
 
 

(31نموذج رقم )  
 

  (  الدبلوم المهنية )إختصاصي مناهج وبرامج تعليم توصيف برنامج دراسي
 (1027/ 1026)العام الدراسي: 

 أواًل: معلومات أساسية:
 الدبلوم المهنية )إختصاصي مناهج وبرامج تعليم(   اسم البرنامج:

 أحادي               طبيعة البرنامج:
 القسم المسئول عن البرنامج:  

 قسم المناهج وطرق التدريس.
 م2131/ 6/ 2تاريخ إقرار البرنامج : 

 م(1027/ 4/21( بتاريخ )271مجلس الكليه بقرار رقم)تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 
 ثانًيا: معلومات متخصصة:

 األهداف العامة للبرنامج: -3
ويهدف برنامج الدبلوم المهنية في التربية )المناهج وطرق التدريس( أن يكون خريجه قادًرا 

 على:
ستراتيجيات تدريسية تركز على نشاط المتعلم عبر مراحل التعليم  -2/2  استخدام طرق وا 
 العام. 
والتكنولوجية في مجال المناهج و برامج التعليم ؛ مع مراعاة  متابعة التطورات العلمية -2/1

 الخصوصية الثقافية.
المهارات المهنية الالزمة لتصميم المواقف التعليمية التعليمة وتنفيذها وتقييم  اكتساب -2/3

 أداء المتعلمين ورعايتهم نفسًيا وتربوًيا.
م من حوله و المشاركة اإليجابية في الوٍعى بقضايا مجتمعه وبيئته ووطنه وأمته والعال -2/2

 حل هذه القضايا والمشكالت.
قطاع  –االلتزام بالمعايير األساسية للمعلم؛ وفًقا للمعايير القومية األكاديمية المرجعية  -2/5

 كليات التربية.

قسم المناهج وطرق التدريس          

                    



التعامل بمهنية مع البيانات والمعلومات باللغة: العربية واألجنبية، وتوظيف األنشطة  -2/6
 ية والتطبيقية في إنتاج المعرفة.العلم

الوعى بطبيعة العالقة التكاملية بين تخصصه والتخصصات األخرى والتكنولوجيا  -2/7
 والمجتمع والبيئة والحضارات اإلنسانية.

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2 
 المعرفه والفهم: 2/3

 المتنوعة فى مجال التخصص.يتعرف النظريات والمدارس الفكرية -2-أ
 يبين المستجدات ذات العالقة فى مجال التخصص في عصر المعلوماتية والتكنولوجيا.-1-أ
 يعدد المشكالت التى تطرأ على مجال التخصص وطرق عالجها.-3-أ
 يحدد طرق البحث وعملياته فى مجال التخصص.       -2-أ
  يتعرف مقومات الهوية الثقافية.-5-أ
 أساليب التدريب والتنمية المهنية المستدامة واستراتيجياتها ومعوقاتها ومشكالتها.يعدد -6-أ
 .يتعرف الحقوق والواجبات المنظمة للمهنة-7-أ
 .يتعرف أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحقوق المعلم وواجباته-8-أ
 عالقة بالتخصص. يتعرف التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات ال-9-أ
 البحث العلمي. ومنهجيات التفكير يتعرف استراتيجيات-20-أ
 والريادي في مجال التخصص.  الفريقي العمل يتعرف متطلبات-22-أ
 يحدد مجاالت التكامل بين تخصصه والتخصصات األخري. -21-أ
 ضمان جودة تعليم تخصصه واعتماده.  ونظم يتعرف مداخل-23-أ
 .تحليل البيانات في مجال تخصصه، وتفسيرها، ومناقشتهايتعرف أساليب 22-أ
 يحدد نظريات تصميم المناهج الدراسية والمواد التعليمية والتدريبية وتطويرها وتقويمها.-25-أ
 يتعرف تنظيمات المناهج الدراسية ونماذجها وتطبيقاتها في التخصص.-26-أ
 .حياتية المختلفةيتعرف التطبيقات العملية لتخصصه في المجاالت ال-27-أ
 أساليب التدريس الفعال واستراتيجياته ونماذجه الحديثة في التخصص. دعدي-28-أ
دارته وتنويعه وتقويم نتائجه.-29-أ  يتعرف أساليب تخطيط التدريس والتعلم النشط وا 
 يتعرف مداخل إجراء بحوث الفعل والبحوث الميدانية؛  لتطوير تدريس تخصصه.-10-أ
 اللغة اإلنجليزية في تطوير تدريس تخصصه. يحدد أهمية-12-أ
 يعدد تقنيات تصميم برامج التعليم والتدريب من ُبعد وتنفيذها وتقويمها في التخصص.-11-أ

 القدرات الذهنيه: 2/2
 يقدم أفكاًرا جديدة للقضايا المتضمنة بالمناهج الدراسية لتخصصه. -2-ب



 يحلل نتائج تقويم المناهج الدراسية لتخصصه؛ من أجل التحسين والتطوير. -1-ب
 قوم أداءه وأداء زمالئه في مجال تعليم تخصصه وتطويره. ي-3-ب
 حلل النظريات النفكرية والنماذج التعليمية للمناهج الدراسية لتخصصه. ي-2-ب
 ة التعليمية وتنفيذها. يختار المناسب من بين البدائل في لتصميم المواقف واألنشط-5-ب
 تخصصه. قضايا لمعالجة أفضلها ويختار المختلفة، والطرق  والنظريات القوانين يفسر-6-ب
 .ويفسرها المتاحة، واألدلة الشواهد ضوء في والكمية النوعية والمعلومات البيانات يحلل-7-ب
 مجال تخصصه.يتبع المنهج العلمي فى التفكير فى دراسة القضايا والمشكالت في -8-ب
 يستنبط العالقات والتداخالت والعوامل المؤثرة فى مجال تخصصه.-9-ب

 المهارات2/1
 مهارات مهنية وعملية : 2/1/3

 حلل المعارف المرتبطة بمجال التخصص ويكون عالقات بينها.-2-ج
 وظف النظريات والمعارف فى مجال تخصصه.ي-1-ج
 التي يواججها فى مجال تخصصه.خطط إلعداد حلول للتغلب على المشكالت ي-3-ج
 يستخدم المعلومات والمعارف فى أغراض البحث العلمى في مجال تخصصه.-2-ج
 يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. -5-ج
 يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته. -6-ج
 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. -7-ج
 يستخدم مهارات التعلم الذاتي فى نموه المهني طوال الحياة. -8-ج
 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والمجتمع.-9-ج
 مناهج. يصمم دروس ووحدات تعليمية وحقائب تدريبية في تخصصه وفق نظريات ال-20-ج
يوظف خبراته الميدانية في تطوير تعليم تخصصه في عصر المعلوماتية -22-ج

 والتكنولوجيا. 
يستخدم اللغة اإلنجليزية للبحث والدراسة في مجال تخصصه؛ لحل مشكالته، -21-ج

 وتطويره.
 صمم ويعرض تقريًرا مستخدًما الفنيات واألساليب العلمية المناسبة. ي-23-ج
 التخصص. مشكالت تعليم لمعالجة والبحث الدراسة طرق  أنسب يختار-22-ج
 .صمم بيئات تربوية مناسبة إلدارة عمليتي التعليم والتعلم في مجال تخصصهي-25-ج
 وظف تكنولوجيا التعليم فى عملتيى التعليم والتعلم.ي-26-ج
ستراتيجياته في مجال تخصصه-27-ج  .يستخدم أساليب التقويم الحقيقي وا 



 .يات التعليم والتدريب من ُبعد في تدريس تخصصه، وتقويمهيوظف تقن-28-ج
  .جري بحوث الفعل والبحوث الميدانية؛ إلسهام في تطوير تعليم تخصصهي-29-ج
 مهارات عامــــة :  2/1/2

 يعمل ويتواصل بكفاءة ضمن الفريق. -2-د
 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. -1-د
 يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. -3-د
 يشارك فى بحث القضايا العامة للمجتمع مقترًحا حلواًل لها. -2-د
حدى اللغات األجنبية في مجال تخصصه.-5-د  يتواصل باللغة العربية السليمة وا 
 يوجد حلواًل للمشكالت المهنية التى يقابلها في أثناء تدريسه للعلوم. -6-د
 يتواصل مع اآلخر ويتحاور معه ويتقبل تنوع األفكار واالختالفات. -7-د
 ينمى ذاته أكاديمًيا ومهنًيا.-8-د
 يقوم أداءه وأداء اآلخرين بالطرق العلمية.-9-د

المعايير األكاديمية للبرنامج:  -1  
 :المهنيةالمواصفات القياسيه للدبلوم  1/3

 يطبق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى ممارسة مهنتة.   3/2/2
 يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه.   3/2/1
 يحدد المشكالت الخاصة بمهنته ويقترح الحلول المناسبة.   3/2/3
 ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية. يستخدم الوسائل التكنولوجية فى   3/2/2
يطبققق مهققارات االتصققال والقيققادة مققع فريققق العمققل والقققدرة علققى اتخققاذ القققرار المالئققم   3/2/5

 فى ضوء المعلومات المهنية المتاحة. 
 يلتزم بأخالقيات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة.    3/2/6
 يتعلم ويتدرب باستمرار لتنمية ذاته فى مجاله ومهنته.   3/2/7

  
كليــة التربيــة ب ARSتــم تبنــي المعــايير المرجعيــة األكاديميــة لبــرامج الدراســات العليــا 1/2        

جامعة حلوان، والتي قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادهـا 
 1/1/2134( بتاريخ 246الكلية رقم )من المجالس الحاكمة، مجلس 

 2134/2132وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل األول للعام األكاديمي 
العالمات المرجعية: -4   
 ال يوجققققد 2/2
 



 
 
هيكل مكونات البرنامج:  -2  
الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم المهنية )إختصاصي مناهج وبرامج  مدة البرنامج:   -أ

فصلين دراسيين أساسيين، والحد األقصى لنيل درجة الدبلوم المهنية أربعة التعليم( 
 فصول دراسية أساسية، ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل دراسي أساسي لنيل الدرجة.

 هيكل البرنامج:  -ب
 :عدد الساعات/عدد الوحدات   

 (11اجمالى)     (     4عملى)       (    16نظرى)                            
 (3(          انتقائى)(            اختيارى)27الزامى)                            

  :مقررات العلوم األساسيه 

  

 :مقررات العلوم االجتماعيه واالنسانيه 

 
 :مقررات علوم التخصص 

 
 )......مقررات من علوم أخرى )حاسب آلى و 

 
 

 :التدريب الميدانى 

                      مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة(:  -ج
 ( وحدة موزعة على النحو التالي :30لمستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز )ا

 (3(          انتقائى)(            اختيارى)27الزامى)                     
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 برنامج:المقررات د. 
 أ.الزامى:

كـــــــــــود أو 
رقـــــــــــــــــــــم 

 المقرر

عـــــــــــــــدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 االسبوعيه

الفرقه أو 
 المستوى 

الفصــــــــل 
 الدراسى

 عملى تمارين نظرى 
Curri. 

0403601 
   2  2 1 لغة إنجليزية في التخصص

Curri. 
0403602 

   -  1 1 مقرر ثقافي*
Curri. 

0403603 
بحوث ميدانية في 

   2  2 1 التخصص
Curri. 

0403604 
   -  1 1 (3دراسة تجديدية )

Curri. 
0403605 

   -  1 1 (2دراسة تجديدية )
Curri. 

0403606 
ـــــــــــــاهج )نظرياتهـــــــــــــا  -المن

   -  1 1 تطويرها(
Curri. 

0403607 
   -  1 1 تنظيمات المناهج ونماذجها

Curri. 
0403608 

ـــــــاهج  ـــــــويم المن ـــــــرامج تق وب
ـــــــي  ـــــــيم وتطبيقاتهـــــــا ف التعل

 التخصص النوعي
1 2  2   

Curri. 
0403609 

ــــــــــــــــــدريس  أســــــــــــــــــاليب الت
   2  2 1 واستراتيجياته )متقدم(

 ب.انتقائى:ال يوجد
ــــــــود أو  ك
رقــــــــــــــــــم 

 المقرر

اســـــــــــــم 
 المقرر

عــــــــــــــدد 
 الوحدات

الفرقه أو  عدد الساعات االسبوعيه
 المستوى 

الفصـــــــل 
 عملى تمارين نظرى  الدراسى

        
 



 
 
 :()اختيارى  -ج

كـــــــــــود أو 
رقـــــــــــــــــــــم 

 المقرر

عـــــــــــــــدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 االسبوعيه

الفرقه أو 
 المستوى 

الفصــــــــل 
 الدراسى

 عملى تمارين نظرى 
Curri. 

0403610 
ـــــــــــي عصـــــــــــر  ـــــــــــنهج ف الم

   -  1 1 المعلوماتية والتكنولوجيا
Curri. 

0403611 
   -  1 1 برامج التعليم والتنمية

Curri. 
0403612 

   2  2 1 يحـــوث الفعــــل
Curri. 

0403613 
ــــــــواد  عــــــــداد الم تصــــــــميم وام

   2  2 1 التعليمية
 

 محتويات المقررات:   -5 
 :كود أو رقم المقرر  

 اسم المقرر:
 )طبقا" لما هو مذكور فى الالئحه(                               المحتويات:

 متطلبات القيد بالبرنامج:  -6
أن يكون حاصاًل على درجة الليسانس فى اآلداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية أو  -

 المصرية.بكالوريوس الفنون والتربية أو أي مؤهل تربوي جامعي آخر من إحدى الجامعات 
أن يكون حاصاًل علي الدبلوم العامة فى التربية، أو على درجة علمية معادلة ألي منهم من  -

 المجلس األعلى للجامعات.
 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

( 20( ساعة معتمدة موزعة على )30تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية) -
ساعات لكل مقرر تشمل: ثالثة مقررات للمتطلبات العامة، مقرر دراسة  مقققررات بواقع ثالث

( في التخصص، أربعة مقررات إجبارية 1( في التخصص، مقرر دراسة تجديدية )2تجديدية )
 في التخصص التربوي المهني، مقرر اختياري في التخصص التربوى المهنى.

( ساعات معتمدة،  والحد األقصى 9) الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد -
 ( ساعة معتمدة.28)

 راجع استمارات توصيف المقررات



يكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم المهنية في التربية فصلين دراسيين أساسيين، ويكون الحد  -
األقصى لنيل درجة الدبلوم المهنية أربعة فصول دراسية أساسية، ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل 

 دراسي أساسي لنيل الدرجة.
% لالمتحان الشفوي،  10% لألعمال الفصلية، 10من النهاية العظمى لكل مقرر  يخصص -

 % لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي. 60
تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس في ورش العمل والبحوث والمقاالت التي  -

 .يكلف بها واالختبارات التي تعقد له في أثتاء الفصل الدراسي
( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته المسموح بها في 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) -

 البرنامج، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي.
 اللغة العربية. لغة التدريس:

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -8
 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

-. أ-21-. أ-20-. أ-5-. أ2-أ 3-. أ-1-. أ-2-أ االختبارات التحريرية -2
-. ب-3-. ب-1-. ب-2-. ب-11-. أ-27-. أ-25
 .-9-. ب-8-. ب-7-. ب-6-. ب-5-. ب-2

-6-. د-5-. د-2-. د-3-. د-1-. د-2-. د-21-ج االختبارات الشفهية  -1
 .-9-. د-8-. د-7-. د

-. ج-7-. ج-6-. ج-2-. ج-3-ج. -1-. ج-2-ج أعمال فصلية   -3
-.ج-28-. ج-27. ج -9-. د-9-. ج-8-. ج-20
29-. 

 
 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

طالب الدبلومة )عينة 
 الطالب -2 استطالع رأي   من الطالب ( 

 طرق أخري  -5  
 

البرنامج منسق  
رئيس القسم أ.د والي عبد الرحمن              أ.م.د أماني عبد المقصود قنصوه          



 
 
  
 

 


