
 
 
 
 

 االختبار الشامل
 لطلبة الماجستير تخصص 

 "طرق تدريس اللغة االنجليزية"  
 " اإلرشاد النفسي "

  
 درجة الماجستير فى التربية حسب التخصص .لنيل  ا  از االختبار الشامل شرطيجتإ .1
 %. 70النجاح فيه بحصول الطالب على يكون ، و درجة (100)االختبار الشامل من  درجة .2
 الفصلخريف ) مبر أو اكتوبرسبتمرتين فى العام الدراسى الواحد، مرة في منتصف شهر يعقد االختبار  .3

(، وذلك بعد اجتياز الطالب  الفصل الدراسي الثاني ربيع)  مارس( ومرة في منتصف شهر االول الدراسي
  . %75ساعة أكاديمية( بمعدل تراكمى اليقل عن  33جميع المقررات الدراسية التى تؤهله للتخرج )

 ُيعقد االختبار للطالب في الفصل التالي للفصل الذي أنهي فيه جميع مقرراته الدراسية بنجاح . .4
الل لإلعادة، ويجب عليه إعادة االختبار خفي حالة عدم اجتياز الطالب لالختبار، يعطى فرصة واحدة  .5

 .الفصلين الدراسيين التاليين
 في حالة إخفاق الطالب فى المرتين ُيمنح الطالب دبلوم عال في التربية حسب تخصصه .  .6
 .( ساعات4زمن االختبار ) .7
ويقوم ، تم تصوير ورق اإلجابة ثالثة نسخ بعد إعداد مواصفات اإلجابة عليه، ثم ي تصحيح االختبار يتم .8

 ثم يتم أخذ المتوسط. كٍل على حده،تصحيح ثالثة أساتذة بال
 من تاريخ عقد أسبوعا  تعلن نتائج االختبار الشامل بعد اعتمادها من مجلس القسم في موعد ال يتجاوز  .9

 .اإلختبار 
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 تخصص " اإلرشاد النفسي "محتوى اإلختبار الشامل لماجستير   -1
 المقررات :

 الوزن النسبي اسم المقرر المقرر رمز

EDUC 704 30 أساليبه(-اإلرشاد النفسى )نظرياته% 

EDUC 709 30 مهارات اإلرشاد النفسى% 

EDUC 705 20 مناهج البحث في التربية% 

EDUC 701 20 اإلحصاء التربوى% 

 الشامل لماجستير  تخصص " طرق تدريس اللغة االنجليزية " االختبارمحتوى  -2
 المقررات :

 
 الوزن النسبي اسم المقرر المقرر رمز

Session 1- From 10:00-14:00 
EDUC 502E 

  

Advance Topics in General Instructional 
Methods of Teaching 

20% 

EDUC 506E Instructional Methods in Teaching 
ESL/EFL 

20% 

EDUC 605E Advanced Topics in Instructional 
Strategies in ESL/EFL 

20% 

Session 2-From 10:00-14:00 
EDUC 590E Research Methods in Education 20% 
EDUC 510E Statistical Analysis Methods for Research 

in Humanities  
20% 
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