
 ( 6) نموذج
 دراسي توصيف برنامج ل  نموذج استرشادي

 ( 2020/2019للعام األكاديمي  )
 المنوفية جامعة / أكاديمية : 
 كلية / معهد : التربية 

 برنامج إعداد معلم التاريخ 
 معلومات أساسية :   -أ

 اسم البرنامج :  معلم التاريخ    -1

 طبيعة البرنامج :        ) أحادي(         ) ثنائي(          )مشترك(   -2

 القسم العلمي المسئول عن البرنامج : كلية التربية 
 منسق البرنامج: أ.د. نجفة قطب الجزار

 معلومات متخصصة :   -ب
 األهداف العامة للبرنامج:/ 1

ا تكنولوجيا التعليم وآليات التقويم واإلرشتتتتتتتتتاد اإللمام بعملية التدريس تخطيًطا وتنفيًذا وتقويًما مستتتتتتتتتتخدمً  .1
 النفسي التى تناسب ذوى االحتياجات الخاصة.

 الوعي بمفاهيم األصول الثقافية واالجتماعية للتربية وتطبيقاتها في نظام التعليم المصري. .2
 واالتصاالت.القدرة على التعلم الذاتي والتطوير المهني المستدام وتوظيف تكنولوجيا المعلومات  .3
تحقيق الربط بين مجتاالت العلوم المختلفتة )الجارافيتا واالجتمتاال واالقتصتتتتتتتتتتتتتتاد والستتتتتتتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتتتتتتة(  وفهم  .4

 المستجدات ذات العالقة بتخصصه.
اكتستتتتتتتتتتتتتتان أوالقيتات المهنتة وقيم المجتما في تعتامالتته ما المتعلمين والمعنيين فى  تتتتتتتتتتتتتتو  مقومتات  .5

 الهوية الثقافية للمجتما.



أنشتتطة ودمة المجتما والتطوير التربوي متواصتتاًل بلاة عربية وأجنبية ستتليمة ومستتتخدًما  المشتتاركة في  .6
األستتتتاليب العلمية ذات العالقة بتخصتتتتصتتتته في حم المشتتتتجالت المهنية والمجتمعيةة بما يحقق الجودة  

 والتميز.
دراستتتتتتة  التعرف على أنستتتتتتب طرا الدراستتتتتتة والبحا التاريخي والتربوي مستتتتتتتخدًما معارفه ومهاراته في .7

 األحداث التاريخية لتطوير المعرفة التاريخية واالستفادة منها في المشروعات اإلنسانية والمجتمعية.
التعرف على المفتتاهيم واألحتداث التتتاريخيتتة في عصتتتتتتتتتتتتتتورهتا المختلفتتة والقتتدرة على توظيفهتتا في مجتتال   .8

 التخصص.
ائط واألماكن التاريخية لتحقيق  تنمية مهارات استتتتخدام الوثائق والمخطوطات والمتاحف والصتتتور والخر  .9

 أهداف التعلم واإلرشاد والتوعية السياحية واألثرية.
 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  / 2
 في نهايه هذا البرنامج يجون الخريج قادًرا علي أن: 

 المعرفة والفهم :  -أ
 يحددأسس اإلداره التربوية.  (  1)أ/
 يخطط للتدريس في بيئات تربوية متنوعة.  (  2)أ/
 يذكر مجونات المنهج الدراسي وعالقتها ببعضها. (  3)أ/
 يصف عمليات بنا  وتقويم وتطوير المنهج . (  4)أ/
 مراحم نمو المتعلمين . بيناقش نظريات التعليم والتعلم في عالقتها  (  5)أ/
 ات التعليم والتعلم المتنوعة. ي ستراتيجايشرح إجرا ات إستخدام (  6)أ/
 األثار التربوية لتوظيف تكنولوجيا التعليم في مجال تعليم وتعلم التاريخ . (  يذكر7)أ/
 يحدد أسس توظيف تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها في مجال تعليم وتعلم التاريخ. (  8)أ/
 اته وعملياته . يعطي معني للمفاهيم المرتبطة بعملية التقويم في   و  نظري(  9)أ/
 أساليبوأدوات التقويم لتقويم نواتج التعلم المختلفة في التاريخ.  (  يحدد 10)أ/
 ات تدريسية تالئم فئات متنوعة من ذوي اإلحتياجات الخاصة. يستراتيجةال يعطي أمثل(  11)أ/
 يشرح األساليب المختلفة للتنمية المهنية لمعلم التاريخ في  و  النظريات المرتبطة بها.  (  12)أ/
 بين مجاالت التعلم الذاتي ونظرياته  التي تسهم في تحقيق النمو المهني للمعلم.  (  يو ح13)أ/



 أهمية العالقات المهنية في تحقيق النمو المهني لمعلم التاريخ.  (  يشرح14)أ/
 د المبادئ االوالقية لمهنة التعليم حقوقه وواجباته.يحد (  15)أ/
 حقوقه وواجباته.و التشريعات المنظمة لمهنة التعليم  (  يذكر16)أ/
 يناقش نظريات اإلرشاد النفسي والتربوي  وريادة األعمال وأثرها في شخصية المعلم.(  17)أ/
 لقضايا المجتما المرتبطة بالتعليم.  في فهم األبعاد التاريخية الجارافيايبرز أهميه دراسة (  18)أ/
 يحدد سمات الشخصية المصرية ومقوماتها التي ميزتها عبر التاريخ. (  19)أ/
 .والمحافظة عليهاما المصري تيقدم مقترحات تعزيز الهوية الثقافية للمج(  20)أ/
 ا . في تفسير القضاي التقصيالبحا و و يو ح أهمية إستخدام إستراتيجات التفكير (  21)أ/
 . والجارافية أهمية العمم الفريقي في حم مشجالت المجتما ذات األبعاد التاريخية (  يو ح22)أ/
 يحدد مداوم ونظم جوده التعليم المرتبطة بمنهج التاريخ في مراحم التعليم المختلفة.  (  23)أ/
 يخ . دا  أدواره كمعلم التار أ رورة إتقان اللاة العربية واألجنبية في  (  يبين24)أ/
 والعلوم المختلفة والتكنولوجيا.  والجارافيا يشرح العالقات التكاملية بين التاريخ(  25)أ/
 يعطي أمثلة للتطورات العلمية والتكنولوجية في التاريخ وانعجاستها علي المجتما.  (  26)أ/
 والبحثية.  وتطبيقاتها في الحياة العلمية والجارافية يحدد المبادئ والمفاهيم التاريخية(  27)أ/
 يبرز دور االنشطة الميدانية والتطبيقية وأساليبها في إنتاج المعارف التاريخية. (  28)أ/
 وعملياته في العصور التاريخية في  و  النظريات.  التاريخي يذكر تطبيقات لطرا البحا (  29)أ/
 إلستخدام تطبيقات التكنولوجيا والوسائط الثقافية لتدعيم الهوية الثقافية.   ةيعطي أمثل(  30)أ/
 



 المهارات الذهنية:  -ن
 ثرية  والسياحية المتضمنة بمنهج التاريخ. ا جديدة للقضايا التاريخية  واأليقدم أفكارً ( 1)ن/
 والتطوير.  ديا لي التحإ يحلم نتائج تقويم المتعلمين في تعلم التاريخ وصوالً ( 2)ن/
 طور أدائه التدريسي في  و  نتائج تقويم طالبه. ( ي3)ن/
 .  ( يربط بين عمليات التدريس ونتائج التقويم4)ن/
 زمنة المختلفة. واأل األماكنيحلم النظم التعليمية في ( 5)ن/
 يستنتج العالقة بين منهج التاريخ بالمراحم التعليمية في دول مختلفة. ( 6)ن/
 لمتايرات السياسية  واالجتماعية  والثقافية لمجتمعه.اأساليب ودمة المجتما في  و  يقارن بين ( 7)ن/
 ( يفسر سلوكيات المتعلمين في  و  معرفته لخصائص نموهم. 8)ن/
 .وفًقا الحتياجات المتعلمينيحلم العمليات المرتبطة ببنا  مواقف التعليم والتعلم ( 9)ن/
 للوقوف علي عوامم القوة والضعف.  في مناطق مختلفة يقارن بين العصور التاريخية ( 10)ن/
 . المختلفة مختلفة ما بعضها عبر العصور في مناطق علي تفاعم الحضارات   ( يبرهن11)ن/
 .( يحلم تأثير األماكن الجارافية في األحداث التاريخية والعجس عبر العصور 12)ن/
 التاريخية  وتطورها. المجانية والزمانية ة في المجتما في  و  األبعاد يفسر القضايا المعاصر ( 13)ن/
 . العالمكم عصر من العصور التاريخية في ةليستنتج المالمح المميز ( 14)ن/
 .  فيها علي عالمية الحضارة المعاصرة وإسهامات كم الشعون   ( يبرهن15)ن/
 ثرية. أمن معالم   ها تحوييقدم أدلة علي أن كم أرض مصر تعد أر ا تاريخية بم( 16)ن/
 .بالمحافظات المختلفة ثار المصريةلآل ه ثرية في   و  دراستتنبأ بمستقبم السياحة األ( ي17)ن/
 .( يو ح العالقة بين موقا مصر وجارافيتها واألحداث التاريخية عبر العصور18)ن/
 يستخلص الدروس المستفادة من إنتصارات المصريين عبر العصور.  ( 19)ن/
 يدلم علي حفاظ المصريين علي هويتهم رغم توالي اإلعدا ات في العصور الحديثة. ( 20)ن/

 المهارات المهنية والعملية:  - جت 
 لتحقيق نواتج التعلم في مو وعات التاريخ.  دروسهيخطط ل( 1)جت/
 يصمم بيئات تربوية متنوعة تناسب المواقف التعليمية لتحقيق نواتج التعلم.  ( 2)جت/ 

بين  (  3)جت/ الفروا  مراعيا  التعلمية  التعليمية  واألنشطة  الصف   ادارة  في  للتاريخ  كمعلم  وبراته  يوظف 
 المتعلمين. 

 في عمليتي تعليم وتعلم التاريخ وتحقيق نواتج التعلم.  تكنولوجيا التعليم  ( يستخدم4)جت/



 واألنشطة الصفية والالصفية.   يستخدم إستراتيجيات متنوعة لتعليم وتعلم التاريخ ( 5)جت/
 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته لتقويم نواتج التعلم في التاريخ.( 6)جت/
 لتاريخ لذوي االحتياجات الخاصة. يستخدم إستراتيجيات وأنشطة مناسبة في ا( 7)جت/
 المهني كمعلم التاريخ طوال حياته.  همهارات التعلم الذاتي في نمو  ( يوظف8)جت/
 .( ينوال من أساليب التعامم ما المعنيين بتدريس الدراسات اإلجتماعية تبًعا للمواقف المختلفة9)جت/
 وفقا إلحتياجاتهم التربوية في فصول التاريخ. تعلمينيمارس عمليات إرشاد الم( 10)جت/
 رشاد النفسي  والتربوي لذوي االحتياجات الخاصة في مواقف تعليم وتعلم التاريخ. يوظف أسس اإل( 11)جت/
 يوظف وبراته الميدانية في تحسين المناخ الصفي في دروس التاريخ.  ( 12)جت/
 تعليم وتعلم التاريخ. في عمليتي   السليمة يستخدم اللاة العربية( 13)جت/
 يحلم الوثائق والبيانات التاريخية مطبقا المنهج التاريخي في التفكير وطرا االستدالل. ( 14)جت/
 . الي جودة األدا  في التعليم والتعلميحلم نواتج التعلم في التاريخ وصوالً ( 15)جت/
 . والجارافية دراسة الظاهرات التاريخيةيصمم بطاقات المالحظة  واإلوتبارات  والمقاييس في ( 16)جت/
 ( يدرن المتعلمين على مهارات قرا ة الخرائط بأشجالها واإلستنتاج منها. 17)جت/
 ( يدرن المتعلمين على استخدام الصور واألفالم والوثائق بأنواعها واإلستنتاج منها. 18)جت/
 ط باستخدام الرموز المالئمة. يوزال المعالم التاريخية واألثرية والسياحية علي الخرائ( 19)جت/
 يجتب مقاالت علمية عن األحداث والشخصيات واألماكن  والقضايا التاريخية.( 20)جت/

 المهارات العامــة:  -د
 ا بقيم وسلوكيات العمم الجماعي.  يعمم بجفا ة في فرا العمم المختلفة ملتزمً ( 1)د/
 يا قيم المجتما. يطبق مبادي  الجودة في شئون حياته اليومية مراع( 2)د/
 الوسائط التكنولوجية ومحركات البحا للوصول الي المعلومات.   ( يوظف3)د/
 يخطط لتحقيق أهدافه علي كافه المستويات في أزمنة متنوعة.  ( 4)د/
 يخطط إلستثمار أوقات الفراغ بما يعود بالنفا علي شخصيته ومجتمعه. ( 5)د/
 مجتمعه  وتعزيز هويته الثقافية. يوظف وبراته  ومهاراته في تطوير ( 6)د/
 حم مشجالت مجتمعه. و المستجدات العلمية والتكنولوجية  ( يوظف وبراته التاريخية في فهم7)د/
 يشارك في العمم التطوعي واألنشطة المجتمعية لبنا  جسور الثقة بين المدرسة والمجتما. ( 8)د/
 اليومية مراعيا قيم الهوية الثقافية لمجتمعه. يلتزم بالمبادي  األوالقية في مواقف الحياة ( 9)د/
 يوظف معلوماته ومهاراته في التدريب التحويلي لإلرشاد األثري والسياحي. ( 10)د/



 المعايير األكاديمية المرجعية للبرنامج :  -3
 م 2013قطاال كليات التربية   االصدار االول ابريم عام  –تم تبني المعايير القومية االكاديمية المرجعية 

 2019/ 16/6في مجلس الكلية  بتاريخ 
 هيجم ومجونات البرنامج :  -4
 ثماني فصول دراسية.   –أربا سنوات مدة البرنامج :    -أ 
 هيجم البرنامج : .............................  -ن
  254 ميداني    24  تطبيق    98  نظري   132 عدد الساعات / عدد الوحدات:□

 اوتياري       8   انتقائي        -  إلزامي      248     
 

 %                            48   36  مقررات العلتوم التخصصية :            □

 %     16      12    مقررات العلوم المساندة للتخصص: □

 %       30   22    المقررات التربوية:        □

 %             3     2   متطلب جامعة )جودة + حقوا اإلنسان(:                □
 %             3    2   التدريب الميداني:                       □

ستتاعات  6يتم التدريب الميداني لطالن الفرقتين الثالثة والرابعة بشتتجم منفصتتم لمدة يوم دراستتي كامم بواقا )
 .حدي مدارس التعليم العامإسبوال دراسي كامم في نهاية كم فصم دراسي  في أ(وبشجم متصم لمدة 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : ال ينطبق   -ج
 
 
 

 د . مقررات البرنامج : 
 



الفصل   الفرقة 
كود  الدراسي

 المقرر
 اسم المقرر 

عدد الساعات  
 األسبوعية

 المجموع تطبيقي  نظري 

 4 2 2 معالم التاريخ المصري القديم H 111 األول األولي

112 H 4 2 2 معالم تاريخ الشرق األدني 

113 H 4 2 2 منهج البحث التاريخي 

114 H 4 2 2 معالم تاريخ اليونان والرومان 

111 Geog 2 - 2 جغرافيا طبيعية 

111 Soc 2 - 2 تاريخ الفكر اإلجتماعي 

Ed 111 3 1 2 التربية وقضايا العصر 

Psy 112 2 1 1 علم النفس االجتماعي 

A 113 2 - 2 اللغة العربية 

 1 - 1 مبادئ الجودة -

 28 10 18 المجموع

ــي   H 121 الثاني األولي األوروب ــخ  ــتـــــاري ال ــم  ــعـــــال م
 الوسيط

2 2 4 

122 H 4 2 2 الدولة العربية اإلسالمية 

123 H  4 2 2 الدولة العباسيةتاريخ 

124 H 2 - 2 التربية القومية 

112 Geog 4 2 2 مبادئ خرائط 



113 Geog 4 2 2 جغرافيا بشرية 

Ed 121 2 - 2 المعلم ومهنة التعليم 

EngCurr 
122 

 4 2 2 اللغة اإلنجليزية

Psy 123 2 - 2 علم نفس النمو 

 1 - 1 حقوق اإلنسان -

 31 12 19 المجموع

 4 2 2 حضارة اليونان والرومان H 211 األول الثانية

212 H 4 2 2 مدخل إلي علم اآلثار 

213 H 4 2 2 حضارة مصر القديمة 

214 H 4 2 2 حضارة الشرق األدني القديم 

114 Geog 2 - 2 جغرافيا إقليمية 

  Curr 211 ( 1تدريس مصغر) - 2 2 

Ed 212 3 1 2 االدارة المدرسية والصفية 

Psy 213 ( 1سيكولوجية التعلم) 3 1 2 

 26 12 14 المجموع

مصـــر في العصـــريين اليوناني  H 221 الثاني الثانية
 والروماني

2 2 4 

222 H   بـــاللغـــة تـــاريخيـــة  نصـــــــــو  
 األجنبية

2 2 4 

223 H  اـلـبـيزـنطـيـــــة الـــــدولـــــة  تـــــارـيخ 
 وحضارتها

2 2 4 



224 H  الـوثـــــائـق عـلـم  إلـي  مـــــدخـــــل 
 )األرشيفيات(

2 2 4 

121 Geog 2 - 2 الجغرافيا اإلقتصادية 

Curr 211 ( 2تدريس مصغر) - 2 2 

Ed 222 2 1 1 المدرسة والمجتمع 

Psy 223 ( 2سيكولوجية تعلم) 4 2 2 

 26 13 13 المجموع

 2 - 2 تاريخ الفكر السياسي H 311 األول الثالثة

312 H 4 2 2 المغرب واألندلس 

313 H 4 2 2 المشرق اإلسالمي 

  314 H 3 1 2 النظم والحضارة االسالمية 

315 H  حضـــــارة أوروبا في العصـــــور
 الوسطي

2 2 4 

412 Geog 2 - 2 جغرافيا مصر 

Curr 311 ( 1طرق تدريس) 3 1 2 

Curr 312    ــا تعليم التخصـــــــــ تكنولوجي
(2) 

1 1 2 

Curr 313  حـاســــــــــق تلي وتطبيقـاتـ  في
 التعليم

1 2 3 

 27 11 16 المجموع

 4 2 2 األيوبيين والمماليك H 321  الثاني الثالثة

322 H 4 2 2 مصر االسالمية 



323 H  ــرق والغرب العالقات بين الشــــ
 في العصور الوسطي

2 2 4 

413 Geog 2 - 2 جغرافيا الوطن العربي 

 
 
 
 

324 H 
 

325 H 

)ـيـختـــــار  اـخـتيـــــاريـــــة  ـمـقررات 
 الطالق مقرًرا واحًدا(

 تحقيق المخطوط

بـــاللغـــة   تـــاريخيـــة  نصـــــــــو  
 العربية

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Ed321   قـــــاتـــــ ـي وـتطــب ـترـبوي  اـل فـكـر  اـل
 التعليمية

2 1 3 

Ed 322 2 - 2 تعليم الكبار 

Psy 323   ــيكولوجية ذوي االحتياجات ســــ
 الخاصة

2 1 3 

Curr324   ـتدريس ذوي االحتـياـجات طرق
 الخاصة

1 1 2 

 28 11 17 المجموع

 4 2 2 تاريخ العرب الحديث H 411 األول الرابعة

  415 H 4 2 2 تاريخ مصر الحديث 

412 H 4 2 2 تاريخ أسيا الحديث والمعاصر 

 413 H 4 2 2 تاريخ الدولة العثمانية 

414 H 4 2 2 تاريخ أوروبا الحديث 

416 H  الــحـــــديـــــث افــريــقــيـــــا  تـــــاريــخ 
 والمعاصر

2 2 4 



411 Geog 2 - 2 جغرافيا سياسية 

Curr 411 3 1 2 طرق تدريس 

Curr 412 3 1 2 وإرشاد نفسيصحة نفسية 

Curr 413 2 1 1 المناهج 

 34 15 19 المجموع

 4 2 2 تاريخ العرب المعاصر H 422 الثاني الرابعة

424 H  4 2 2 مصر المعاصرتاريخ 

423 H 4 2 2 تاريخ أوربا المعاصر 

425 H   بـــاللغـــة تـــاريخيـــة  نصـــــــــو  
 األجنبية

2 2 4 

426 H 4 2 2 تاريخ األمريكتين 

 
 
 
 

427 H 
 

421 Pol 

)ـيـختـــــار  اـخـتيـــــاريـــــة  ـمـقررات 
 الطالق مقرًرا واحًدا(

 قضايا تاريخية معاصرة

 مشكالت سياسية

 

 

2 

 

 

2 

 

 

4 

Psy 421    والـقـيـــــا الـفـرديـــــة  الـفـروق 
 النفسي

2 1 3 

Comp Ed 
422 

مصــــــــــر  فـي  الـتـعـلـيـم  نـظـــــام 
 واالتجاهات

2 1 3 

 30 14 16 المجموع  



 محتويات المقررات  :   -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 اسم المقرر :
 متطلبات االلتحاا بالبرنامج  :   -6

 حاصاًل علي شهادة إتمام المرحلة الثانوية.أن يجون   -أ

 أن يجون مستوفيا لشروط القبول التي يحددها المجلس األعلي للجامعات. -ن

 أن يجون متفرغا للدراسة بالكلية. -ج

أن يجتتاز الطتالتب متا تشتتتتتتتتتتتتتتترطته الكليتة من معتايير لاللتحتاا بتالبرنتامج  ومتا تجريته من   -د
 ية.اوتبارات للقبول بها والتي يحددها مجلس الكل

 أن يسدد الرسوم الدراسية. -ه
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :   -7

الدراستتتتتة بجلية التربية نظرية وعملية  ومدة الدراستتتتتة للحصتتتتتول علي درجة الليستتتتتانس في األدان 
والتربية تخصتتتتص عام تاريخ أربا ستتتتنوات دراستتتتية  موزعة علي ثمانية فصتتتتول دراستتتتية. وتستتتتير  

صتتم الدراستتي  وينقستتم العام الدراستتي إلي فصتتلين دراستتيين مدة كم منهما  الدراستتة وفًقا لنظام الف

 راجع استمارات توصيف المقررات



ستتتبعة عشتتتر أستتتبوعا  منها ومستتتة عشتتتر أستتتبوًعا للدراستتتة  وأستتتبوعين لالمتحانات  وينتهي كم  
 فصم دراسي دراسة وامتحاًنا.

 تنقسم الدراسة بجلية التربية إلي مرحلتين:
 ة.المرحلة األولي: وتشمم الفرقتين األولي والثاني  -

 المرحلة الثانية: وتشمم الفرقتين الثالثة والرابعة. -

وينقتم الطتالتب من الفرقتة األولي إلي الفرقتة الثتانيتة  وكتذلتق من الفرقتة الثتالثتة إلي الرابعتة  إذا كتان 
ناجحا في جميا المقررات  أو كان راستتًبا في مقررين علي األكثر  علي أن ييدي االمتحان فيما 

 نقم إليها. رسب فيه في الفرقة التي
 
 
 
 طرا وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -8



 ما تقيس  من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة

 لتقييم المعارف والمهارات الذهنية التي اكتسبها الطالن  االوتبارات التحريرية.  .1

 لتقييم المعارف والمهارات الذهنية.  االوتبارات الشفهية.  .2

المالحظة + اوتبارات + بطاقات 

 المواقف. 

 المهارات المهنية والعملية التي اكتسبها الطالن.

لتقييم المعارف والمهارات الذهنية والمهنية التي اكتسبها   أوراا العمم )التكليفات(  .3

 الطالن. 

 لتقييم المعارف والمهارات الذهنية.  المشروال. .4

 المهارات المهنية والعملية. 

 التي اكتسبها الطالن.المهارات العامة 

 

 طرا  تقويم البرنامج:  -9

 العينة  الوسيلة  القائم بالتقويم 

طالن الفرقة   -1
 النهائية 

بطاقة التقييم  المقابالت  
 الفردية / الجماعية 

10   %  

الخريجون  -2 استبيانات / مقابالت فردية /   
 جماعية 

طالن من أور ثالث 10
 سنوات



أصحان األعمال  -3 % من اجمالي عدد  5 استبيانات / مقابالت  
المدارس الخاصة في 
 محافظة المنوفية 

مقيم وارجي أو    -4
 ممتحن وارجي 

  استاذين متخصصين 

طرا أورى    -5    

 البرنامج :  أ.د/ نجفة قطب الجزار         التوقيا :                    منسق 
 تاريخ اعتماد البرنامج من المجلس المختص :     /     / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


