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 حلوان  / جامعة
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 الصحة النفسية /قسم 

 توصيف برنامج دراسي

 (2019/2020عام )

 -معلومات أساسية: -أ

 مسار االختصاصي االجتماعي التربوياسم البرنامج: دبلوم عام  -1
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 ( الصحة النفسية / كلية التربيةالقسم المسئول عن البرنامج: ) -3
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  3/12/2017( بتاريخ 472ومجلس الكلية رقم )

  -معلومات متخصصه: -ب
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 أن يتعرف على أخالقيات مهنة االخصائي االجتماعي وحقوقه وواجباته -2-1-4
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 .أن يشارك في بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحاً حلوالً  -2-4-1
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 المعايير األكاديمية للبرنامج -3

والتي جامعة حلوان  –كلية التربية  –ARSلبرامج الدراسات العليا  القياسيةتم تبني المعايير 

قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من المجالس الحاكمة 

وتم تفعيل البرنامج بدءا من الفصل الدراسي 3/3/2014 ( بتاريخ246 مجلس كلية رقم ) ،

 .2017/2018االول لعام 

 العالمات المرجعية -4

 ا ينطبق.

 كل مكونات البرنامج -5

 )طبقا ً لالئحة الكلية(.( ساعة معتمدة 34مدة البرنامج: ) -5-1

 البرنامج:مكونات هيكل  -5-2

 

 متطلبات عامة                   •

 متطلبات إجبارية  •

 متطلبات اختيارية في التخصص  •

 ثقافيةمتطلبات  •

 

 ت المعتمدة( : امستويات البرنامج )في نظام الساع

 ( ساعات موزعه على المقررات التالية:6: ) أوالً متطلبات عامة

 كل محتوى يرتبط أن على مقررات من يلي كما موزعة معتمدة ساعة( 22)  إجبارية متطلبات:  ثانياً 

 :  للدارس العلمي والتخصص التعليمية بالمرحلة مقرردراسي

 

 :فقط واحداً  مقرراً  يختارالدارس ساعات( 3) التخصص فى اختيارى متطلبات:  ثالثاً 
 

 ويجوز الموضحة، المقررات  بين من اختيارها يتم ساعات( 3: ) اختياري ثقافى متطلب:  رابعاً 

 .الدراسى الفصل بداية فى أخرى ثقافية مقرراتح طر الكلية لمجلس

 

 :الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واإلعتماد 
 

 متطلبات عامة                   •

 متطلبات إجبارية  •

 متطلبات اختيارية في التخصص  •

 ثقافيمتطلب  •

 

 ج( مستويات البرنامج )في نظام الساعات المعتمدة( :

 د( مقررات البرنامج : 

6

  

17.65 % 

22

  

64.71 % 

3

  

8.82 % 

8.82 % 3 

64.71 % 22

 8.82 % 3

  
8.82 % 3

  



 التالية :( ساعات موزعة على المقررات 6أوال ً : متطلبات عامة : )

 

( ساعة معتمدة موزعة كما يلي من مقررات على أن يرتبط محتوي 22متطلبات إجبارية : )ثانياً : 

 كل مقرر دراسي بالمرحلة التعليمية والتخصص العلمي للدراس :

 

 ( ساعات يختار الدراس مقررا ً واحدا ً فقط :3ثالثا ً : متطلبات اختياري في التخصص )

 

( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات الموضحة في القائمة )أ( * ، 3رابعا ً: متطلب ثقافي : )

 يجوز لمجلس الكلية طرح مقررات ثقافية أخري في بداية الفصل الدراسي.
 

 اق بالبرنامج متطلبات االلتح -5-3

يشترط القيد الدراسي بمرحلة الدبلوم العامة في التربية مسار االختصاص االجتماعي التربوي ما 

  -يلي:

خريجى الكليات والمعاهد التربوية والتى تمنحها غير الحصووول على درجة الليسووانس أو البكالوريوس من  .1

 على درجة علمية من الخارج معادلة لها من المجلس األعلى للجامعات الحصووووول الجامعات المصوووورية، أو

خريجو أقسووووام االجتماع بكليات ا،داب، وكليات  التربوي يقبل فى مسووووار االختصوووواصووووى االجتماعىعلى ان

 م
رقم المقرر 

 ورمزه
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تطبيقات محاضرة

1 Curri. 
04035042 

 االجتماعى لألخصائيقراءات باللغة اإلنجليزية 
3 2 2  

2 Curri. 
04035043 

 مناهج بحث وبحوث الفعل في التخصص

 

3 2 2  

 م
رقم المقرر 

 ورمزه
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تطبيقات محاضرة

1 Psyc 

0402506 
 لألخصائيعلم نفس تربوي )تعلم وفروق فردية ( 

 االجتماعى
3 2 2  

2 Ment 

0407506 
 االجتماعى لألخصائيالصحة النفسية واإلرشاد النفسى 

3 2 2  

3 Foed. 

0401506 
 األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية

3 3 -  

4 Com 

040650 6 
 االجتماعية وإدارتهاالتربية المقارنة:  نظم التربية 

3 3 -  

5 Curri. 
04035044 

 االجتماعى واالخصائيالمناهج التعليمية 
3 2 2  

6 Tech 

0404506 
 االجتماعى لألخصائياستخدام التكنولوجيا 

3 2 2  

7 Curri. 
04035045 

 االجتماعى )تعليم مصغر( لألخصائي( مهارات 1تدريب )
2 - 4  

8 Curri. 
04035046 

 ( فى التخصص  )ميداني(2تدريب )
2 - 4 Curri. 

04035045 

 م
رقم المقرر 

 ورمزه
 اسم المقرر

الساعات 

 المعتمدة

 الساعات التدريسية
 المتطلب السابق

 تطبيقات محاضرة

1 Curri. 

0403506 
 األنشطة التربوية والمهارات الحياتية

3 3 -  

2 Curri. 
04035047 

 برامج التربية االجتماعية فى المدرسة
3 3 - Curri. 

04035044 

3 Psyc 

0402508 
 تنمية الموهبة واالبتكار

3 2 2  

4 Curri. 
04035048 

 الخدمة االجتماعية المدرسية
3 3 -  

5 Tech 

0404509 
 التعليم االليكتروني

3 2 2  



معادلة لها من المجلس درجةعلمية ومعاهد الخدمة االجتماعية من الجامعات المصرية أو الحاصلون على 

 األعلى للجامعات  .

اجتياز االختبارات والمقابالت التي يقررها مجلس الكلية للوقوف على استعداداته ولياقته لمهنة االخصائى  .2

 االجتماعى.

 القواعدالمنظمة الستكمال البرنامج: .3

 : متطلبات نيل الدرجة

تراكمي بمعدل واجتيازها، ( سوووووواعة معتمدة 34) دراسووووووةتكون متطلبات نيل درجة الدبلوم العامة فى التربية 

قداره عدا عشووووووور مقررا بواق  ثال  سوووووووو ثنىاموزعة على   -علي األقل (+D) م ما  كل مقرر في مدة ل عات معت ا

 :ساعات معتمدة (4(" بمجموع)2(، تدريب )1)تدريب"

، )ميداني( ( فى التخصووص 2( ، ومقرر تدريب )1ومقرر تدريب )، مقررات ( 8)متطلبات عامة وإجبارية  -

 ومقرر اختيارى فى تخصص المسار ، ومقرر اختيارى ثقافى .

 ( .34وفقا للمادة )يذكر فى شهادة الدبلوم العامة في التربية المسار الذى التحق به الدارس  -

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج:  -5-4

 

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

أعمال  -1

  فصلية .

 

)ورقة بحثية 

 وتكليفات تطبيقية(

 (7-1-4،2-1-1،2-1-2)والمفاهيمالمعلومات 

 .(5-2-3،2-2-1،2-2-2) والمهارات الذهنية

 (.5-3-8،2-3-1،2-3-2مهارات مهنية وعملية )

 . (5-2-2،2-2-2ذهنية )المهارات ال

 (8-3-6،2-3-5،2-3-2،2-3-2والعامة )المهارات المهنية 

 ( 10-1-6،2-1-2،2-1-2والمفاهيم) المعلومات اختبار تحريرى -2

 .(4-2-3،2-2-2،2-2-2) مهارات ذهنيةوال

 



 

 

 :   طرق تقويم البرنامج

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 الدبلوم العامطالب  -1 استبيانات الطالب

+  استطالعات رأى - مقابالت 

 استبيانات
 أصحاب األعمال -2

 خارجي مقيم خارجي أو ممتحن -4 قبل الهيئةاألدوات المحددة من  

 

 د/ عزة خضريأ.م. : ـــجق البرنامـــمنس 

 الجواد وفاء عبد: أ.د/ رئيس القسم العلمي 


