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 31نموذج

 حلوان جامعة / أكاديمية :-

 التربية كلية / معهد :-

 المناهج وطرق التدريسقسم : -

 فى التربية الماجستيرتوصيف برنامج -

 (  1027/  1026) عام  

 معلومات أساسية : –أ 

 نظم ضمان الجودة واالعتماد في التعليم اسم البرنامج :-2  

 طبيعة البرنامج :       ) أحادي (              -1  

 القسم المسئول عن البرنامج :  قسم المناهج وطرق التدريس                     -

 271مجلس كليه رقم 22/5/1025بتاريخ (167)مجلس قسم رقم تاريخ إقرار البرنامج :  - 

 3/21/1027بتاريخ 

 معلومات متخصصة : -ب

 يجب أن يكون الخريج قادراً على :  :األهداف العامة للبرنامج  -2

إعداد مختص فى المناهج وطرق التدريس ملم بالمفاهيم والنظريات التى تسهم فى تكوينه . 3/1  
 العلمى والنفسى والتربوى. 

. تزويد الخريج بالمهارات الذهنية والعملية الالزمة لحل المشكالت المهنية والمجتمعية 1/2
 المتعلقة بالمناهج وطرق التدريس 

. تمكين الخريج من تنمية ذاته أكاديميًا ومهنيًا ومواكبة كل ما هو جديد فى مجال المناهج 1/3
 وطرق التدريس .

 .المناهج وطرق التدريس مجالالت الميدانية فى اإلجرائية لحل المشكبحوث الإجراء . 1/4

 فى مجال التخصص .اتجاهاً إيجابياً ر اظهإ 1/5

 تخصص .ال االطالع على الدراسات الحديثة المتعلقة بذات  1/6

 .العمل فى فريق لتحقيق نواتج جيدة فى مجال التخصص1/7



 .مجال التخصصفى تطوير أدائه وتنمية مهاراته من خالل التدريب المستمر 1/8

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2
      : لومات والمفاهيمالمع أ/6

 . المعارف والمهارات الذهنيه والمهنيه في مجال التخصص يتعرف2أ/

 يحدد االساسيات والنظريات والمدارس الفكريه في مجال التخصصز1أ/

 بمجال التخصص . يدرس  المشكالت المرتبطه3أ/

 يحدد مهارات البحث العلمى وتطبيقاتها فى التربية .2|أ/

 يذكر أساسيات البحث العلمى وااللتزام بأخالقياته .5أ/

 يحدد التشريعات المنظمة لمهنة المعلم .6أ/

 ) يجب أن يكون الخريج قادراً على أن ( : القدرات الذهنية : /ب6

 هج البحثية فى مجال التخصص .يستخلص أهم األسس الفكرية التى تقوم عليها المنا2ب/

 يستنتج التطورات العلمية فى مجال تخصصه بفكر ناقد .1ب/

 يفسر العالقات والعوامل المؤثرة فى المشكالت البحثية فى مجال تخصصه .3ب/

 يقدم حلوالً مقترحة لتطوير تخصصه ومهنته .2ب/

 يقارن المدارس والنظريات الفكرية المختلفة فى مجال تخصصه .5ب/

 ) يجب أن يكون الخريج قادراً على ( : مهنية وعملية : المهارات /ج6

 يحدد المشكالت الجارية والرؤى الحديثة فى مجال تخصصه .2ج/

 يكتشف الفجوات البحثية فى مجال تخصصه .1ج/

 يخطط لتطوير األداء فى مجال تخصصه .3ج/

 يطبق المناهج البحثية المناسبة لتحقيق أهدافه البحثية .2ج/

 يكتب ويقيم التقارير المهنية والعلمية بموضوعية .5ج/

 يقييم وينظيم ذاته .6ج/

 ) يجب أن يكون الخريج قادرًا على ( :     مهارات عامــــة :د /2
 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى .2د/

 يتحلى بالدقة واألمانه فى جمع المعلومات وعرضها .1د/

 ينمى ذاته أكاديمياً ومهنياً .3د/



 يقوم أداءه وأداء اآلخرين بموضوعية .2د/

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات .5د/

 يدير األزمات التى تواجهه .6د/

 يتحلى بأخالقيات المهنة وآدابها العامة .7د/

. 

  :المعايير األكاديمية للبرنامج -1                                                                 

بكلية التربية جامعة  ARSتم تبنى المعايير القومية األكاديمية لبرنامج الدراسات العليا 

حلوان، والتي قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من 

، وتم تفعيل البرنامج بدءًا من العام  3/3/4201( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم ) المجالس الحاكمة
 م.2012 -2014الدراسي األول للعام األكاديمي 

 ال يوجد  العالمات المرجعية : -2

 :  هيكل مكونات البرنامج -5

يكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم الخاصة في التربية فصلين دراسيين : مدة البرنامج   -أ

درجة الدبلوم الخاصة في التربية عامين دراسيين  )أربعة فصول  أساسيين، ويكون الحد األقصى لنيل

 .   ويجوز مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسى لنيل الدرجة ،   دراسية  أساسية(

مدة البرنامج : عام دراسي كامل )فصالن دراسيان( وأقصاها عامان اما الماجستير -

لتسجيل للرسالة لمدة عام واحد ، بناء دراسيان )أربعة فصول دراسية( ، ويجوز مد فترة ا

 على تقارير السادة المشرفين وموافقة المجالس المختصة .

 

 : هيكل البرنامج -ب

 اإلجمالى                                           ساعةلوحدات :               عدد الساعات / عدد ا          

 

 عدد الساعات                        النسبة              %                  متطلبات عامة 

            

 عدد الساعات                        النسبة              %                                                      تطلبات تخصصية إجبارية م 

     

     عدد الساعات                       النسبة                                       مقرر اختياري         

24 24 

9 

36 11%  

%62 

1 8%  



 

                 8         النسبه      3    دراسه مستقله                 عدد الساعات% 

 

                 11          النسبه     36رساله مرتبطه بالتخصص   عدد الساعات%    

 

 : على النحو التالى البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( وصف  -ج 

  متطلبات االلتحاق بالبرنامج   : -أ  

يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية وفقاً لنظام الساعات المعتمدة : شروط القيد :      

التربية أو على الدبلوم المهنية فى التربية من إحدى الجامعات أن يكون حاصالً على الدبلوم العامة فى 

بتقدير جيد على األقل أو على درجة علمية معادلة لكل منهما معتمدة من المجلس األعلى  سالمصرية

 للجامعات 

التربية ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة فى 

أو الليسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو البكالوريوس في الفنون والتربية 

    .من لم يحصلوا على تقدير جيد

:يقبل الدارسون الحاصلون على الدبلوم الخاص فى  التربية في ذات  اما الماجستير

اني ) الرسالة + المقرر المصاحب (، على التخصص للقيد بمرحلة الماجستير في مكونها الث

أن يتم إعفاؤهم من دراسة المقررات الدراسية السابقة للرسالة ، فيما عدا المقرر الدراسي 

 الذي يحدده المشرف أثناء إنجاز الدارس لرسالته..

يجوز قيد الدارسين الذين اجتازوا المقررات الدراسية ) المكون األول لدرجة الماجستير ( 

لم يحصلوا على الدبلوم المهنية بالمرحلة الثانية من درجة الماجستير ) الرسالة ممن 

( ساعة معتمدة موزعة على خمسة مقررات دراسية 25والمقرر المصاحب( بشرط اجتياز )

 تكميلية يقرها مجلس الكلية بناء على اقتراح القسم العلمي المختص

              فى التربية: والماجستير متطلبات الحصول على الدرجة الدبلوم الخاص-ب

( ساعة معتمدة تشمل ثمانية مقررات 42تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم الخاصة في التربية ) -

ختياري ، ومقرر ان ) مقرر ثقافي يدراسية بواقع ثالث ساعات لكل مقرر ، وتشمل : متطلبات عامة : مقرر

متخصصة ، وأربعة مقررات إجبارية فى التخصص التربوى إحصاء تربوي متقدم(،  و مقرر مناهج بحث 

.ختيارى فى التخصص التربوىمنهم مقرر فى التخصص باللغة اإلنجليزية ، ومقرر ا   

حضور حلقة البحث  ( ساعه معتمده تشمل25اما متطلبات نيل درجه الماجستير تشمل )

رسالة مقبولة  وأثناء إنجاز الدارس لرسالته  دراسة مستقلة يقررهاالمشرف-.والمتخصصة بالقسم 

             مرتبطه  بتخصص المناهج وطرق التدريس 



 . مقررات البرنامج : ج

 التخصصات :يسها لجميع الطالب بالكلية فى كل ( ساعات يتم تدر 9متطلبات عامة ) أوالً  :      

 كود أو
 رقم المقرر

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

 عدد الساعات 
 األسبوعية

الفرقة 
 والمستوي 

الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curri 0403701  3 3 مقرر ثقافى - -   
Curri 0403702 3 3 تخصصية مناهج بحث -  

  
Psyc 04027021 - 1 3 إحصاء تربوى متقدم  

 : ( ساعة موزعة على المقررات التالية 21ثانياً : متطلبات تخصصية إجبارية ) 

 كود أو
 رقم المقرر

 اسم المقرر 
عدد   

 الوحدات

 عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوي 
الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curri 0403703 
طرق واستراتيجيات تدريس 

وتطبيقات فى التخصص 

 النوعى ) متقدم (

3 1 - 1   

Curri 0403702 
اتجاهات حديثة فى تصميم 

ونماذج التدريس المناهج 

 وتطويرها .

3 3 - -   

Curri 0403705 
االتجاهات الحديثة للبحث 

 العلمى فى المناهج والتدريس
3 3 - -   

Curri 0403706 
مشكالت فى المناهج والتدريس 

 ()باللغة اإلنجليزية
3 3 - -   

 

 :( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات التالية  3ثالثاً: مقرر اختياري ) 



 كود أو
 رقم المقرر

عدد  اسم المقرر 
 الوحدات 

 عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوي 
الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 
Curri 0403707 

مهارات إعداد البحث التربوى 

 فى المناهج والتدريس
3 1 - 1   

Curri 0403708 
المستحدثات التكنولوجية 

 والتدريسودورها فى المنهج 
3 1 - 1   

Curri 0403709 
دراسة ناقدة لبحوث المناهج 

 والتدريس
3 3 - -  

Curri 0403705 

Curri 0403720 
المنهج والتدريس ومتغيرات 

 العصر
3 3 - -   

 رابعا     الماجستير                                                                    

 

 كود أو
 رقم المقرر

 اسم المقرر 
عدد   

 الوحدات

 عدد الساعات 
الفرقة  األسبوعية

 والمستوي 
الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curri 0403801 
اسة مستقله تبعا الحتياجات در

 الدارس
3 3 - -  

 

Curri 0403802 
رساله مرتبطه بمجال 

 التخصص
3 21 - -   

    

 محتويات المقررات  :  -5 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

               المحتويات  :                                                  )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة(      

  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  : -2

 راجع استمارات توصيف المقررات



 متطلبات نيل الدرجة : -     

( ساعة معتمدة تشمل ثمانية مقررات دراسية 42تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم الخاصة في التربية )-1
ختياري ، ومقرر إحصاء ان ) مقرر ثقافي يبواقع ثالث ساعات لكل مقرر ، وتشمل : متطلبات عامة : مقرر

 تربوي متقدم(،  و مقرر مناهج بحث متخصصة ، وأربعة مقررات إجبارية فى التخصص
( ساعه معتمده تشمل مقرر دراسه مستقله يحددهاالمشرف 11ومتطلبات نيل درجه الماجستير).التربوى

 ساعه معتمده 14بواقع ثالث ساعات ورساله مقبوله في التخصص 

الحد ين، ويكون أساسي يندراسي ينفصل الخاصة في التربيةلنيل درجة الدبلوم دنى الحد األيكون -4

، ويجوز أساسية( ن  )أربعة فصول دراسية ين دراسيميعا في التربية الدبلوم الخاصةاألقصى لنيل درجة 

. مد فترة القيد لمدة فصل دراسى أساسى لنيل الدرجة  

% 02شصصلوى،  الالمتحصصان ل% 42% لألعمصصال اللصصصلية ، 42يخصصصص مصصن النهايصصة العلمصصى لكصصل مقصصرر -3

 لالمتحان التحريرى فى نهاية اللصل الدراسى . 

سب درجات األعمال اللصلية على إنجازات الدارس فى ورش العمل والبحوث والمقاالت التصى يكلصف تح -2

 بها واالختبارات التى تعقد له أثناء اللصل الدراسى.

( ساعة 11( ساعات معتمدة ،و الحد األقصى )9الحد األدنى للعبء الدراسي في اللصل الدراسي الواحد)-1

 . معتمدة

( سصصاعات معتمصصدة طصصوال مصصدة دراسصصته المسصصمو  بهصصا فصصي 9بإعصصادة دراسصصة مصصا ال يتجصصاوز )يسصصمل للصصدارس -0

 البرنامج ، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي .

في التخصص الذي قيد فيه إذا أنهى جميع المقررات  فى التربية يمنل الدارس درجة الدبلوم الخاصة-7

 ( على األقل .+Dره )الدراسية بنجا  ، على أن يحقق معدال تراكميا مقدا

 التربوي الذى قيد به الدارس. والتخصص القسم العلمى  :يذكر فى شهادة الدبلوم الخاصة -8

يمكن للدارس عرض موضوع بحث للتسجيل لدرجة الماجستير في التربية في أحد التخصصات التربوية --9
( بالالئحصة كمتطلصب أساسصصي 17)( سصاعة معتمصدة مصن المقصررات المشصار إليهصا فصي المصادة 11بشصرط دراسصة )

 ( ، والمقررات هى : +Dللتسجيل، وأال يقل المعدل التراكمي للدارس بعد اجتياز المقررات السابقة عن )

 مقررات من متطلبات التخصص التربوي .  ةثالث 

 . مقرر مناهج البحث التخصصية 

 . )مقرر إحصاء تربوي )متقدم 

يحدد المشرف على الرسالة مقرراً دراسياً للباحث أثناء انجازه الرسالة؛ وذلك فصى حالصة رةيصة المشصرف -12
 الحتياج الباحث لهذه اإلضافة؛ ويشترط لذلك موافقة مجلس القسم 

 

يتم حساب عدد نقاط تقدير الرسالة بحساب : حاصل ضرب "التقدير الذي حصل عليه الدارس فى -11

 دد الساعات المعتمدة للرسالة" .الرسالة" فى "ع

يُذكر فى شهادة منح درجة الماجستير في التربية التي يحصل عليها الطالب القسم العلمي، التخصص -21



 .النوعى الدقيق الذي تنتمي إليه الرسالة داخل القسم وفقا للتخصصات المحددة، وموضوعها، وتقديرها

  

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج :  -7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق تقويم البرنامج:-8  

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 طالب الفرقة النهائية -2 استطالع رأي الطالب

 نالخريجو -1 استطالع رأي معيدون ومعلمون

 أصحاب األعمال -3 استطالعات رأى -مقابالت أصحاب المدارس

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

-3د.-1د.-2د.-5ج.-3ج.-2ب.-3ب.-1ب.-2ب.-2.أ - أعمال فصلية . -2

 -2د.

 2ج.-5ب.-3ب.-6أ.-5أ.-2أ.-3أ.-1أ.-2أ. - اختبار تحريرى -1

 7د.-5د.-2د.-1د.-2د.-6ج.-2ج.-3ج.-2ب. - ورقة بحثية  -3

 2د.-4د.-2د.-1د.-2ج.-4ج.-2ج.-4ب. ورش عمل . -2

  - تدريبات عملية  -5



 
 

 مقيم خارجي أو ممتحن -2

 خارجي 

 طرق أخري -5  

 

 م.د نجوي عبداللطيف:منسق البرنامج

 التوقيع: 

 

 

 المسئول عن البرنامج                                                                                                     

 

 /والى عبد الرجمن األستاذ الدكتور                                                

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس 

 

 التوقيع :                                                   
                                              


