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 مناذج جلواىب اعداد املعله فى بعض دول العامل

 فيليدا-0

 جواىب إعدد معله التعليه األساسى )اجلزء األول(

 المغة وتكنولوجيا االتصاالت الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية م
 معتمدةساعة  52 ساعة معتمدة 52 ساعة معتمدة 36 ساعة معتمدة 52 1
5 1472% 11% 1472% 51% 

 جواىب إعدد معله التعليه األساسى )اجلزء الثاىى(
 المغة وتكنولوجيا االتصاالت الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية م
 ساعة معتمدة 52 ساعة معتمدة 52 ساعة معتمدة 36 ساعة معتمدة 52 1
5 5572% 56% 13% 5572% 

 جواىب إعدد معله التعليه الثاىوى
 المغة وتكنولوجيا االتصاالت الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية م
 ساعة معتمدة 16 ساعة معتمدة 36 ساعة معتمدة 36 ساعة معتمدة 56 1
5 13 % 5172% 5172% 51% 

 هوليدا-8

 بتداىى االجواىب إعدد معله التعليه 

 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 %16 %52 %52 النسبة المئوية

 (ول)اجلزء األ ثاىوى جواىب إعدد معله التعليه ال
 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 

 %16 %52 %52 المئوية النسبة
 )اجلزء الثاىى( جواىب إعدد معله التعليه الثاىوى

 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 %16 %52 %52 النسبة المئوية



 روسيا االحتادية -8 

 بتداىى جواىب إعدد معله التعليه اال

 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 %16 %46 %56 النسبة المئوية

 (ول)اجلزء األ ثاىوى جواىب إعدد معله التعليه ال
 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 %16 %46 %56 النسبة المئوية

 )اجلزء الثاىى( جواىب إعدد معله التعليه الثاىوى
 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 %16 %46 %56 النسبة المئوية

 الشويد-4

 (أو الدورة األوىل جواىب إعدد معله التعليه األساسى )اجلزء األول

 دراسات متقدمة لكل تخصص الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية م
 ساعة معتمدة 12 ساعة معتمدة 56 ساعة معتمدة 66 ساعة معتمدة 36 1
5 51% 13% 1272% 472% 

 (أو الدورة الثاىية جواىب إعدد معله التعليه األساسى )اجلزء الثاىى
 دراسات متقدمة لكل تخصص الدراسات الثقافية واألساسية األكاديميةالدراسات  الدراسات التربوية م
 ساعة معتمدة 12 ساعة معتمدة 56 ساعة معتمدة 66 ساعة معتمدة 36 1
5 51% 13% 1272% 472% 

 جواىب إعدد معله التعليه الثاىوى
 وتكنولوجيا االتصاالتالمغة  الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية م
 ساعة معتمدة 66 ساعة معتمدة 56 ساعة معتمدة 66 ساعة معتمدة 66 1
5 56 % 56% 16 % 56% 

 



 سلوفيييا-5

 بتداىى جواىب إعدد معله التعليه اال

 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 % 55 % 15 % 56 النسبة المئوية

  ثاىوى جواىب إعدد معله التعليه ال
 الدراسات الثقافية واألساسية الدراسات األكاديمية الدراسات التربوية نوع الدراسات 
 % 55 % 15 % 56 النسبة المئوية
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