خشٚغٙ

 ترايج انذتهىياخ

 نهكهُاخ انترتىَح



 يٍ رخظض فٗ ٔيُٓٛب ضًبٌ انغٕدح فى التربٌة 

 انًُٓٛخ انذثهٕيبد انزخظظبد

 . انكهٛخ رمذيٓب انزٙ

 انًُٓٛخ ثبنذثهٕو انزشثٛخ كهٛخ رمجم -

 دسعخ ػهٗ انؾبطم انزشثٛخ فٙ

 أٔ ٔانزشثٛخ اٜداة فٙ انهٛغبَظ

 ٔانزشثٛخ انؼهٕو فٙ انجكبنٕسٕٚط

 أٔ األلم ػهٗ عٛذ ػبو ثزمذٚش

 إؽذٖ يٍ انزشثٛخ فٙ انؼبيخ انذثهٕو

 ػبو ثزمذٚش انًظشٚخ انغبيؼبد

 يؤْم اٖ أٔ األلم ػهٗ عٛذ

 ػهٗ أٔ أخش، عبيؼٙ رشثٕ٘

 الٖ يؼبدنخ أعُجٛخ ػهًٛخ دسعخ

 نهغبيؼبد األػهٗ انًغهظ يٍ يُٓب

 انذثهٕو نزخظض يُٓٛب إلػذادْى

 .ثٓب نالنزؾبق ٚزمذو انزٙ انًُٓٛخ

 رؼهٛى انكجبس

انزخطٛظ 

ٔانغٛبعبد 

 انزؼهًٛٛخ

 انطفمرشثٛخ 

لغى ػهى 

انُفظ 

 انزشثٕٖ

انزفٕق انؼمهٙ 

 ٔاالثزكبس

انمٛبط ٔانزمٕٚى 

انُفغٙ 

 ٔانزشثٕ٘

لغى انظؾخ 

 انُفغٛخ

 انزشثٛخ انخبطخ

األخظبئٙ 

 انُفغٙ انًذسعٙ

لغى انًُبْظ 

ٔطشق 

 انزذسٚظ

 وطرق المناهج
 اللغة تدرٌس

 العربٌة
 وطرق المناهج

 اللغة تدرٌس
 االنجلٌزٌة

 وطرق المناهج
 اللغة تدرٌس

 الفرنسٌة
 وطرق المناهج

 تدرٌس
 الرٌاضٌات

 وطرق المناهج
 العلوم تدرٌس
 وطرق المناهج
 الدراسات تدرٌس

 االجتماعٌة
 وطرق المناهج
 النفس علم تدرٌس

يُبْظ ٔثشايظ 

 انزؼهٛى

 انجٛئٛخانزشثٛخ 

يُبْظ ٔطشق 

رذسٚظ انؼهٕو 

 ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

يُبْظ ٔطشق 

رذسٚظ 

انشٚبضٛبد 

 ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ

لغى 

ركُٕنٕعٛب 

 انزؼهٛى

ركُٕنٕعٛب 

 انزؼهٛى

انزؼهى 

 االنكزشَٔٗ



الدبلوم الخاصة 
 فً التربٌة 

لغى أطٕل 

 انزشثٛخ

 أطٕل انزشثٛخ

 انزشثٛخ فٙ انخبص انذثهٕو رٓذف -

 يٍ ٔرًكُٛٓى انذاسعٍٛ إػذاد إنٗ

 فٙ انزشثٕ٘ انجؾش أعبعٛبد

 انز٘ انزشثٕ٘ انمغى رخظظبد

 انًبعغزٛش نذسعخ نهزغغٛم ٚمٛذٌٔ

 . ثّ

 انزشثٛخ فٙ انخبطخ ثبنذثهٕو ٚهزؾك -

 انًؼبْذ أٔ انكهٛبد خشٚغٕ انطالة

 ػهٗ ٔانؾبطهٍٛ انزشثٕٚخ غٛش

 ، انزشثٛخ فٙ انؼبيخ انذثهٕيخ

 .انزشثٛخ فٙ انًُٓٛخ ٔانذثهٕو

 ثبنذثهٕو انطبنت نمٛذ ٚشزشط -

 ٚكٌٕ أٌ انزشثٛخ فٙ انخبطخ

 انًُٓٛخ انذثهٕو دسعخ ػهٗ ؽبطال

 ػهٗ عٛذ ػبو ثزمذٚش انزشثٛخ فٙ

 انزٙ االيزؾبَبد ٔاعزٛبص األلم

 االَغهٛضٚخ انهغخ فٙ انكهٛخ رؾذدْب

 انشخظٛخ انًمبثهخ ٔاخزجبساد

 إداسح رؼهًٛٛخ

 رشثٛخ انطفم

لغى ػهى 

انُفظ 

 انزشثٕٖ

 ػهى َفغٗ رشثٕٖ

لغى انظؾخ 

 انُفغٛخ

 طؾخ َفغٛخ

 رشثٛخ خبطخ

لغى انًُبْظ 

ٔطشق 

 انزذسٚظ

انًُبْظ ٔطشق 

رذسٚظ انزخظض 

ٚؾذد فٗ انشٓبدح 

انزخظض انذلٛك 

نطشق انزذسٚظ ، 

ٔكزنك ثبنُغجخ 

نزخظض انًُبْظ 

ٔطشق انزذسٚظ 

 نشٚبع األطفبل

 انزشثٛخ انجٛئٛخ

لغى 

ركُٕنٕعٛب 

 انزؼهٛى

 ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى

 

الدبلوم الخاصة 
فً التربٌة 

إلعداد المعلم فً 
 اآلداب

لغى انًُبْظ 

ٔطشق 

 انزذسٚظ

العربٌة اللغة    

 ادب)  الفرنسٌة اللغة
(تلغوٌا –  

 ادب)  االنجلٌزٌة اللغة
(تلغوٌا –  

 الجغرافٌا

 التارٌخ

 

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح انترتُح 

 انرَاظُح

الدبلوم العام 
فى التربٌة 
 الرٌاضٌة

لغى انزذسٚت 

 انشٚبضٗ
 التدرٌب الرٌاضً

 دسعخ ػهٗ ؽبطال ٚكٌٕ أٌ -

 يٍ انشٚبضٛخ انزشثٛخ فٗ انجكبنٕسٕٚط

 دسعخ ػهٗ أٔ انًظشٚخ انغبيؼبد إؽذٖ

 ػهًٙ يؼٓذ أٔ كهٛخ يٍ نٓب يؼبدنخ

 عٛذ ػبو ثزمذٚش انغبيؼخ يٍ ثّ يؼزشف

 . األلم ػهٗ

 عٓخ يٕافمخ ٚـمذو انطبنت ػًم ؽـبنخ فٗ -

 نهذساعخ انزفشؽ ػهٗ ثٓب ٚؼًم انزٙ انـؼًم

 .األلم ػهٗ أعجٕػٛب ٕٚيٍٛ نًـذح
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2022 

دٔالس 

سعٕو 

لغى انًُبْظ ٔطشق 

رذسٚظ انزشثٛخ 

 انشٚبضٛخ

 الرٌاضة المدرسٌة

لغى اإلداسح 

 انشٚبضٛخ
إدارة المؤسسات 

  الرٌاضٌة

انظؾخ لغى ػهٕو 

 انشٚبضٛخ
اإلصابات الرٌاضٌة 

 لوالتأهٌ



لغى انزشٔٚؼ 

 انشٚبضٗ
التروٌح الرٌاضً فى 
 المؤسسات الرٌاضٌة

 أؽذ فٗ نهمٛذ ثطهت نهــــكهٛخ ٚزمذو أٌ -

 ػُذ ثبنالئـؾخ انًؾذدح انزخظظبد

 انطهجبد ٔرؼشع انذساعـخ ػٍ اإلػالٌ

 نغـُخ صى انًخــزض انمغى يغــهظ ػهٗ

 صى انشأ٘ إلثذاء انؼـــهٛب انذساعــبد

 .فّٛ نهجذ انكهٛخ يغهظ ػهٗ انؼشع

 فٗ انؼبو انذثهٕو نُٛم انذساعخ يذح -

 ٚمم ال ٔاؽذ عبيؼٙ ػبو انشٚبضٛخ انزشثٛخ

 .أعجٕػب   صالصٍٛ ػٍ

 دساعٛخ

لغى ػهى انُفظ 

 انشٚبضٗ
 رٌاضة المعاقٌن

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح انترتُح 

 اننىعُح

انذثهٕو 

انخبص فٗ 

انزشثٛخ 

 انُٕػٛخ

 اإلػالو انزشثـــــٕٖ لغى اإلػالو انزشثٕ٘

 فٗ انخبص نهذثهٕو انذساعخ يذح -

 دساعٍٛٛ، ػًبيٍٛٛ انُٕػٛخ انزشثٛخ

 ػهٗ انؾبطهٍٛ انطالة ثّ ٔٚمجم

 انزشثٛخ فٗ انجكبنٕسٕٚط دسعخ

 ػهًٗ يؼٓذ يٍ ٚؼبدنٓب يب أٔ انُٕػٛخ

 االػهٗ انًغهظ يٍ ثّ يؼزشف

 .نهغبيؼبد

 ثبنذثهٕو االنزؾبق فٗ نهشاغجٍٛ ٚؼمذ -

 رؾشٚشٖ لجٕل ايزؾبٌ انخبص

 فٗ َظٕص  فٗ ٔرطجٛمٗ ٔشفٕٖ

 ٔٚؾذد اعُجٛخ ثهغخ انزخظض يغبل

 .االيزؾبٌ ْزا يٕػذ انكهٛخ يغهظ
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 دساعٛخ

لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ 

يُبْظ ٔطشق رذسٚظ  ٔانُفغٛخ 

 انؾبعت اٜنٗ

 

يُبْظ ٔطشق رذسٚظ 

 االلزظبد انًُضنٙ

يُبْظ ٔطشق رذسٚظ 

 انزشثٛخ انفُٛخ 

 

يُبْظ ٔطشق رذسٚظ 

 االػالو انزشثٕٖ

يُبْظ ٔطشق رذسٚظ 

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ

لغى إػذاد يؼهى ؽبعت 

 آنٙ

إػذاد يؼهى انؾبعت 

 اٜنٗ

 انزشثٛخ انفُٛخ لغى انزشثٛخ انفُٛخ

 االلزظبد انًُضنٗ لغى االلزظبد انًُضنٙ

 

 انتسجُم نذرجح انذتهىوشروط  اسى انثرنايج انذرجح نكهُحا

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح انترتُح 

نهطفىنح 

 انًثكرج

 

 الدبلوم
 فً المهنً

 التربٌة
 رٌاض)

 (األطفال

ًُٚؼ انذثهٕو انًُٓٙ فٙ انزشثٛخ )سٚبع األطفبل( نؾبيهٙ دسعخ   - انُفغٛخ انؼهٕو

انجكبنٕسٕٚط أٔ انهٛغبَظ فٙ عًٛغ انزخظظبد فًٛب ػذا 

رخظض سٚبع األطفبل يٍ إؽذٖ انغبيؼبد انًظشٚخ أٔ 

انغبيؼبد انؼشثٛخ أٔ انغبيؼبد انخبطخ أٔ دسعخ يؼبدنخ نٓب يٍ 

 انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد.

ًمبثهخ انشخظٛخ ٔفمب نهًؼبٚٛش األرٛخ: ) أٌ ٚغزبص انطبنت ان  -

 -انمذساد انًُٓٛخ  -ػٕٛة انُطك ٔانكالو  -انًظٓش انؼبو 

 انًغزٕٖ انضمبفٙ انؼبو( ، ثُبءا ػهٗ إلزشاػ يغهظ انكهٛخ.

ٚشزشط نهزمذو نإليزؾبٌ فٙ أ٘ يمشس أٌ ٚكٌٕ انطبنت يغزٕفٛب   -
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يُبْظ ٔطشق 

 رؼهٛى انطفم 

 األعبعٛخانؼهٕو 

أطٕل رشثٛخ 

 انطفم



 4 ػهٙ األلم يٍ إعًبنٙ انغبػبد انذساعٛخ 10َغجخ ؽضٕس 

 نكم يمشس )انغبػبد انُظشٚخ ٔانزطجٛمٛخ(.

عبػّ إعجبس٘ ٔ  02عبػّ يؼزًذح يمغًخ إنٗ  02ٚذسط انطبنت  -

 عبػبد إخزٛبسٚخ. 1

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ

 انذتهىو

 فٍ انخاص

 انترتُح

 رَاض)

 (األطفال

  انؼبدٖ انطفم 

 األطفبل سٚبع)  انزشثٛخ فٗ انًُٓٙ نهذثهٕو يغزبصا ٚكٌٕ أٌ -

 آنٛبد إؽذٖ يٍ انزطجٛمٗ نهذثهٕو أٔ أعُجٛخ ٔنغخ ػشثٛخ نغخ)

 يٍ ٚؼبدنٓب يب أٔ انًظشٚخ ثبنغبيؼبد األطفبل سٚبع

 .انؼشثٛخ انغبيؼبد يٍ سٚبع األطفبل رخظظبد

 ٔانغبيؼبد انؼشثٛخ انغبيؼبد طالة يٍ انًزمذيٍٛ آل لجٕل ٚزى -

 .ثبنكهٛخ انطفم فٗ رشثٛخ انخبص نهذثهٕو نهزغغٛم انخبطخ

 :األرٛخ نهًؼبٚٛش ٔفمب انشخظٛخ انًمبثهخ انطبنت ٚغزبص أٌ -

 - انًُٓٛخ انمذساد - ٔانكالو  انُطك ػٕٛة - انؼبو )انًظٓش

 .انكهٛخ يغهظ إلزشاػ ػهٗ ثُبءا ) انؼبو انضمبفٙ انًغزٕٖ

 يغزٕفٛب انطبنت ٚكٌٕ أٌ يمشس أ٘ فٙ نإليزؾبٌ نهزمذو ٚشزشط -

 انذساعٛخ انغبػبد يٍ إعًبنٙ األلم ػهٙ 4 10 ؽضٕس َغجخ

 .)ٔانزطجٛمٛخ انُظشٚخ )انغبػبد يمشس نكم

 إعجبس٘ عبػّ 00 إنٗ يمغًخ يؼزًذح عبػّ 02 انطبنت ٚذسط -

 .رخظض يغبساد عبػّ 02 ٔ

 انُفغٛخ انظؾخ

 نهطفم

  ٔانزمٕٚى انمٛبط

 انطفم يغشػ 

  خبطخ فئبد

 ثشايظ رظًٛى

 االطفبل سٚبع

  انٕانذٚخ انزشثٛخ

 انطفم يزؾف

  انطفم أدة 

 فٗ انؾذٚضخ انزمُٛبد 

 سٚبع يغبل

  األطفبل

 سٚبع إداسح 

  االطفبل

 انطفم إػالو 

 

 

 

 

 

 

 شروط انثرنايج اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

 كهُح االداب

 انذثهٕو انًُٓٗ

 لغى انهغخ االَغهٛضٚخ

انذثهٕو انًُٓٗ 

نهزشعًخ انزؾشٚشٚخ 

 ٔانززجؼٛخ ٔانفٕسٚخ 

ٚشزشط نمٛذ انطبنت ثؤ٘ 

دثهٕيّ يٍ دثهٕيبد 

انذساعبد انؼهٛب أٌ ٚكٌٕ 

ؽبطال ػهٗ دسعخ 

انهٛغبَظ أٔ 

انجكبنٕسٕٚط يٍ إؽذٖ 

انغبيؼبد انًظشٚخ أٔ 

ػهٗ دسعخ يؼبدنخ نٓب 

يٍ يؼٓذ ػهًٙ آخش 

يؼزشف ثّ يٍ انًغهظ 

عُّٛ 0222

 يظشٖ

0022 

دٔالس 

سعى 

لٛذ أل 

 يشح

 +

2022 

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ

 لغى انهغخ انفشَغٛخ

انذثهٕو انًُٓٗ 

نهزشعًخ انزؾشٚشٚخ 

 ٔانززجؼٛخ ٔانفٕسٚخ 

انذثهٕو 

 انزؤْٛهٗ

 لغى االعزًبع

انذثهٕو انزؤْٛهٗ 

 نهزًُٛخ انشٚفٛخ 

دثهٕو االعزًبع 

 انظُبػٗ 

 لغى انٕصبئك ٔانًكزجبد

انذثهٕو انزؤْٛهٗ فٗ 

 انًكزجبد 

 دثهٕو انٕصبئك 

 ترايج انذتهىياخ

 نهكهُاخ االدارَح واالنسانُح



 لغى اإلػالو
انذثهٕو انزؤْٛهٗ فٗ 

 اإلػالو 
  األػهٗ نهغبيؼبد.

دتهىياخ انذراساخ انعهُا 

ال تؤهم نالنتحاق 

تانًاجستُر عذا دتهىو 

انىثائك و انًكتثاخ 

تشرط انحصىل عهً 

 تقذَر جُذ :

انذثهٕو انًُٓٙ نًذح  - 

عُزبٌ دساعٛزبٌ فٙ 

انزشعًخ انزؾشٚشٚخ ٔ 

انززجؼٛخ ٔ انفٕسٚخ فٙ 

)انهغخ اإلَغهٛضٚخ  ٔآداثٓب 

أٔ انهغخ انفشَغٛخ 

 ٔآداثٓب(.

ٕو انزؤْٛهٗ نًذح انذثه -

عُزبٌ دساعٛزبٌ فٙ 

انزًُٛخ انشٚفٛخ ، انًكزجبد 

، اإلسشبد انغٛبؽٙ ، 

 اإلػالو.

 

 لغى انزبسٚخ
انذثهٕو انزؤْٛهٗ فٗ 

 اإلسشبد انغٛبؽٙ 

 لغى ػهى انُفظ

دثهٕو ػهى انُفظ 

 االكهُٛٛكٗ
دثهٕو ػهى انُفظ 

 انظُبػٗ 

 لغى انفهغفخ
دثهٕو انفهغفخ 

 انغٛبعٛخ 

 

 شروط انثرنايج اسى انثرنايج انذرجح انكهُح
 انرسىو انذراسُح انسنىَح 

 وافذ يصري

 انتجارجكهُح 
دتهىياخ درجح 

 عهًُح ينتهُح

 انًؾبعجخ انًبنٛخ

انؾظٕل ػهٗ انجكبنٕسٕٚط أٔ  .0

انهٛغبَظ يٍ إؽذٖ انكهٛبد أٔ 

 انًؼبْذ .

خجشح ػًهٛخ فٙ يغبل رخظض  .0

انذثهٕو انز٘ ٚزمذو نهذساعخ فّٛ نًذح 

ال رمم ػٍ عُزٍٛ ثؼذ ؽظٕنّ ػهٗ 

 انذسعخ انغبيؼٛخ األٔنٗ .  

 

0022 

 عُّٛ

 يظش٘

 دٔالس 0022

 أٔل لٛذ سعى

  يشح

+ 

 دٔالس 2022 

 دساعٛخ سعٕو

انًؾبعجخ 

 انؾكٕيٛخ

 انزكبنٛف

 انضشائت

 انًشاعؼخ

انذساعبد 

 انًظشفٛخ

 انزؤيٍٛ

 انزغٕٚك

 انزًٕٚم



 انزًُٛخ اإللهًٛٛخ

اإلؽظبء 

 انزطجٛمٙ

اإلؽظبء 

 انغكبَٙ

إداسح انًُظًبد 

 انظؾٛخ

 

 شروط انثرنايج اسى انثرنايج انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح 

 انحقىق

دتهىياخ 

انذراساخ 

 انعهُا

 

 :يىاعُذ انقُذ وانتسجُم انمبٌَٕ انخبص

ُٚفزؼ ثبة انمٛذ فيٙ انذساعيبد انؼهٛيب فيٙ انًٕاػٛيذ  -0
 اٜرٛخ:

األٔل: األعجٕع األٔل ٔانضبَٙ  انفظم انذساعٙ-أ
 يٍ شٓش عجزًجش.

انفظيييم انذساعيييٙ انضيييبَٙ: األعيييجٕع انضبنيييش -ة
 ٔانشاثغ يٍ شٓش فجشاٚش.

انفظييم انذساعييٙ انظييٛفٙ: األعييجٕع انضبنييش -ط
 ٔانشاثغ يٍ شٓش َٕٕٚٛ. 

ٚغييٕص نًغهييظ انكهٛييخ إػييبدح  انُظييش فييٙ انًٕاػٛييذ  -0

انًشيييبس إنٛٓيييب فيييٙ انفميييشح انغيييبثمخ إرا الزضيييذ 

 انًظهؾخ رنك.

إرا نيييى ٚميييى انطبنيييت ثئَٓيييبء إعيييشاءاد انمٛيييذ فيييٙ  -0

انًٕاػٛييذ انًؾييذدح ال ٚؼزجييش يمٛييذ ا، ٔال ٚؾييك نييّ 

ؽضٕس انًؾبضشاد فٙ أ٘ يميشس دساعيٙ، ٔال 

انؾظييٕل ػهييٗ رمييذٚش انًمييشساد انذساعييٛخ، ٔإٌ 

كيييبٌ ليييذ أدٖ عًٛيييغ ايزؾبَيييبد ٔيزطهجيييبد ْيييزِ 

انًمييييشساد، ٔٚغييييزضُٗ انطييييالة انٕافييييذٍٚ يييييٍ 

 النزضاو ثٓزِ انًٕاػٛذ.ا

 انشروط انعايح نهقُذ وانتسجُم

 ُٚشزشط نمٛذ انطبنت يب ٚؤرٙ: .0

  انؾظييٕل ػهييٗ دسعييخ انهٛغييبَظ فييٙ انؾمييٕق

ثزمذٚش عٛذ ػهٗ األلم ييٍ عبيؼيخ انًُظيٕسح 

0022 

 ُّٛع

 يظش٘

0022 

 دٔالس

 سعى

 أٔل لٛذ

+  يشح

2022 

 دٔالس

 سعٕو

 دساعٛخ

 انمبٌَٕ انؼبو 

 انؼهٕو االلزظبدٚخ     

       

 انفمّ اإلعاليٙ 

          

       انؼهٕو انغُبئٛخ

 انمبٌَٕ انذٔنٙ  

   انؼهٕو اإلداسٚخ     

  

فهغفخ انمبٌَٕ  

 ٔربسٚخّ

       انزغبسح انذٔنٛخ 

    

 انزؾكٛى  

        انًشافؼبد 

انمبٌَٕ انجؾش٘ 

  ٔانغٕ٘

      انًهكٛخ انفكشٚخ 

 ؽمٕق اإلَغبٌ 

     انمبٌَٕ انًذَٙ 

   



أٔ يييٍ إؽييذٖ انغبيؼييبد انًؼزييشف ثٓييب يييٍ 

 انًغهظ األػهٗ نهغبيؼبد. 

  اعزكًبل عًٛغ انًغزُذاد انًطهٕثخ ييٍ إداسح

 انذساعبد انؼهٛب ثبنكهٛخ.

  ٍؼه ًُ عذاد انشعٕو انذساعٛخ فٙ انًٕاػٛذ ان

ػُٓب ثبنكهٛخ، ٔٚغزضُٗ يٍ ششط انًٛؼبد 

 انٕافذٌٔ.

ٚغٕص نًغهظ انكهٛيخ انًٕافميخ ػهيٗ لجيٕل لٛيذ  .0

انطالة انؾبطهٍٛ ػهٗ رمذٚش يمجٕل شيشٚطخ 

شييبس إنٛٓييب  ًُ اعزٛييبصْى انًمييشساد انزكًٛهٛييخ )ان

 (.02فٙ انًبدح 

 

 

 

 

 

 

 

 انذتهىو نذرجح انتسجُم شروط اسى انثرنايج انقسى انعهًً انذرجح انكهُح

انرسىو انذراسُح 

 انسنىَح 

 وافذ يصري

كهُح 

انسُاحح و 

 انفنادق

دثهٕو 

انذساعبد 

 انؼهٛب

لغى انذساعبد 

 انفُذلٛخ
 انذساعبد انفُذلٛخ

ٚكٌٕ ؽبطالػهٗ دسعخ انجكبنٕسٕٚط يٍ  أٌ -

يؼبدنخ نٓب كهٛخ انغٛبؽخ ٔانفُبدق أٔ ػهٗ  دسعخ 

 .يٍ يؼٓذػهًٗ آخشيؼزشف ثّ يٍ انغبيؼخ

ٚفضم يٍ ٚؼًهٌٕ فٗ يغبل انغٛبؽخ ٔانفُذلخ  -

 . ٔاإلسشبد انغٛبؽٗ

أٌ ٚغزبص ثُغبػ اإلخزجبساد انًمشسح انزٗ  -

 .رغشٚٓب انكهٛخ نهزؤكذ يٍ طالؽٛزّ نٓزِ انذساعخ

0222 

عُّٛ 

 يظشٖ
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 +

2022 

دٔالس 

سعٕو 

 دساعٛخ

لغى انذساعبد 

 انغٛبؽٛخ
انذساعبد 

 انغٛبؽٛخ

0222 

عُّٛ 

 يظشٖ

لغى اإلسشبد 

 انغٛبؽٙ
 اإلسشبد انغٛبؽٙ

0222 

عُّٛ 

 يظشٖ

 

 

 

 ترايج انذتهىياخ

 نكهُاخ انفنىٌ وانسُاحح 



 

 

 


