
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

تكنولوجيا التعليمقسم :   

 (13نموذج رقم )

 (دبلوم مهني) توصيف برنامج دراسي

 الكمبيوتر معلم إعداد

(2020 /2019)العام الدراسي:    

 أوالً: معلومات أساسية:

 (الكمبيوتر معلم إعداد)الدبلوم المهنية  اسم البرنامج:•

 الكمبيوتر معلم إعدادأحادي               طبيعة البرنامج:•

 / كلية التربية. تكنولوجيا التعليمقسم القسم المسئول عن البرنامج:  •

 2013/  6 /2تاريخ إقرار البرنامج:  •

 (472) رقم  2017/  12/  4مجلس الكلية بتاريخ تاريخ اعتماد البرنامج :  •

 ثانًيا: معلومات متخصصة:

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 :  إلى الكمبيوتر معلم إعداديهدف برنامج دبلوم مهنية 
 . وتاهيل الطالب لتدريس مقررات الكمبيوتر بمراحل التعليم العامإعداد  1/1

واستخدام برامج  ميةالكمبيوتر التعليإنتاج برامج تطبيق التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال  2 /1
 .  ونظم التاليف

وابتكارية ومنهجية  بطرق علميةفي التعليم  الكمبيوتراستخدام مشكالت الالزمة لحل اكتساب المهارات  1/3
 المجتمع. فى 

 .والفنية تربويةوالتكنولوجيا وال العلميةالتعرف على طبيعة العالقة التكاملية بين التخصصات  1/4

 برامجفى إنتاج  احي الفنية والجماليةوعلوم الحاسب اآللي والنظريات النفسية والن توظيف الدمج بين 1/5
 .التعليمية الكمبيوتر
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 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:   أنتاج برامج ومواد التعلم االلكترونية بانتهاء دراسة برنامج دبلوم
 ارف والمفاهيم:المع - 2/1

  يسترجع التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 1أ.

 .وأساليب تدريس الكمبيوتر في عصر المعلوماتية والتكنولوجيا التى تطرأالمستجدات  يحدد 2أ.

 .وتحتاج للتدخل التقني على المجتمع والبيئة المحيطةالمشكالت التى تطرأ يعدد  3أ.

 مناهجه في التخصص .طرق البحث ويحدد  4أ.

  نظم المعلومات وقواعد البيانات .المفاهيم االساسية لعلي يتعرف   5أ.

علوم الحاسب اآللي والعلوم والنظريات التربوية والنواحي الفنية الواجب الربط والدمج بين يعدد أساليب  6أ.
 .ليميةالتع الكمبيوتر برامجمراعاتها في عمليات تصميم وانتاج 

 .االساسية لصيانة الكمبيوتر وأمن البياناتيحدد مفاهيم  7أ.

 البحث العلمي. ومنهجيات ير العلمىالتفك يتعرف استراتيجيات 8أ.

 والنظريات المرتبطة به . تصميم وإنتاج البرامج التعليميةعرف علي تكنولوجيا يت 9أ.

 .  وإنتاجها يميةتصميم برامج الكمبيوتر التعل ونظريات يحدد مجاالت 10أ. 

 . لغات ونظم البرمجة لبرامح التعليم االلكترونىيتعرف  11أ.

  .برامج الكمبيوتر التعليميةيحدد معارف ومهارات تصميم وإنتاج   12أ.

 .الكمبيوتر التعليميةبرامج ولغات البرمحة لتأليف البتصميم وانتاج نظم يسترجع المعارف الخاصة  13أ.

 تصال واالعالم وأهميتها في المجال التعليمي .نظريات االُيعدد  14أ.

 يوظف نظريات االتصال واالعالم عند انتاج برامج ومواد التعلم االلكترونية .  15أ.

يحدد المفاهيم األساسية لتنظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خدمات المعلومات،  16أ.

 لمعلومات المرجعية.والخدمات المرجعية الرقمية، ومصادرا

بمجاله وتفعيلها الكتساب التقنيات البحث عن المشكالت العلمية المرتبطة اإلنجليزية في أهمية اللغة  يتعرف 17أ.
 الحديثة .

 يتعرف علي أسس التصميم التعليمي . 18أ.

 يستعرض مستحدثات تكنولوجيا التعليم . 19أ.
 المهارات الذهنية: -ب

  لحل المشكالت التعليمية الناجمة عن عدم الوعي التكنولوجي .  يقدم أفكاًرا جديدة 1ب.
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علوم الحاسب اآللي والعلوم والنظريات التربوية والنواحي الفنية المرتبطة بالدمج بين نتائج اليحلل  2ب.
 . برامج الكمبيوتر التعليميةالواجب مراعاتها في عمليات تصميم وانتاج 

برامج الكمبيوتر التعليمية وتدريس مقررات الكمبيوتر أثناء تصميم وانتاج  فىُيقوم أداءه وأداء زمالئه  3ب.
 . بالمؤسسات التعليمية

 . النفسية المرتبطة بأسس التصميم التعليمي ُيحلل النظريات  4ب.

برامج الكمبيوتر التعليمية ونظم  وإنتاج لتصميم المختلفة ولغات نظم التأليفيختار المناسب من بين  5ب.
 . م عبر الشبكاتالتعلي

  المرتبطة بالمجال وينقدها . البحوثيحلل منهجية البحث في الدراسات و 6ب.

 .المتاحة واألدلة الشواهد ضوء في والكمية النوعية والمعلومات البيانات يستخلص 7ب.

 .لبحثية في مجال تخصصهاالمشكالت يتبع المنهج العلمي فى التفكير فى دراسة   8ب.

 سواء أكانت الخاصة باالجهزة أو البرامج أعطال ومشكالت الكمبيوتر يصويشخ يحلل   9ب.

 .  المختلفة مظاهرها من

 د االنسب وفًقا للمشكالت التعليمية المطروحة .دبين البرمجيات ونظم المعلومات المختلفة ويحيميز  10ب. 

دمات المعلومات، يميز طرق تنظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خ 11ب. 

 والخدمات المرجعية الرقمية، ومصادرالمعلومات المرجعية.

 .الشبكات عبر التعليم ونظم التعليمية الكمبيوتر برامجيحلل أسس تصميم وانتاج نظم تأليف  12ب.

 

المهارات المهنية: -ج   

لفنية الواجب مراعاتها علوم الحاسب اآللي والعلوم والنظريات التربوية والنواحي ايُوظف النظريات   1ج.
 .الشبكات عبر التعليم ونظم التعليمية الكمبيوتر برامجفي عمليات تصميم وانتاج 

 .كنولوجية العلمية والمجتمعية والللتغلب على المشكالت   متنوعةحلوال ينفذ 2ج.

 فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة. مقررات الكمبيوتر سويخطط للدر 3ج.

 . مقررات الكمبيوتر تربوية مناسبة للتعليم والتعلم يصمم ويدير بيئات 4ج.

 يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم. 5ج.

واالدارة والتقويم داخل المؤسسة  متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية برامج كمبيوتريستخدم  6ج. 
 . التعليمية

 .والبرامج داخل المؤسسة التعليمية الكمبيوتر ةجهزال االساسية الوقائية صيانةال عمليات اجراء يستطيع 7ج. 

 يستخدم مهارات التعلم الذاتي فى نموه المهني طوال الحياة.  8ج. 

فى تدريس مقررات الكمبيوتر  التصميم التعليمى الجيد، واالتصال التعليمي الفعالمبادى وأسس يطبق  9ج.

 .بالمؤسسة التعليمية
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برامج الفيديو ، و، وبرامج الوسائل الفائقةيصمم نظم تأليف برامج الوسائل المتعددة الكمبيوترية 10ج.

 .والتليفزيون التعليمية

نظم المعلومات، وقواعد البيانات والمعلومات، ونظم المعلومات الخاصة، ونظم إدارة  يطبق أسس  11ج.

 ومات.البرامج التطبيقية، واالستخدام التعليمي لشبكات المعل

الويب يطبق مبادئ توظيف لغات البرمجة في إنتاج برامج الكمبيوتر، وتصميم وانتاج ورفع مواقع  12ج.

 التعليمية علي الشبكات، وطرق وأساليب صيانة الحاسب وأمن المعلومات.

 ه .زية للبحث والدراسة في مجاليستخدم اللغة اإلنجلي 13ج.

 ..التعليمية بالمؤسسة الكمبيوتر مقررات بيئات مناسبة إلدارة عمليتي تعليم وتعلممواقف وُيصمم  14ج. 

 . برامج الكمبيوتر التعليميةتقويم يستخدم أساليب التقويم وإستراتيجياته في  15ج. 

 لحل المشكالت العلمية والمجتمعية والبيئية .  ُيجري بحوث الفعل والبحوث الميدانية؛   16ج.

 
 العامة  المهارات د. 

 :   يجب أن يكون الخريج قادرا على

 . يتواصل ويعمل بكفاءة ضمن فريق  1د.

 .ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا 2د.

 . يقوم أداءه وأداء اآلخرين بالطرق العلمية 3د.

 . يستخدم قدراته الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات 4د.

 .ية السليمة وإحدى اللغات األجنبيةيتواصل باللغة العرب  5د.

 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني. 6د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 للدبلوم المهني :المواصفات القياسيه  3/1

 . تةيطبق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى ممارسة مهن. 1

 .يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه. 2

 .يحدد المشكالت الخاصة بمهنته ويقترح الحلول المناسبة. 3

 . يستخدم الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية. 4
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فى ضوء المعلومات يطبق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة على اتخاذ القرار المالئم . 5

 . المهنية المتاحة

 . يلتزم بأخالقيات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة. 6

 .يتعلم ويتدرب باستمرار لتنمية ذاته فى مجاله ومهنته. 7

 

 بكلية التربية جامعة حلوان، والتي قامت لجنة الدراسات  ARSالمرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا  المعايير  3/2

 3/3/2014( بتاريخ 246العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم )

 2014/2015وتم تفعيل البرنامج بدًءا من الفصل األول للعام األكاديمي 

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4

 ال يوجد4/1

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

 عام دراسي واحد : مده البرنامج -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 عدد الساعات/الوحدات : •

 (30(          اجمالى)5(           عملى)25نظرى)                            

 (6الزامى)(          انتقائى)(            اختيارى)                            

 مقررات العلوم األساسيه: •

  

 جتماعيه واالنسانيه:مقررات العلوم اال•

 

 :مقررات علوم التخصص•

 

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

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :     -ج

 وحده موزعه على النحو التالى: 30المستوى األول/السنه األولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات 6مقرر مساعد )                                                      ( ساعات  9متطلبات عامة )

 ( ساعات 3متطلبات اختيارية )                                     ( ساعة   12متطلبات تربوية اجبارية )  

 مقررات البرنامج :-د

 :متطلبات عامة أ.

الفصل الفرقه أو عدد الساعات عدد  اسم المقرركود أو 
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رقم 

 المقرر

 الدراسى المستوى سبوعيهاال الوحدات

تماري نظرى

 ن

 عملى

Tech 

0404635 

 االنجليزية في التخصص اللغة 
3 2  2   

Tech 

0404634 

مناهج بحث وبحوث الفعل في 
   0  3 3 التخصص

     3 3  مقرر ثقافي 

 مقرر مساعد في التخصص :ب.

كود أو 

رقم 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 تالوحدا

الفرقه أو  عدد الساعات االسبوعيه

 المستوى

الفصل 

 عملى تمارين نظرى الدراسى

Tech 

0404626 

مقرر تخصص 

(1) 
3 2  2   

Tech 

0404627 

مقرر تخصص 

(2) 
3 2  2   

 :متطلبات تربوية إجبارية  -ج

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 لمستوىا

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Tech 

0404625 

نظم المعلومات وقواعد 

 البيانات
3 3     

Tech 

0404622 
البرمجة ولغات التأليف نظم  3 3     

Tech 

0404623 

 الكمبيوتر برامج إنتاج

   2  2 3 التعليمية

Tech 

0404624 

 وأمن الكمبيوتر صيانة

   2  2 3 المعلومات

 

 :متطلبات تربوية اختيارية  -د
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كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Tech 

0404601 

   2  2 3 نظريات االتصال واإلعالم

Tech 

0404602 

   2  2 3 أسس التصميم التعليمي

Tech 

0404603 

مصادر التعلم مراكز  3 2  2   

Tech 

0404604 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم
3 2  2   

Tech 

0404605 

   2  2 3 بحوث الفعل

 

 محتويات المقررات  :   -5

 كود أو رقم المقرر  :

 اسم المقرر:

 المحتويات:                               )طبقا" لما هو مذكور فى الالئحه(

 

 

 

 لتحاق بالبرنامج: متطلبات اال -6

 شروط القيد :

 ما يلى :  يةقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنيشترط ل

أن يكووون حاصووالى علووى درجووة الليسووانس فووى اةداو والتربيووة أو البكووالوريوس فووى العلوووم والتربيووة أو  -

 .أى مؤهل تربوى جامعى آخر من إحدى الجامعات المصرية أو بكالوريوس الفنون والتربية 

الدبلوم العامة فى التربية ، أو على درجة علمية معادلة ألي مونهم مون المجلوس  كون حاصالى علين يأ -

 األعلى للجامعات .

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 متطلبات نيل الدرجة :
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( مقـوـررات  10ساعة معتمدة موزعة على )(30درجة الدبلوم المهنية في التربية)تكون متطلبات نيل 

( فوي 1مقورر دراسوة تجديديوة)،  عاموةالمتطلبوات للمقوررات  ةثالثو: واقع ثالث ساعات لكول مقورر تشومل ب

ريووة فووى التخصووص التربوووى مقووررات إجبا ة، أربعووفووى التخصووص  (2التخصووص، مقوورر دراسووة تجديديووة)

 .تيارى فى التخصص التربوى المهنىمقرر اخالمهنى،

 

 

  :   مجطرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنا  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

3أ/ اختبار تحريري -1 5أ/ - 6أ/ - 7أ/ - 11أ/ - 20أ/ - 22أ/ - 1ب/ - 2ب/ - 5ب/ -4ب/ -  

3أ/ اختبار شفوي -2 5أ/ - 6أ/ - 7أ/ - 11أ/ - 20أ/ - 22أ/ - 1ب/ - 2ب/ - 5ب/ -4ب/ -  

1ج/ أعمال فصلية-3 4ج/ -  5ج/ -  6ج/ -  7ج/ -  8ج/ -  9ج/ -  10ج/ -  11ج/ -  12ج/ - 13ج/ -   - 

1د/ 4د/ -  5د/ -  6د/ -  7د/ -   

طرق تقويم البرنامج  :  -10  

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

المهنيطالب الدبلوم   -11 استطالع رأي الطالب  

 الخريجون -2 استطالع رأى  المعلمين

 أصحاب األعمال -3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة
 مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4  
 طرق أخري -5  

 

 

                   ماجدة أنورالبرنامج : م.د/  منسق

 

 رئيس القسم العلمى : أ.د. خالد فرجون

 
 

 

 
 

 


