
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

 قسم : المناهج وطرق التدريس
(31نموذج رقم )  

  )"STEAMM"توصيف برنامج دراسي )دبلوم مهنية 

 (6102/ 6102)العام الدراسي:  

 أوالً: معلومات أساسية:

 STEAMM 

 

 

 2131/  6/  2تاريخ إقرار البرنامج:      .4

 (622رقم )   2135/  5/  00مجلس القسم بتاريخ  تاريخ اعتماد البرنامج : .5

 (426رقم )  6102/  06/  4مجلس الكلية بتاريخ                              

 ثانيًا: معلومات متخصصة:

 

 : إلىSTEAMM يهدف برنامج دبلوم مهنية اختصاصى 

1STEAMM   

 STEAMM 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

STEAMM 

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:   STEAMM بانتهاء دراسة برنامج دبلوم

STEAMM

 

 المشكالت التى تطرأ على المجتمع والبيئة المحيطة.

   STEAMMطرق البحث وعملياته فى 

  مقومات الهوية الثقافية

 

STEAMM

    

     STEAMM

 

.

STEAMM   
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STEAMM

 

STEAMM 

STEAMM 

 

       

         

 

STEAMM

 

 

STEAMMيُوظف النظريات والمعارف والعلوم والتكنولوجيا والرياضيات فى مشروعات 

 ينفذ حلوال متنوعة للتغلب على المشكالت العلمية والمجتمعية والبيئية

يستخدم الربط بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والطب والفنون فى البحث العلمى وفى 

 التدريس 

 

STEAMM  
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STEAMM

 

STEAMM 

 

 

 

 

 باللغة العربية السليمة 

 

 

 

والتممي قامممن لجنممة كليممة الترةيممة جامرممة  لمموان  ب ARSالقياسممية تممم تبنممي المرممايير ايةاديميممة               
الدراسان الرليا بو دة ضمان الجمودة بصمياهتها وتمم اعتمادمما ممن المجمالك ال اةممة  مجلمك الةليمة رقمم 

 1/1/2134( بتاريخ 246)

 2017/2018وتم تفريل البرنامج بدًءا من الفصل ايول للرام ايةاديمي 
 

 0/0/3 المواصفان  القياسية لخريج الدبلومان المهنية :  
 يطبق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى ممارسة مهنتة.  3/0

 يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه. 3/6
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 يحدد المشكالت الخاصة بمهنته ويقترح الحلول المناسبة. 3/3

 يستخدم الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية.  3/4

ق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة على اتخاذ القرار المالئم فى ضوء المعلومات يطب 3/5
 المهنية المتاحة. 

 يلتزم بأخالقيات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة.  3/2

 يتعلم ويتدرب باستمرار لتنمية ذاته فى مجاله ومهنته.  3/2

 

STEAMM

 

 ميكل البرنامج: .............................................. -ب

 :مساعدعام                                           عدد الساعان/عدد الو دان                
                                                                                                         

ميداني    اختياري               إجباري                                                                   

        %                                     31بنسبة  ساعة          9           لمواد المتطلبات العامة          اعدد الساعات 

         %                                         61بنسبة  ساعات      2عدد الساعات لمواد متطلبات التخصص المساعد:       -3
         % 41بنسبة ساعة       06عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -4

% 01بنسبة ساعات     3عدد الساعات للمواد التخصص االختيارية:              -5  

 مستويان البرنامج )في نظام الساعان المرتمدة(:  -ج

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

 

   

-  
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  STEAMMمقررات برنامج إختصاصي د. 
 ( ساعان يتم تدريسها لجميع الطالب بالةلية في  كل التخصصان 9أواًل: متطلبان عامة:)

 -أ
 

 كود أو

 المقرررقم 
 عدد الو دان  اسم المقرر 

 عدد الساعان ايسبوعية

 الفصل الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curri 
.0403658 

 لغة إنجليزية في التخصص
3 

3  -  

Com 
.0406624 

 STEAMM إتجاهات عالمية فى
3 

3  -  

Curri 
.0403659 (1) 

 *مشروع
3 

-  2  

Team. /S 
.0403660 (2) 

ورياضياتعلوم متكاملة   3 6 - 6  

Team./S./E 
.0403661(3) 

 6 - 6 3 علوم البيئة والهندسة
 

Curri 
.0403662 

  STEAMM 3 6 - 6 طرق تعليم

Team./S./T 
.0403669(4) 

  2 - 2 3 كيمياء الحياة والتكنولوجيا

Team. /S. /E 
.0403670(5) 

الهندسة فى عالمنا )هندسة/فيزياء( 
 (و)هندسة طبية

3 2 - 2  
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Team. /S. /E 
.0403671(6) 

 2 - 2 3 الرياضبات والهندسة

  

 

 (يوجد)ال   -ب

 كود أو
 اسم المقرر  رقم المقرر

عدد 
 الو دان 

 عدد الساعان
 ايسبوعية

الفصل 
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

      
 

 

 (:)اختياري -ج

 كود أو
 رقم المقرر

 اسم المقرر 
عدد 

 الو دان 

الفصل  عدد الساعان ايسبوعية
 الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Curri-/Arts 
.0403663 

 الفنون 
3 

6 
- 

  6  

Curri 
.0403664 

 STEAMM مناهج الـ
3 

6 
- 

6 Curri. 
0403631 

Team./H./E. 
0403674(7) 

 بحـــوث الفعــــل
3 

6 
- 

6  

Tech. 
0404642 

 تطبيقات تكنولوجية معاصرة
3 

6 
- 

6 Curri. 
0403631 
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*يختار الدارس أحد المقررات الثقافية المطروحة من القائمة )ب( في مرحلة الدبلوم المهنية  غير المقرر الثقافي الذي اختاره إذا   
 كان دارًسا في مرحلة الدبلوم العامة.

 
 م تويان المقرران:   -5 

 كود أو رقم المقر :  

 اسم المقرر :       

 المحتويات  :                                   )طبقًا لما هو مذكور في الالئحة(                    
 متطلبان القيد بالبرنامج:  -6

س فى العلوم والتربية أو أن يكون حاصاًل على درجة الليسانس فى اآلداب والتربية أو البكالوريو  -
 بكالوريوس الفنون والتربية أو أي مؤهل تربوي جامعي آخر من إحدى الجامعات المصرية.

أن يكون حاصاًل علي الدبلوم العامة فى التربية، أو على درجة علمية معادلة ألي منهم من المجلس  -
 األعلى للجامعات.

 القواعد المنظمة الستةمال البرنامج:  -7

( مقــررات 01( ساعة معتمدة موزعة على )31طلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية)تكون مت -
( في 0بواقع ثالث ساعات لكل مقرر تشمل: ثالثة مقررات للمتطلبات العامة، مقرر دراسة تجديدية )

( في التخصص، أربعة مقررات إجبارية في التخصص التربوي 6التخصص، مقرر دراسة تجديدية )
 ني، مقرر اختياري في التخصص التربوى المهنى.المه

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

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

 لنيل الدرجة.

% 21% لالمتحان الشفوي،  61% لألعمال الفصلية، 61يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر  -
 لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي. 

راجع استمارات توصيف 

 المقررات
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في ورش العمل والبحوث والمقاالت التي يكلف تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس  -
 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.

 
 برنامج: طرق وقواعد تقييم الملت قين بال -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

 4. - 6ب. – 0ب.  –– 02أ. – 06أ. – 01أ. – 9أ. – 3أ. – 6أ. – 0أ. االختبارات التحريرية -0
  01ج.  – 5ج.  – 9ب - 1ب. – 2ب.  –

 – 04ج.  – 03ج.  – 3ج. – 6ج.  – 0ج. - 1ب.  4ب. – 05أ. -4أ. االختبارات الشفهية  -6
  09ج. 

 3د. – 6د. -  0د. - 01ج.  – 05ج.  – 2ب. – 5ب.  – 03أ. – 06أ. )التكليفات(  أعمال فصلية   -3
   2د.  – 2د. – 5د. – 4د. –

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

 الدبلوم  الطالب  -0 استطالع الرأى   جميع الطالب 

                            طرق أخري  -6 ال يوجد    

 
أ.د. على راشد  منسق البرنامج:  

  
 التوقيع:                                                        

 رئيك القسم الرلمى 
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                                                      6102/   06/    4التاريخ  من      أ.د. والى عبد الر 


