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 :معلومات أساسية -أ

 .وسياسات التعليم التخطيط اإلستراتيجي :اسم البرنامج -1

 ـــــ )مشترك(. )ثنائي( ـــــ ()أحادي: نامجطبيعة البر -2

 .التربية المقارنة واإلدارة التربوية :القسم المسئول عن البرنامج -3

 .م2013/ 6 / 2 البرنامج:إقرار  تاريخ -4

ومجلا  القساام  ،(12/2017 /3( بتااريخ )427بقارار رقاام ) 2017ديسامبر  3تااريخ اعتمااد توصايف البرنااامج  -5

 (2015/  20/4( بتاريخ)94رقم)

 

 :متخصصة معلومات -ب

 :األهداف العامة للبرنامج -1

 .مجال التخصصتنمية القدرة المهارية في الترجمة والتعليق على بعض المقررات الدراسية في  -1/1

تنمية بعضض مهضارات الث ضل العلمضي فضي مجضال التخسضيا اجسضتراتيجي وسياسضات التعلضيل فيمضا يتصضة بجمض  المضا ة  -1/2

 .الخ.العلمية وت ليلها..

 زيا ة قدرة الخريج على التواصة وبل روح الفريق في مجال التعليل. -1/3

 .وسياسات التعليل، وإ ارة الموار  لثشرية اإلستراتيجيالتخسيا ب المتعلقةتزويد الخريج بالمفاهيل األساسية  -1/4

 .في المدرسةالمتعلقة بأسس تسثيق التخسيا اجستراتيجي بالمهارات العملية  تزويد الخريج -1/5

 تنمية مهارات اإلسهام في الت لية الثيئي وتسوير األ اء لدى الخريج. -1/6

 اإلسضضتراتيجيالتخسضضيا حضضل الخضضريج علضضى مواصضضلة تسضضوير معلوماتضض  واجاضضو  علضضى  ضضة مضضا هضضو جديضضد فضضي مجضضال  -1/7

 .اجاو  على مومح السياسات التعليمية لثعض الدول األجنثية.، ووسياسات التعليل

 تمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا اجتصال والمعلومات في تسوير ممارست  المهنية.  -1/8

 .تسثيق نظريات اإل ارة التى تعكس اجتجاه المعاصر فيهاتمكين الخريج من  -1/9

  :المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج -2

 : لومات والمفاهيمالمع /2-1

 .ثسة التخسيا اجستراتيجي وسياسات التعليل باللغة اإلنجليزيةي د  المفاهيل المرت 2-1-1

 أساليب وأ وات الث ل في مجال التخسيا اجستراتيجي وسياسات التعليل.يذ ر  2-1-2

 يتعرف  السالب على نظريات اإل ارة التعليمية و توجهاتها المستقثلية  2-1-3

 .وسياسات التعليل اإلستراتيجي التخسيايتعرف النظريات واألساليب ال ديثة في  2-1-4

 يتعرف على مفهوم التخسيا اجستراتيجي بالمدرسة ونماذج  والمفاهيل المرتثسة ب . 2-1-5

  التعليل.في  اإلستراتيجيالجو ة واجعتما  والتخسيا يتعرف على ثقافة  2-1-6

 ي د  مراحة تشكية السياسة التعليمية، ومراحة التخسيا 2-1-7

 .اإلستراتيجيوتقنيات التخسيا  ليبيذ ر أسا 2-1-8

 األ وار واجختصاصات المنواة بكة وظيفة  اخة المدرسة .يتعرف على  2-1-9

 .القرار التربوي والتشريعات المدرسية يتعرف على 2-1-10

  :الذهنية مهاراتال -2-2

 ي لة الثيئة التعليمية للوقوف علي مشكوتها. 2-2-1

 .والقوة الثقافية التى تؤثر على النظل اإل ارية  اخة المؤسسات التربويةيستنتج السالب العوامة  2-2-2

 يشخص نقاا القوى ونقاا الضعف في النظام المدرسي موض  الدراسة. 2-2-3

 يوضح  يفية  عل تكنولوجيا المعلومات ) المعدات و الثرمجيات( لنظل المعلومات. 2-2-4

 يقارن بين صن  واتخاذ القرارالتربوي. 2-2-5
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 .اإلستراتيجيالتخسيا العلمية المناسثة لتسوير األ اء المدرسي الذي يسهل في ت قق واجساليب يختار السرق  2-2-6

 :مهارات مهنية وعملية -2-3

  .يسثق أسس ومراحة التخسيا اجستراتيجي في المدرسة 2-3-1

 .وت تربويةيستخدم مهارات حة المشكوت المتعلقة بمجال ضمان الجو ة في حة مشك 2-3-2

 يستخدم المفاهيل والمستويات المختلفة للتفكير اجستراتيجي في التعليل. 2-3-3

 يستخدم لأل وات واألجهزة والموار  المتاحة اجستخدام األمثة وتنميتها. 2-3-4

 .وسائة اجتصال الجيد م  أفرا  الجهاز اإل اري بالمدرسة يتث  2-3-5

 بما ي قق التميز المدرسي وجو ة العملية التعليمية. اإلستراتيجيالتخسيا ال ديثة في  والتقنياتيستخدم األساليب  2-3-6

  :مهارات عامــــة -2-4

 المختلفة. بأنواع  الفعال يتقن التواصة 2-4-1

 .المهنية وأ ائ  في العمة ممارست  تسوير يخدم بما المعلومات تكنولوجيا يستخدم 2-4-2

 .الشخصية التعلمية جات احتيا وي د  ذات  يقيل 2-4-3

 .والمعارف بصفة عامة المعلومات على لل صول المختلفة المصا ر يستخدم 2-4-4

 وت فيز اآلخرين  فريق في يعمة 2-4-5

 مألوفة. مهنية سياقات في فريق يقو  2-4-6

 .يستمر في تعلم  الذاتي 2-4-7

 .إلستراتيجياالتخسيا يوا ب التسور العلمي والمهني ال ديل في مجال  2-4-8

 يستخدم أسلوب التفكير المنظل وموا ثة التقدم العلمي في مجال التخصص. 2-4-9

 يتقن استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات األجنثية بشكة جيد في مجال التخصص. 2-4-10

 يستخدم ال اسب اآللي والوسائة التكنولوجية ال ديثة في تسوير أ ائ  المهني. 2-4-11

 واستثماره.الوقت  إ ارةي سن  2-4-12

 

  :األكاديمية للبرنامج المعايير-3

وتام اعتمادهاا مان المجاال  الةاكماة، مجلا  ، ARS المعاايير المرجعياة األكاديمياة لبارامج الدراساات العليااتم تبني 

 ، وهي كالتالي:3/3/2014( بتاريخ 246الكلية رقم )

 

 التي ا تسثها في ممارسة مهنت . تسثيق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية  /3-1

 يوظف مناهج الث ل في مجال تخصص . /3-2

 ت ديد المشكوت الخاصة بمهنت  واقتراح ال لول المناسثة. /3-3

 استخدام الوسائة التكنولوجية في ممارسة مهنت  لتسوير العملية التعليمية التعلمية.  /3-4

ضوء المعلومات المهنية  فيلعمة والقدرة على اتخاذ القرار الموئل تسثيق مهارات اجتصال والقيا ة م  فريق ا /3-5

 المتاحة. 

 اجلتزام بأخوقيات المهنة وتقثة المساءلة والم اسثة.  /3-6

 التعليل والتدريب المستمر لتنمية ذات  في مجال  ومهنت .  /3-7

 

  )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ج يوجد

 )طبقا لالئةة الكلية( :هيكل مكونات البرنامج -5

 عدد الساعات األسبوعية: -أ

   تدريسية( 2=  ساعة معتمدة 1) معتمدة معامة( ساعة 30م اضرات )

        ساعة  9          عد  الساعات لموا  المتسلثات العامة -2

       ساعات  6   عد  الساعات لموا  متسلثات التخصص المساعد: -3

        ساعة 12        تخصص اإلجثاريةعد  الساعات للموا  ال -4

   ساعات 3       عد  الساعات للموا  التخصص اجختيارية: -5

 هيكل البرنامج:  -ب

 :النسثة المئوية لمجمو  الساعات النظرية والعملية التخصصية من الساعات النظرية الكلية-

 6.67   ليالعم   % 23,33    النظري         نسثة موا  المتسلثات العامة % 

 العملي    % 20    النظري   نسثة موا  متسلثات التخصص المساعد   -   
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 6.67% العملي  33,33    النظري       نسثة موا  التخصص اإلجثارية % 

 العملي     % 10    النظري       نسثة موا  التخصص اجختيارية      - 

 2ساعة نظري + 2( ساعات معتمد )3)الميدانيلتدريب الث ل وا مقرر: قاعةمتضمن في  :التدريب الميداني 

  ساعة عملي(

            :البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة (مستويات  -ج

 :وحدة موزعة على الن و التالي (30)يلزم اجتياز  :المستوي األول / السنة األولى

 ( ساعات معتمدة 9متسلثات عامة )– (6متسلثات مساعدة في التخصص )ساعات معتمدة 

 متسلثات تخصصية تربوية مهنية اختيارية -( ساعات معتمدة 12) :إجثارية متسلثات تخصصية تربوية مهنية: 

 .( ساعات معتمدة3)

 

 :مقررات البرنامج .6

( ساعات يتل تدريسها لجمي  السوب بالكلية في   ة التخصصات + متسلثات تخصصية 9متسلثات عامة:)) ة:إلزامي .أ

 ساعة موزعة(: ( 12إجثارية:)

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

الفرقة  الساعات التدريسية

 والمستوى

 الفصل الدراسي

 عملي تمارين نظري

   بلوم مهني - -   3  مقرر ثقافي 

COM 0406632 بلوم مهني - -   3  لغة إنجليزية في التخصص   

COM 0406633 بلوم مهني 2 -   1  قاعة بةث وتدريب ميداني   

COM 0406634 بلوم مهني  -   2  نظريات اإلدارة التعليمية   

COM 0406635 بلوم مهني  -   2  التخطيط االستراتيجي المدرسي   

COM 0406636 بلوم مهني  -   2  نظم معلومات اإلدارة التعليمية   

COM 0406637 
السياسات التعليمية وتقنيات 

 التخطيط

  مهني بلوم   -   2 

 

 ( ساعات :6مقرر مساعد في التخصص ) 2انتقائي:  .ب

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

 

COM 

0406624 

     3 3 نظريات اإلدارة العامة

COM 

0406625 

     3 3 إدارة الموارد البشرية

 

 ساعات يتل اختيارها من بين المقررات التالية(: 3) ياختيارج. 

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

الفرقة  الساعات التدريسية

 والمستوى

الفصل 

 عملي تمارين نظري الدراسي

COM 0406638 
نظم ضمان الجودة واالعتماد في 

 التعليم

   بلوم مهني - - 3 

COM 0406639 جي في التعليمالتفكير االستراتي    بلوم مهني - - 3  

COM 0406608 
القرار التربوي والتشريعات 

 المدرسية

   بلوم مهني - - 3 

COM 0406609 بلوم مهني - - 3  بةـــوث الفعــــل   

  :مةتويات المقررات -7

  :كود أو رقم المقرر   

  :اسم المقرر   

        ة()طبقاً لما هو مذكور في الالئة: المةتويات   

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 (:42متطلبات االلتةاق بالبرنامج: مادة ) -8

  :يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما يلي

أن يكون حاصوً على  رجة الليسانس في اآل اب والتربية أو الثكالوريوس في العلوم والتربية أو بكالوريوس -8/1

 المصرية.الجامعات الفنون والتربية أو أي مؤهة تربوي جامعي آخر من إحدى 

أو على  رجة علمية معا لة ألي منهل من المجلس األعلى  التربية،الدبلوم العامة في  علىيكون حاصوً  أن- 8/2

 للجامعات.

 (43مادة ) :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -9

( مقــررات بواق  ثوث 10ى )ساعة معتمدة موزعة عل (30تكون متسلثات نية  رجة الدبلوم المهنية في التربية) -8/1

( في التخصص، مقرر  راسة 1) مقرر  راسة تجديدية ثوثة مقررات للمتسلثات العامة، :ساعات لكة مقرر تشمة

مقرر اختياري في التخصص  في التخصص، أربعة مقررات إجثارية في التخصص التربوي المهني، (2تجديدية )

 التربوي المهني.

 

  : لملتةقين بالبرنامجطرق وقواعد تقييم ا -10

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

اختبار تةريري -1 -2/3/3-2/2/2-2/2/1-2/1/7-1/6م2-2/1/4-2/1/3-2م2/1/1-2/1 

2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

اختبار شفوي -2  2/1/1-2/1/2-2/1/5-2/1/4-2/1/6-2/1/7-22/1/8-2/1/9-2/1/10-

2/2/1-2/2/2-22/2/4-2/2/5/3/3-2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

أعمال فصلية-3  2/4/4-2/4/5-2/4/6-2/9-2/4/10-2/4/11  

  :طرق تقويم البرنامج -11

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

الطالبجميع  طالب الدبلوم -1 استطالع رأي   

ياستطالع رأ معيدين بالكلية ومعلمين الخريجون -2   

ياستطالع رأ أصةاب المدارس الخاصة أصةاب األعمال -3   

مقيم خارجي أو ممتةن خارجي -4 ال يوجد   

طرق أخري -5 ال يوجد   

 

  أ. د/ حسام حمدي عبد الةميد :رئي  القسم العلميهنداوي مةمد حافظ             . د أ :منسق البرنامج

     

 


