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 ( 31نموذج رقم ) 
 حلوانجامعة
 التربيةكلية 
 المناهج وطرق التدريسقسم 

 
 فى التربية ) مسار إعداد معلم ( ) دبلوم عامتوصيف برنامج دراسي 

 ( 1027-1026) عام 
 معلومات أساسية : –أ 
 ) مسار إعداد معلم ( الدبلوم العام فى التربيةاسم البرنامج : -2
       أحادي (:  ) طبيعة البرنامج  - 1

 المناهج وطرق التدريس قسم  البرنامج :القسم المسئول عن 

 م1022 /6/ 1 : تاريخ إقرار البرنامج
مجلس , و  (11/5/7115( بتاريخ )762مجلس القسم رقم ) بقرارتاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

 (م7112/ 3/17( بتاريخ )227الكليه رقم)

 معلومات متخصصة : -ب
  :العامة للبرنامجاألهداف  -2
 ا عداد بيئات تعليمية تناسب تنوع المتعلمين .  و اكساب المعلم القدرة على تصميم خطة التدريس ,  1/1
مراعيًا خصائص و تطبيق مهارات وطرائق واستراتيجيات التدريس, موظفًا تكنولوجيا التعليم ,  1/7

 المتعلمين وأنماط تعلمهم.
تدريب المعلم على التخطيط والتنفيذ والتقويم لألنشطة التعليمية المناسبة لمحتوى التعلم فى مجال  3/ 1

 تخصصه ,استخدام مصادر التعلم المختلفة المناسبة لتعلم الطالب فى مجال تخصصه .
 يمى. اكساب المعلم القدرة على التعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخاصة القابلين للدمج التعل 1/2
تعرف و  توضيح وحدة المعرفة والعالقات التكاملية بين مجاالت العلوم بفروعها المختلفة , 1/5

 المستجدات ذات العالقة بتخصصه .
 ليات ارإرشاد والتوجيه الترووى والنفسى وريادة اعأعمال فى ممارساته المهنية.آلف المعلم يوظت 1/6
تنمية قدرة المعلم على التواصل مستخدمًا قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعلومات  1/2

 تنمية ذاته مهنيًا , ووناء عالقات مهنية متنوعة .و  واالتصاالت ,
 تنمية قدرة المعلم على التواصل بلغة عروية سليمة ووإحدى اللغات اعأجنبية . 1/8
 قيات مهنة التعليم وددابها فى تعامله مع المتعلمين والمعنيين.تعريف المعلم بقيم المجتمع وبأخال 1/9
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توضيح كيفية مشاركة المعلم فى تنمية قيم االنتماء الوطنى والديمقراطية وقبول اآلخروالمشاركة  1/11
 بفاعلية فى حل المشكالت المهنية والمجتمعية باستخدام اعأساليب العلمية .

شطة خدمة المجتمع ,والتطوير الترووى بما يحقق الجودة المعلم بفاعلية فى أن ةشاركم1/11
 والتميزوتعريفه بأهمية دوره فى تحقيق تنمية المجتمع ودور التعليم فى استدامتها . 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -1
 :المعرفه والفهم 1/2

 أسس ارإدارة الترووية واالصول الفلسفية والتروية المقارنة. يسترجع .أ 
 .التعلمية / أسس التخطيط,وتصميم البيئات التعليمية ضر يستع .ب 
 .وتطويره وتقويمه, ووناؤه, مكوناته, :المنهج الدراسي يتعرف علي .ج 
 .نموالمتعلمينراحل يعدد نظريات التعليم والتعلم وخصائص م .د 
 .والتعلم ونظريات التعلم الذاتي والتعلم االلكتروني استراتيجيات التعليم يستعرض .ه 
 مناهج البحث العلمي وبحوث الفعل في التخصص. يصف .و 
 .يذكر أسس تكنولوجياالتعليم وتطبيقاتها .ز 
 .اسس التقويم الترووي ونظرياته يحدد .ح 
دارة المشروعات يتعرف علي .ط   .أساليب التنمية البشرية والمهنية وا 
 .ت المهنية في مجال التعليميحدد مصادرومتطلبات العالقا .ي 
 يعدد نظريات ارإرشادالترووي والنفسى والصحة العامة. .ك 
االقتصادية,والفلسفية المرتبطة و  السياسية,والثقافية,والتاريخية, :اعأبعاد المجتمعية ذكري .ل 

 .بالمجتمع والتعليم
 .الهوية الثقافية مقومات بناء الشخصية وتعزيز تعرف علىي .م 
 .إستراتيجيات التفكيرومنهجيات البحث واالستقصاء يستعرض .ن 
 .متطلبات العمل الفريقي والمشاركة المجتمعية يصف .س 
 .مداخل ونظم الجودة واالعتماد تعرف علىي .ع 
 .التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص يستعرض .ف 
 .المختلفة العلومومجاالت التكامل بين فروع  أهمية يحدد .ص 
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 يلخريج( الفنون والتروية الجمالية والتذوق الجمالي والوسائط الثقافية وتطبيقاتهايعدد انواع  .ق 
 .)الشعب المختلفة

 .مسارالبمجاالت يحدد عوامل اعأمن والسالمة المهنية المتعلقة  .ر 

 :القدرات الذهنيه 1/1
 .تخصصوفقًا لكل  سياجديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدر  ايقدم أفكار  .أ 
بطريقة علمية  تخصصبكل يستخدم التفكير العلمي في تحليل وحل المشكالت المرتبطة  .ب 

 سليمة.
 .يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير .ج 
م أداءه وأداءاآلخرين .د   .يقو ِّ
 .يتخذ القرارات الصائبة فى ضؤ المعلومات المتاحة .ه 
 .المختلفة المناسب من بين البدائل في المواقف الحياتية يختار .و 

 المهارات1/2
 مهارات مهنية وعملية :1/2/2

 .يخطط للدرس في ضوء نواتج التعلم المستهدفة .أ 
 .يصمم ويدير بيئات ترووية مناسبة للتعليم والتعلم .ب 
 .الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم مراعيا الصف يدير .ج 
 .يوظف تكنولوجيا التعليم في عمليتي التعليم والتعلم .د 
 .تيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واعأنشطة الصفية والالصفيةايستخدم استر  .ه 
 .يستخدم أساليب التقويم الترووي وأدواته .و 
 .يستخدم إستراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة .ز 
 .ت التعلم الذاتي في نموه المهني طوال الحياةايستخدم مهار  .ح 
 .مع المعنيين بالتعليم والمجتمعيستخدم دليات بناءالعالقات المهنية  .ط 
 .يوظف أسس ارإرشاد الترووي والنفسى وريادة اعأعمال .ي 
 .يوظف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي .ك 
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  .يوظف الفنون والوسائط فى مجال تخصصه .ل 
 عأدوات واعأجهزة والموارد المتاحة االستخدام اعأمثل وتنميتها.ايستخدم  .م 

  مهارات عامــــة : 1/2/1
 .يعمل بكفاءة ضمن فريق .أ 
 بمايختتتدم يستتتتخدم قدارتتتته الشخصتتتية والوستتتائط التكنولوجيتتتة للتواصتتتل والبحتتتث عتتتن المعلومتتتات .ب 

 .المهنية وأدائه في العمل ممارسته تطوير
 ومطبقًا عأخالقياتها. يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم .ج 
 .فى المواقف التى تتطلب استخدامها يتواصل بلغة أجنبية .د 
 يشارك فيبحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها.  .ه 
 .كل فى المسار المعني به من المسارات المختلفةيواكب التطور العلمي والمهني الحديث  .و 
 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني. .ز 

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -2
والتـي ، كليـة التربيـة جامعـة حلـوانب  ARS المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العليالمعايير ا 2/2
وتـم اعتمادهـا مـن المجـالس الحاكمـة،  تهابصـيا  ت لجنة الدراسـات العليـا بوحـدم نـمان الجـودمقام

 2/2/1024( بتاريخ 146رقم )مجلس الكلية 

 1024/1022األكاديمي وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل األول للعام 

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4
 ال يوجد4/1

 مكونات البرنامج : و هيكل  -2
 بفصلين دراسيين عام دراسي واحدمده البرنامج:  -أ
 هيكل البرنامج:  -ب

  : عدد الساعات/الوحدات 

 (24اجمالى)     (     20عملى)       (    72نظرى)                            
 (6اختيارى)       انتقائى)(            (   12الزامى)                            

 مقررات العلوم األساسيه:  

6 12.65%  
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 :مقررات العلوم االجتماعيه واالنسانيه 

 
 :مقررات علوم التخصص 

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

 
 

 :التدريب الميدانى 

 ال ينطبقالبرنامج ) في نظام الساعات المعتمدم ( :    مستويات  -ج
 وحده موزعه على النحو التالى: 32المستوى اعأول/السنه اعأولى : يلزم اجتياز 

 6 اختيارى                     انتقائى....                     78 الزامى

 البرنامج :مقررات -د
 أ.الزامى:
كـــــــــــود أو 
رقـــــــــــــــــــــم 

 المقرر

عـــــــــــــــدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 االسبوعيه

الفرقه أو 
 المستوى 

الفصــــــــل 
 الدراسى

 عملى تمارين نظرى 
Curri. 

   1  1 2 قراءات باللغة اإلنجليزية  0403501
Curri. 

0403502 
منااج  بثاو حبثااوف الفيا   اا  

   1  1 2 التخصص
Psyc 

0402501 
علم نفس تربوي )تيلام ح ارح  

   1  1 2  ردية ( 
Ment 

0407501 
الصااااااثة النفإلااااااية حاإلر اااااااد 

   1  1 2 النفإلى 
Foed. 

040150 1 
   -  2 2 األصول الفلإلفية حاالجتماعية 

Com  
040650 1 

   -  2 2 التربية المقارنة حاإلدارة التيليمية 

11 35.79%  

 

11 

8.52%  

 

1 

38.72%  
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Curri. 
0403503 

   1  1 2 المناج  حطر  التدريس 
Tech 

0404501 
   1  1  تكنولوجيا التيليم 

Curri. 
0403504 

( مهاااااااارات تااااااادريس 3تااااااادري  )

   1  2 1 )تدريس مصغر(
Curri. 

0403505 
   4  - 1 (  ى التخصص )ميدان (2تدري  )

 ب.انتقائى:ال يوجد
كـــــــــــود أو 
رقـــــــــــــــــــــم 

 المقرر

اســـــــــــــــم 
 المقرر

عـــــــــــــــدد 
 الوحدات

الفرقه أو  الساعات االسبوعيهعدد 
 المستوى 

الفصــــــــل 
 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. 

0403506 
األنشاااطة التربوياااة حالمهاااارات 

   1  1 2 الثياتية
Curri. 

0403507 
اسااتراتيجيات حطرا ااق تاادريس 

   1  1 2 مادة التخصص
Curri. 

0403508 
   1  1 2 منه  التخصص حطر  تيليمه

Curri. 
0403509 

   1  1 2 طر  التيليم )لميلم الفص (
Psyc. 

04025014 
   1  1 2 التقويم األصي 

Tech 
0404509 

   1  1 2 التيليم االلكترحن 
 محتويات المقررات  :   -2

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

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -6
 ما يلى :  في التربية يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم العامة

الحصتتتول علتتتى درجتتتة الليستتتانس أو البكتتتالوريوس متتتن ويتتتر خريجتتتى الكليتتتات والمعاهتتتد التروويتتتة  -1
والتتتى تمنحهتتا الجامعتتات المصتترية, أو علتتى درجتتة علميتتة متتن الختتارج معادلتتة لهتتا متتن المجلتتس 

 النحو التالى :اعأعلى للجامعات على 
ويتتر التروويتتة التتتى تمنحهتتا الجامعتتات يقبتتل فتتي مستتار المعلتتم خريجتتو جميتتع الكليتتات والمعاهتتد  -أ

 المصرية, أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس اعأعلى للجامعات .
يقبل فى مسار معلم التعليم الثانوى للتخصصات الفنية خريجو جميتع كليتات الهندستة والزراعتة  -ب

مصترية, أو علتى درجتة والتجارة, والسياحة والفنادق والمعاهد المتخصصة التى تمنحهتا الجامعتات ال
 علمية معادلة لها من المجلس اعأعلى للجامعات .

يقبتتل فتتى مستتار معلتتم التخصصتتات النوعيتتة خريجتتو جميتتع كليتتات الفنتتون التطبيقيتتة واالقتصتتاد  -ج
المنزلتتتى ويتتتر الشتتتعب التروويتتتة والمعاهتتتد المتخصصتتتة التتتتى تمنحهتتتا الجامعتتتات المصتتترية, أو علتتتى 

 جلس اعأعلى للجامعات .درجة علمية معادلة لها من الم
اجتيتتاز االختبتتارات والمقتتابالت التتتي يقررهتتا مجلتتس الكليتتة للوقتتوف علتتى استتتعداداته ولياقتتته  - -7

 .التدريسلمهنة 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7
 ، باإلضا ة إلى : ة: االلتزام بالقواعد اليامة المثددة بالال ث متطلبات ني  الدرجة

( ستاعة معتمتدة , واجتيازهابمعتدل 32نيتل درجتة التدبلوم العامتة فتى الترويتة دراستة )تكون متطلبات 
موزعتتة علتتى  اثنتتى عشتتر مقتتررا بواقتتع ثتتالث ستتاعات معتمتتدة لكتتل  -(علتتي اعأقتتل +Dتراكمتتي مقتتداره )

 ( ساعات معتمدة:2(" بمجموع)7(, تدريب )1مقرر فيما عدا "تدريب)

جبارية ) - ( فى 7( فى التخصص , ومقرر تدريب )1قرر تدريب )مقررات (, وم 8متطلبات عامة وا 
 التخصص , ومقرر اختيارى فى تخصص المسار , ومقرر اختيارى ثقافى .

 .)مسار معلم(يذكر فى شهادة الدبلوم العامة في التروية المسار الذى التحق به الدارس  -
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 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :   -2
من المخرجات التيليمية المإلتهد ة ما تقيإله الطريقة  

اختبار تثريري -3   –.ح 3. 2  –.ه 3. 2  –.د 3. 2  –.ج 3. 2  –.ب 3. 2 –.أ 3. 2 

   –.ل3. 2 –.ك3. 2  –.ى 3. 2  –.ط 3. 2  –.ح 3. 2  –.ز 3. 2

. 2  –.ف 3. 2  –.ع 3. 2  –.س 3. 2  –.ن 3. 2  –.م 3. 2

 .ر  3. 2  –.  3. 2  –.ص 3

 .ح2.2-.ه 2.2-.ج 2.2-.ب 2.2-.أ 2.2

. 1. 2-.ه 3. 1. 2-.د 3. 1. 2-.ج 3. 1. 2-.أ 3. 1. 2

 .م3. 1. 2-.ل 3. 1. 2-.ك 3. 1. 2-.ى 3. 1. 2-.ح 3

 .ه 2. 1. 2-.د 2. 1. 2-.ب 2. 1. 2

اختبار  فوي -2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أعمال  صلية-1 . 2  –.ى 3. 2  –.ط 3. 2  –.ح 3. 2  – ح.3. 2 -ب .3. 2 

 .ر  3. 2  –.  3. 2  –.س3

 .ح2.2-.ه 2.2-.د 2.2-.ج 2.2-.ب 2.2-.أ 2.2

. 1. 2-.د 3. 1. 2-.ج 3. 1. 2-.ب 3. 1. 2-.أ 3. 1. 2

-.ط 3. 1. 2-.ح 3. 1. 2-.ز 3. 1. 2-.ح 3. 1. 2-.ه 3

 .م3. 1. 2-.ل 3. 1. 2

. 1. 2-.ح 2. 1. 2-.ج 2. 1. 2-.ب 2. 1. 2-.أ 2. 1. 2

.ز2  

طرق تقويم البرنامج  :  -01  

 القا م بالتقويم الوسيلة اليينة

اليام طالب الدبلوم  -33 استطالع رأي الطالب  

ميلمين ال نالخريجو -2 استطالع رأى   

أصثاب األعمال -1 استطالع رأى أصثاب المدارس الخاصة  

مقيم خارج  أح ممتثن خارج  -4    

طر  أخري -5    
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