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  حلوان :جامعة 

التربية : كلية  

علم النفس التربويقسم :   
 ( مدرسي إختصاصي نفسيتوصيف برنامج دراسي ) دبلوم عام فى التربية ) مسار 

 ( 2020-2019) عام 
 

معلومات أساسية : –أ   

مدرسي نفسى إختصاصيمسار  عامدبلوم  اسم البرنامج : -1  

) مشترك(  ثنائي (                )      (          √أحادي البرنامج :       )طبيعة  -2  

 القسم المسئول عن البرنامج  :   قسم علم النفس التربوى   

 م2013 /6 /2تاريخ إقرار البرنامج : 
مجلس  اعتماد ،(11/5/2015( بتاريخ )289مجلس القسم رقم )تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

  2017/  12/  4(  بتاريخ 472بعد المراجعة رقم )  الكلية
 

معلومات متخصصة : -ب  

األهداف العامة للبرنامج : -1  

. اعداد أخصائي نفسي مدرسي ملم بالمعلومات والمفاهيم والنظريات التي تسهم في 1/ 1

 تكوينه العلمي والنفسي والتربوي .

. تنمية المعارف المهنية المتخصصة في مجال علم النفس .1/2     

 

المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2  

المعرفة والفهم :  2/1  
 .ميةلالتع / يميةلالتع البيئات وتصميم والتخطيط، التربوية اإلدارة سسيتعرف على أ .أ

 . ملوالتع يملالتع نظرياتيعدد  .ب

 .مينلالمتع نموراحل م خصائصيتعرف على  .ج

 .فى الخدمات النفسية  اتهونظري التربوي التقويم يتعرف على أسس .د

 . فى الخدمات النفسية اهوتطبيقات يملالتع تكنولوجيا أسسيحدد  .ه
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 .يتعرف على النظم واالتجاهات العالمية للخدمات النفسية وإداراتها  .و

 .اهتيجياتتراواس اهومجاالت الخاصة التربية يتعرف على .ز

 .تهونظريا الذاتي ملوالتع نيةهالم التنمية أساليبيعدد  .ح

 .الخدمات النفسية  مجال في نيةهالم العالقات باتلومتط مصادريصف  .ط

 .وحقوقه وواجباته  األخصائي النفسي نةهم أخالقيات يتعرف على  .ي

 .والنفسى التربوي اإلرشاد نظريات يعدد .ك

 .بالمجتمع المرتبطة سفيةلوالف والتاريخية، والثقافية، السياسية، :المجتمعية األبعاد يذكر .ل

 .الثقافية ويةهال وتعزيز الشخصية بناء مقومات يتعرف على .م

 .واالستقصاء البحث جياتهومن التفكير تيجياترااستيذكر  .ن

 .المجتمعية والمشاركة الفريقي العمل باتلمتط يتعرف على .س

 .واالعتماد الجودة ونظم مداخليتعرف على  .ع

 .بالتخصص العالقة ذات والمجتمعية والتكنولوجية ميةلالعرات التطويسترجع  .ف

القدرات الذهنية :  2/2  

 . بالدورات والخدمات النفسية يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة  -أ

 . فى الخدمات النفسية يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير -ب

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين.  -ج

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية.  -د

 يختار المناسب من بين البدائل فى المواقف الحياتية المختلفة.  -ه

 

المهارات : 2/3  

مهارات مهنية وعملية : 2/3/1  

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.  -أ

 التدريبومحققا نواتج  تدربينيدير المجموعات مراعيا الفروق الفردية بين الم -ب

 . الخدمات النفسية يوظف تكنولوجيا التعليم فى  -ج

 األنشطة الصفية والالصفية. للتدريب فى يستخدم استراتيجيات متنوعة  -د

 . لتعديل سلوكيات المتدربين يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته -ه

 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة.  -و

 اتى فى نموه المهنى طوال الحياة. يستخدم مهارات التعلم الذ -ز

 يوظف أسس اإلرشاد التربوى والنفسى وريادة األعمال.  -ح

 يوظف خبراته الميدانية فى تحسين المناخ المدرسى.  -ط

مهارات عامــــة :  2/3/2  
 يعمل بكفاءة ضمن الفريق.  -أ

 المعلومات.لبحث عن يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية للتواصل وا -ب
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 . يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة األخصائي النفسي  -ج

 يتواصل بلغة أجنبية.  -د

 يشارك فى بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها.  -ه

 يجد حلوال للمشاكل المهنية التى يقابلها.  -و

 

المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3  
 المواصفات القياسيه للدبلوم العام 3/1
 .المتعلمين تنوع تناسب تربوية وبيئات التدريس، خطة يصمم 3/1/1
 تعليمهم  وأنماط المتعلمين خصائص مراعيا  التعليم، تكنولوجيا موظفا التدريس، ئقاطر  يطبق  3/1/2

 .وتعلمهم
 .التعليم والتعلم لعمليتى المختلفة الجوانب لتقويم مناسبة وأدوات أساليب يستخدم  3/1/3
 .التعليمى للدمج القابلين  الخاصة االحتياجات ذوى مع بمهنية يتعامل  3/1/4
 .متنوعة مهنية عالقات ويبنى مهنيا، ذاته ينمى  3/1/5
 .المختلفة بفروعها العلوم مجاالت بين تكامليةال والعالقات المعرفة وحدة يدرك  3/1/6
 .المهنية ممارساته في األعمال وريادة والنفسى التربوي والتوجيه اإلرشاد آليات يوظف  3/1/7
 .واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ومهارات الشخصية قدراته مستخدما   بفاعلية يتواصل  3/1/8
 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات يتفهم  3/1/9
 .األجنبية اللغات وبإحدى سليمة عربية بلغة يتواصل  3/1/10 

 .والمعنيين المتعلمين مع تعامالته في وآدابها التعليم مهنة وبأخالقيات المجتمع بقيم يلتزم  3/1/11
 .لألمة الثقافية الهوية مقومات يعى  3/1/12
 .اآلخر وقبول والتسامح والديمقراطية الوطني االنتماء قيم تنمية في يشارك  3/1/13
 .استدامتها فى التعليم ودور المجتمع تنمية فى دوره يدرك  3/1/14
 .العلمية األساليب باستخدام والمجتمعية المهنية المشكالت حل في يشارك  3/1/15
 .والتميز الجودة يحقق بما التربوي والتطوير المجتمع، خدمة أنشطة في يشارك  3/1/16

 
والتةي ، حلةوانكليةة التربيةة جامعةة ب  ARS لمعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العلياا 3/2
وتةم اعتماداةا مةن المجةالح الحاكمةة،  تهابصةيا  ت لجنة الدراسةات العليةا بوحةدم نةمان الجةودمقام

 3/3/2014( بتاريخ 246رقم )مجلح الكلية 

 .2014/2015وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل األول للعام األكاديمي 
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العالمات المرجعية :-4  

 ال تنطبق

هيكل مكونات البرنامج :  -5  

عام دراسي واحد مدة البرنامج :   -أ  

هيكل البرنامج: -ب  

 عدد الساعات / عدد الوحدات :               نظري                عملي               إجمالي •

                                         

إلزامي                انتقائي             اختياري                                                        

 

 :                                                   مقررات العلوم األساسية •

 :                                                              الجتماعية واالنسانيةمقررات العلوم ا •

 :التخصص  مقررات علوم •

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

 التدريب الميداني •

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                     ال ينطبق  -ج

 وحده موزعه على النحو التالى: 34المستوى األول/السنه األولى : يلزم اجتياز 
 6انتقائى....                    اختيارى                      28الزامى 

 د. مقررات البرنامج : 

 إلزامي -أ

كةةةةةةةةةةةود  و 
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 المقرر

عةةةةةةةةةةةةةةةدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 االسبوعيه

الفرقه  و 
 المستوى

الفصةةةةةةةةل 
 الدراسى

 عملى تمارين نظرى
Ment 

0407508 

اللغررررررل  ية ل   ررررررل قررررررب      
 لالختصاصي  لةفسي

3 2  2   

42  10 34 

28  6 

6 %65.17  

29.35%  

 

12 

13 38.24%  

3 

8.57%  
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Psyc 
في  لتخصص مةاهج  حث 0402509  3 2  2   

Psyc 
04025010 

علم ةفس تب وي )تعلم وفربو  
 فبد ل ( لالختصاصي  لةفسي

3 2  2   
Ment 

0407509 
 يبشرررررراد  لصررررررحل  لةفسرررررر ل و

لالختصاصي  لةفسي لةفسى   
3 2  2   

Foed. 
0401506 

 ألصرروا  لفلسررف ل و ا تماع ررل 
لالختصاصي  لةفسي للتب  ل  

3 3  -   
Com  

040650 8 

 لتب  ررررررررل  لمنابةرررررررررل   ة رررررررررم 
و ت اهررررا  عالم ررررل للخررررردما  
  لةفس ل وإد بتها

3 3  -   
Psyc 

   2  2 3 علم ةفس  لةمو** 04025011
Tech 

0404507 
 سرررررررتخد م  لتاةولو  رررررررا فرررررررى 

   2  2   لةفس ل ا  لخدم
Curri. 

04035059 

مهرررررررررررررررراب   ( 1ترررررررررررررررردب   )
 اختصاصرررري  لةفسرررري )تعلرررر م 
 مصغب(
 

2 1  2   
Curri. 

04035060 
 ( فررررررى  لتخصررررررص2ترررررردب   )

 )م د ةي( 
2 -  4   

 ب.انتقائى:ال يوجد
كةةةةةةةةةةةود  و 
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 المقرر

اسةةةةةةةةةةةةةةةم 
 المقرر

عةةةةةةةةةةةةةةةدد 
 الوحدات

الفرقه  و  عدد الساعات االسبوعيه
 المستوى

الفصةةةةةةةةل 
 عملى تمارين نظرى الدراسى

        
 اختيارى: -ج

كةةةةةةةةةةةود  و 
رقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم 

 المقرر

عةةةةةةةةةةةةةةةدد  اسم المقرر
 الوحدات

عدد الساعات 
 االسبوعيه

الفرقه  و 
 المستوى

الفصةةةةةةةةل 
 الدراسى

 عملى تمارين نظرى
Ment 

04075010 
 لمفرررراه م  لةفسرررر ل ل خصررررا ي 
  لةفسي**

3 2  2   
Ment 

04075011 
   2  2 3 تب  ل ذوي  احت ا ا   لخاصل

Curri. 
04035061 

   2  2 3  حـــوث  لفعـــا
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Psyc 
   2  2 3 علم  لةفس  لمدبسي 04025012

Tech 
0404509 

   2  2 3  لتعل م  ال اتبوةي
  محتويات المقررات  :  -5 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

               المحتويات  :                                                  )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة(      

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

 في التربية يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم العامة

 ما يلى : 

خريجى الكليات والمعاهد التربوية والتى غير الحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس من 

تمنحهااا الجامعااات المصااريةل أو علااى درجااة علميااة ماان الخااارج معادلااة لهااا ماان المجلااس ا علااى 

خريجااو أاسااام علاام الاان س ماان  المدرساا  فااى مسااار ااختصاصااى الن سااىعلااى ان يلباال  للجامعااات

 معادلة لها من المجلس ا على للجامعات  .علمية  درجةالجامعات المصرية أو الحاصلون على 

اجتياز ااختبارات والملابالت الت  يلررها مجلس الكلية للواوف على استعداداته وليااته لمهناة  -

 ا خصائ  الن س  .

 

 :   القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -7

 : متطلبات نيل الدرجة

ل واجتيازهااا ( ساااعة معتمااد  34) دراسااةتكااون متطلبااات نياال درجااة الاادبلوم العامااة فااى التربيااة 

ثنى عشر ملررا بوااع ثاال  سااعات معتماد  اموزعة على   -(عل  ا ال +Dبمعدل تراكم  ملداره )

 ساعات معتمد : (4(" بمجموع)2(ل تدريب )1)تدريب"لكل ملرر فيما عدا 

 (2) تادريبملرر ل وفى التخصص ( 1تدريب )ل وملرر ملررات ( 8)متطلبات عامة وإجبارية  -

 ملرر اختيارى ثلافى .ل وملرر اختيارى فى تخصص المسار ل و فى التخصص

)مسااار اختصاصاا   المسااار الاارى التحاال بااه الاادارسفاا  التربيااة يااركر فااى شااهاد  الاادبلوم العامااة  -

  .ن س (

 

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

 راجع استمارات توصيف المقررات
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اختبار تحريري -1 د/2/2-ب /2/2 –ى /2/1 –ط /2/1 -د/2/1 -ب/2/1   

اختبار شفوي -2  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أعمال فصلية-3  هـ/3/2/ -د /22/3/2 –أ /3/2/ -ـ ح/2/3/1 - هـ/2/3/1 – د/2/3/1 

طرق تقويم البرنامج  :  -10  

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

العام طالب الدبلوم  -11 استطالع رأي الطالب  

معلمين ال نالخريجو -2 استطالع رأى   

أصحاب األعمال -3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة  

ى خارجتقرير المراجع ال  مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4   

 

 المسئول عن البرنامج  :              
 م.د. إيمان عبد العال 

 

                       :                           القسم العلمىرئيس 

 

 أ.م.د. مى السيد خليفة 


