
  دمية لضمان جودة التعليم واالعتماالهيئة القو

 

 : حلوان   جامعة / أكاديمية

 : التربية  كلية / معهد

: المناهج وطرق التدريس قسم  

(31نموذج رقم )  

 (1038/ 1037)العام الدراسي: 

 والً: معلومات أساسية:أ

 1031/  6/  1 تاريخ إقرار البرنامج:     .1

 (421رقم )  1122/  21/  4مجلس الكلية بتاريخ  تاريخ اعتماد البرنامج : .4

  مات متخصصة:ثانيًا: معلو

1.

برامج التدريب والتنمية البشرية إلى:برنامج دبلوم مهنية اختصاصى 
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ب أن يكون الخريج قادرا يج برامج التدريب والتنمية البشريةدبلوم مهنية بانتهاء دراسة برنامج 
 على أن: 

 

 

 المشكالت التى تطرأ على مجال التخصص وطرق عالجها

 ومجال التنمية البشرية طرق البحث وعملياته فى مجال التخصص

  مقومات الهوية الثقافية

.الحقوق والواجبات المنظمة للمهنة

. 

   

   

  

.

 

 

.
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          . 

 

 

 

رف المرتبطة بمجال التخصص ويكون عالقات بينهايُحلل المعا

 يُوظف النظريات والمعارف فى مجال التدريب والتنمية البشرية

ها فى مجال التدريبهيُخطط إلعداد حلول للتغلب على المشكالت التي يواج

 يستخدم المعلومات والمعارف فى أغراض البحث العلمى في مجال التدريب والتنمية

البشرية

 

 

 

 

 

 

       

 

. 
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 باللغة العربية السليمة 

 

 

 

كليممة الترةيممة ب ARSتممم تبنممي المعممايير المرجعيممة ا كاديميممة لبممرامج الدراسمما  العليمما              
اعتمادهما  جامعة حلوان، والتي قام  لجنة الدراسا  العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم

 1/1/1034( بتاريخ 146من المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم )

 1034/1032وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل ا ول للعام ا كاديمي 
 

 3/3/1 المو اصفا   القياسية لخريج الدبلوما  المهنية :  
 مهنتة.  . يطبق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى ممارسة2
 . يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه.1
 . يحدد المشكالت الخاصة بمهنته ويقترح الحلول المناسبة.3
 . يستخدم الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية. 4
على اتخاذ القرار المالئم فى ضوء  . يطبق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة5

 المعلومات المهنية المتاحة. 
 . يلتزم بأخالقيات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة. 6
 . يتعلم ويتدرب باستمرار لتنمية ذاته فى مجاله ومهنته.2
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  هيكل مكونات البرنامج : -5

 

 هيكل البرنامج: .............................................. -ب
 عدد الساعات / عدد الوحدات.1

 عام                   مساعدعدد الساعا  معتمدة                                  

 اختيارى تخصص                 اجبارى تخصص                       

    
        %                                     31بنسبة  ساعة          9           اد المتطلبات العامة          مو لعدد الساعات .1

                           %                       11بنسبة  ساعات      6عدد الساعات لمواد متطلبات التخصص المساعد:       -3
         % 41بنسبة ساعة       21عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -4

% 21بنسبة ساعات     3عدد الساعات للمواد التخصص االختيارية:              -5  

 مستويا  البرنامج )في نظام الساعا  المعتمدة(:  -ج

( ساعات معتمدة،  والحد األقصى 9دراسي في الفصل الدراسي الواحد )الحد األدنى للعبء ال
 ( ساعة معتمدة.21)

 التدريب والتنمية البشرية د. مقررا  برنامج إختصاصي 
أ . الزامى : 

 
 

Curri. 

0403625 

 

 

   

-  
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Curri. 

0403626

 
 

Curri. 

0403627 
(1دراسة تجديدية )

Curri. 

0403628
(2دراسة تجديدية )

Curri. 

0403627

 الثانى 

 

 ً  : التالية المقررات على موزعة ساعة( 12:)إجبارية تخصصية متطلبات:  ثالثا

 

Curri. 

0403629 

Curri. 

0403630

Curri. 

0403631

Curri. 

0403632 

Curri. 

0403631

 

 : 

Curri. 

0403611 

بحـــوث الفعــــل

Curri. 

0403633 

تصمممممممميد وإعمممممممداد الممممممممواد 

 التدريبية

Curri. 

0403634 

صممعوبات ومالممميت ميدانيممة 

 في التدريب

Curri. 

0403635 

المه يمممممة  معوقمممممات الت ميمممممة

 البالرية
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 الذي الثقافي المقرر غير  المه ية الدبلوم مرحلة في( ب) القائمة من المطروحة  الثقافية المقررات أحد الدارس يختار*

 . العامة الدبلوم مرحلة في دارسا كان إذا اختاره

 
 (يوجد)ال   -ج
 

 
 محتويا  المقررا :   -5 

 : ركود أو رقم المقر   

 اسم المقرر :       

 )طبقًا لما هو مذكور في الالئحة(                                                 المحتويات  :      
 لبرنامج: متطلبا  القيد با -6

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

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

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:  -7

 (21( ساعة معتمدة موزعة على )31تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية )
مقــررات بواقع ثالث ساعات لكل مقرر تشمل: ثالثة مقررات للمتطلبات العامة، مقرر دراسة 

( في التخصص، أربعة مقررات إجبارية 1قرر دراسة تجديدية )( في التخصص، م2تجديدية )
 في التخصص التربوي المهني، مقرر اختياري في التخصص التربوى المهنى.

 ( ساعات معتمدة،  والحد األقصى 9الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد )
 ( ساعة معتمدة.21)

راجع استمارات توصيف 

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

 فصل دراسي أساسي لنيل الدرجة.

  لالمتحان الشفوي،  11% لألعمال الفصلية، 11يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر %
 ريري في نهاية الفصل الدراسي. % لالمتحان التح61

  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 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز )
 البرنامج، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي.في 

 اللغة العربية. لغة التدريس:

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

 2ب.  – 29أ. – 21أ. – 22أ. – 21أ. – 21أ. – 9أ. – 3أ. – 1أ. – 2أ. االختبارات التحريرية -2
 ...... 1ب. – 2ب.  – 4. - 1ب. –

ج.  – 24ج.  – 23ج.  – 3ج. – 1ج.  – 2ج. - 1ب. – 25أ. -4أ. االختبارات الشفهية  -1
29  

 3د. – 1د. -  2د. - 21ج.  – 25ج.  – 6ب. – 5ب.  – 23أ. – 21أ. )التكليفات(  أعمال فصلية   -3
   2د.  – 6د. – 5د. – 4د. –

  طرق تقويم البرنامج  : -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

 الطالب  -2 استطالع الرأى   جميع الطالب 

 مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4 ال يوجد           

                            طرق أخري  -5 ال يوجد   د  



  دمية لضمان جودة التعليم واالعتماالهيئة القو

 

 
       رئيس القسم العلمى                                          منسق البرنامج:

 م.د. هدى محمد محمد الخضرى                      أ.د. والى احمد  عبد الرحمن  
 التوقيع:                                                           

                                                      1122/   21/    4التاريخ      
 


