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 ( 13نموذج رقم ) 
 جامعةحلوان
 كلية التربية

 أصول التربيةقسم 

 
 تخصص اجتماع التربية ()  (التربية يفخاصة توصيف برنامج دراسي ) دبلوم 
 ( 2020-2019) عام 

 ــــــــــــــــــــ
 معلومات أساسية : –أ 
 التربية (تخصص اجتماع )  (فى التربيةخاصة دبلوم ) اسم البرنامج : -1
 ) ثنائي (      ) مشترك (      ( :  ) أحاديطبيعة البرنامج  - 2

 أصول التربية قسم  البرنامج :القسم المسئول عن 

 م6/2013 /2تاريخ إقرار البرنامج : 
 .3/3/2014( بتاريخ 246)بقرار رقميعد المراجعة مجلس الكليه تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

 متخصصة :معلومات  -ب
 يهدف البرنامج إلي : األهداف العامة للبرنامج: -1

. إعداد الخبراء التربويين في مجال اجتماع التربية 1/1  

اجتماع التربيةتطوير المعرفة المهنية في مجال  .1/2   

       تحسين الممارسات المهنية للممارسين التربويين .1/3

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2
 المعرفه والفهم:2/1

 يجب أن يكون خريج الدبلوم الخاص قد اكتسب النظريات والمعارف التالية: 
 المعارف والمهاارت الذهنية والمهنية فى مجال التخصص.  - 2/1/1
 األساسيات والنظريات والمدارس الفكرية فى مجال التخصص. - 2/1/2
 دارسة المشكالت المرتبطة بمجال التخصص. - 2/1/3 
 مهاارت البحث العلمي وتطبيقاتها فى التربية. - 2/1/4
 أساسيات البحث العلمي وااللتازم بأخالقياته. - 2/1/5
 التشريعات المنظمة لمهنة المعلم.  -2/1/6
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 :القدرات الذهنيه-2-2
 :أن يجب أن يكون الخريج قادار على

 يستخلص أهم األسس الفكرية التي تقوم عليها المناهج البحثية فى مجال التخصص. 2/2/1
 يتابع التطوارت العلمية فى مجال تخصصه بفكر ناقد. -2/2/2
 يفسر العالقات والعوامل المؤثرة فى المشكالت البحثية فى مجال تخصصه.  - 2/2/3
 يقدم حلوال  مقترحة لتطوير تخصصه ومهنته. - 2/2/4
 يقارن المدارس والنظريات الفكرية المختلفة فى مجال تخصصه.  - 2/2/5 
 المهارات2-3
 مهارات مهنية:2/3/1

 :  أن يجب أن يكون الخريج قادار على
 يحدد المشكالت الجارية والرؤى الحديثة فى مجال التخصص.  - 2/3/1/1
 يكتشف الفجوات البحثية فى مجال تخصصه. - 2/3/1/2
 يخطط لتطوير األداء فى مجال التخصص. - 2/3/1/3 
 يطبق المناهج البحثية لتحقيق أهدافه البحثية.  -2/3/1/4 
 ة يكتب ويقيم التقارير المهنية بموضوعي -2/3/1/5
 الذات. يقيم وينظم -2/3/1/6
 مهارات عامــــة : 2/3/2 

 :    أن يجب أن يكون الخريج قادار على
 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثي -2/3/2/1 
 يتحلى بالدقة واألمانة فى جمع المعلومات وعرضها. -2/3/2/2
 ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا. - 2/3/2/3
 وأداء اآلخرين بموضوعيةيقوم أداءه  -2/3/2/4
 يستخدم قدارته الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. - 2/3/2/5
 يدير األزمات التي تواجهه. -2/3/2/6

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3 
 : *اجتماع التربية –للدبلوم الخاصة أصول تربية المواصفات القياسيه  3/1
 
 يطبق أساسيات ومنهجيات البحث العلمي ويستخدم أدواته المختلفة فى مجاالت اجتماع-3/1/1

 التربية ومجاالت اقتصاديات التعليم والتنمية المستمرة .   . 
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 يستخدم المنهج التحليلي فى مجال أصول التربية والسياسات التربوية واألبعاد المجتمعية 3/1/2
مجدددداالت أصددددول التربيددددة مددددع المعددددارف ذات العالقددددة فددددى يدددددمج المعددددارف المتخصصددددة فددددى - 3/1/3

 ممارسته لمهنة المعلم . 
األسدداليب  يحدددد المشددكالت المهنيددة والمجتمعيددة والسياسددية والتربويددةل ويجددد حلددوال لهددا باسددتخدام 3/1/4

 العلمية. 
 المسدتمرةيظهر وعيدا بالمشداكل الجاريدة والدرؤى الحديثدة فدى مجدال سياسدات التربيدةل والتنميدة  - 3/1/5
 ألبعاد المجتمعية  . وا
 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصص أصول التربية وفروعه المختلفة والمتنوعة  - 3/1/6
 ءيطبددق مهدداارت االتصددال والقيددادة مددع فريددق العمددل والقدددرة علددى اتخدداذ القددارر المالئددم فددى ضددو  3/1/7

 المعلومات المهنية المتاحة. 
 يا ومهنيا مع القدرة على التعلم المستمر.ينمى ذاتيه أكاديم - 3/1/8

العالمات المرجعية : -4  

.اليوجد 4/1  

هيكل مكونات البرنامج :  -5  

ساعة معتمدة 24مدة البرنامج :    -أ  

أنظر الجدولهيكل البرنامج:  -ب  

( ساعة معتمدة24متطلبات التخرج ) إجمالي .  
 

تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات:( ساعات يتم 9أوالً: متطلبات عامة:)  

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه رقم

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

  -  3 مقرر ثقافى* )اختيارى(  1

2 0401711 Foed )0401705 - 3 3 مناهج بحث متقدمة )اجتماع تربية Foed 

  2 2 3 إحصاء تربوى متقدم  3

 

موزعة على المقررات التالية: ة( ساع12:)تخصصية إجبارية: متطلبات ثانياً   

1 0401705 Foed )3 3 علم اجتماع التربية )متقدم -  

2 0401712 Foed  )0401705 - 3 3 قراءات في التخصص باالنجليزية)اجتماع تربية Foed 

3 0401713 Foed  التغير االجتماعي والتربوينظريات  3 3 -  

4 0401714 Foed 0401705 - 3 3 علم اجتماع المدرسة والفصل Foed 

 

: ( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات التالية3ثالثا : مقرر اختياري )  

1 0401715 Foed 3 3 السياسات االجتماعية والتعليم -  
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2 0401716 Foed  3 3 األبعاد االجتماعية للتنمية البشرية -  

  - 3 3 دراسات متقدمة في علم النفس االجتماعي   3

 

 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة (  -ج

 د. مقررات البرنامج : 
 

 محتويات المقررات  :   -5

 

 إجباري دبلوم خاص )اجتماع التربية(    Foed 0401705علم اجتماع التربية  )متقدم( 
يهدف المقرر إلى تعميق فهم الدارس بالنظرية االجتماعية و مدارس علم اجتماع التربية و 
العالقة التبادلية بين التربية و المجتمع و المؤسسات و النظم االجتماعية و التربوية ل و 

ربوية للظواهر و المشكالت االجتماعية ل العالقات االجتماعية بين المدرسة األبعاد الت
 والمجتمع و األسرة و العالقات البيئية داخل المدرسة و عمليات التفاعل االجتماعي بداخلها 

 
 دبلوم خاص)اجتماع(   إجباري   Foed  0401711مناهج بحث متقدمة )اجتماع تربية(

فدددة الددددارس بدددأهم االتجاهدددات المنهجيدددة الحديثدددة فدددي مجدددال علدددم يهددددف المقدددرر إلدددى تعميدددق معر 
اجتمدددداع التربيددددة و تطبيقاتهددددا ) دراسددددات الحالددددة ل الدراسددددات المسددددتقبلية ل البحددددوث المسددددحية ل 
 المالحظة بالمشاركة ( تطبيقات الحاسوب في البحوث التربوية و االجتماعية و استخداماته .

 
ــة ) اج ــي التخصــص باالنجليزي ــة(قــراءات ف ــاع التربي دبلددوم  اجبــار    Foed 0401712 تم

 خاص )اجتماع (
يهدددف المقددرر إلددى تمكددين الدددارس مددن االنفتدداا علددى األدبيددات التربويددة االجتماعيددة مددن خددالل 
مدواد قرائيدة متنوعدة فددي مجدال علدم اجتمدداع التربيدة كمدا ياطددى المقدرر المصدطلحات التربويددة و 

اجتمددداع التربيدددة ل فضدددال عدددن ترجمدددة نصدددوص مدددن أدبيدددات علدددم المفددداهيم األساسدددية فدددي علدددم 
اجتماع التربية : و دراسة موضوعات اجتماعية باللاة األجنبية مع تحليلها و إمكانية االستفادة 

 منها .
 

 راجع استمارات توصيف المقررات



دالقومية لضمان جودة التعليم واالعتماالهيئة   

5 

 

 خاص ) اجتماع (إجباري         Foed 0401713 نظريات التغير االجتماعي و التربوي
س بنظريددددات التطددددور االجتمدددداعي و عوامددددل التايددددر يهدددددف المقددددرر إلددددى تعميددددق و فهددددم الدددددار 

االجتماعي و دور التربية في التاير االجتماعي ل و معوقاته و التركيبدة االجتماعيدة و الطبقيدة 
و تأثرهددا بددالتاير االجتمدداعي ل و الحددراع االجتمدداعي و دور التربيددة و التعلدديم نحددوه ل ودراسددة 

ل مشددكالت االرتددراب االجتمدداعي ل و التكيددف بعددا الظددواهر المتصددلة بددالتاير االجتمدداعي مثدد
 المجتمعي .

 
 دبلوم خاص ) اجتماع (إجباري        Foed 0401714علم اجتماع المدرسة و الفصل  

يهدددف المقددرر إلددى تعريددف الدددارس بثقافددات الفصددل و المدرسددة و شددبكة التفدداعالت االجتماعيددة 
هر المجتمدددع المدرسدددي و مشدددكالته و فيهمدددا و أنمددداط العالقدددات االجتماعيدددة بينهدددا و أهدددم ظدددوا

أسددداليب التددددخل فيهدددا ل و إدراع و فهدددم تراكيدددب و عمليدددات التفاعدددل االجتمددداعي داخدددل و بدددين 
 المجموعات المدرسية المتعددة و أثاره على سلوكيات المتعلم.

 
 اختيار    دبلوم خاص ) اجتماع (     Foed 0401715 السياسات االجتماعية و التعليم

رر إلددى تعميددق وعددى الدددارس مددن منظددور وظيفددي بالعالقددة التكامليددة بددين السياسددات يهدددف المقدد
االقتصادية و االجتماعيدة ل وبدين السياسدات و الممارسدات التعليميدة فدي إطدار خطدط التنميدة ل 

و عالقتهددا  ةومددن منظددور نقددد  يهدددف إلددى تعميددق وعيدده بالوضددعيات المجتمعيددة و األيديولوجيدد
 و الممارسات . الجدلية بتلع السياسات

 
  دبلوم خاص)اجتماع(    اختياري     Foed 0401716 األبعاد االجتماعية للتنمية البشرية

يهدف المقرر إلى تعميق فهم الدارس بأهمية التعلديم و دوره فدي تحقيدق التنميدة البشدرية أبعادهدا 
نظرياتهدا وموقعهدا فدي إطدار علدم االجتماعية و ذلع من خالل اإللمام بآليات التنمية البشرية و 

 اجتماع التنمية وعلم اجتماع المعرفة ل والحراع االجتماعي و دور التربية و التعليم نحوه .
 
 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

 ( :56مادة )

 شروط القيد :

أن يكل ن   فقلا  لنالاا العلا ال المدتملل    يشترط فى الطالب لنيل  الللوم ا الصا لى فلى الترويلى
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مللن دحلللج الاامدللال  اللللوم ا المينيللى فللى الترويللىحا لل    مللى اللللوم ا الدامللى فللى الترويللى أ   مللى 

لك  منيما مدتمل  ملن الماملا األ ملى مداللى  مميى الم ريى وتقلير ايل  مى األق  أ   مى لراى 

 لماامدال .

الترويللى مللن حممللى اللللوم ا  فلل حا للمين  مللى اللللوم ا المينيللى  يالل ل لمامللا الكميللى أن يقيللل ال

الدمللل ا  الترويلللى أ   فللل اآللاب  الترويلللى أ  الوكلللال ري ا  فللل الداملللى فلللى الترويلللى أ  الميعلللانا 

 الفن ن  الترويى من لا يح م ا  مى تقلير ايل ف الوكال ري ا 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

 ( :57)مادة 

 متطلبات نيل الدرجة :

( عا ى مدتمل  تشم  ثمانيى مقررال 24تك ن متطموال ني  لراى اللوم ا الصا ى ف  الترويى )

صتياري ، ان ) مقرر ثقاف  يلراعيى و اقع ث ث عا ال لك  مقرر ،  تشم    متطموال  امى   مقرر

رال داواريللى فللى  مقللرر دح للاب ترولل ي متقلللا(،    مقللرر منللاة  وحللث متص  للى ،  أرودللى مقللر

التص ص الترو ج  ملنيا مقلرر فلى التص لص والمإللى ازناميليلى ،  مقلرر اصتيلارج فلى التص لص 

 الترو ج .

 ( :58)مادة 

ين،  يكل ن أعاعلي ينلراعلي ينف لم الصا لى فل  الترويلىلنيل  لرالى الللوم ا لنلى الحل األيك ن 

 ن  )أرودللى ف لل   لراعلليى ين لراعلليمي للا فلل  الترويللى الحللل األق للى لنيلل  لراللى اللللوم ا الصا للى

 . ،  يا ل مل فتر  القيل لمل  ف   لراعى أعاعى لني  اللراىأعاعيى(

 :( 59مادة )

شللف ج،  ال متحللان ل% 20% لأل مللا  الف للميى ، 20يص للص مللن النيايللى الدامللى لكلل  مقللرر  -

 % ل متحان التحريرج فى نيايى الف   اللراعى . 60

تحعب لراال األ ما  الف ميى  مى دناالال اللارا فى  رش الدم   الوح ث  المقاالل التلى  -

 يكمف ويا  االصتوارال التى تدقل له أثناب الف   اللراعى.

 ( :60مادة )

علا ال مدتملل  ،  الحلل األق لى  (9الحل األلنلى لمدلبب اللراعل  فل  الف ل  اللراعل  ال احلل) -

 ( عا ى مدتمل  .15)

 ( :61مادة )

( عا ال مدتمل  ط ا  مل  لراعته المعم ح ويلا 9يعمح لملارا وإ ال  لراعى ما ال يتاا ل ) -

 ف  الورنام  ،  ذلك من أا  رفع مدلله التراكم  .
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 ( :62مادة )
ف  التص ص الذي قيل فيه دذا أنيى اميع  فى الترويى يمنح اللارا لراى اللوم ا الصا ى -

 (  مى األق  .+Dالمقررال اللراعيى ونااح ،  مى أن يحقق مدلال تراكميا مقلاره )

 الترو ي الذج قيل وه اللارا.  التص ص القعا الدممى   يذكر فى شيال  اللوم ا الصا ى  -

اللراعيى   لل علا اتيا المدتملل   أك الةلا والللوم ا الصا لى  المقررالالا    (5ممحق ) ويني -

 فى التص  ال المصتمفى .

 ( :63مادة )

يمكللن لملللارا  للرع م ثلل ت وحللث لمتعللاي  للراللى المااعللتير فلل  الترويللى فلل  أحللل  -أ
( عللا ى مدتمللل  مللن المقللررال المشللار دلييللا فلل  15التص  للال الترو يللى وشللرط لراعللى )

وال ئحللى كمتطمللب أعاعلل  لمتعللاي ،  أال يقلل  المدللل  التراكملل  لملللارا ودللل ( 57المللال  )
 ( ،  المقررال ةى   +Dااتيال المقررال العاوقى  ن )

 مقررال من متطموال التص ص الترو ي .  ىث ث •

 مقرر مناة  الوحث التص  يى . •

 مقرر دح اب ترو ي )متقلا( . •

احلث أثنلاب انالاله الرعلالىل  ذللك فلى حاللى يحلل المشلرف  ملى الرعلالى مقلررا  لراعليا  لمو -ب
 .رؤيى المشرف الحتياج الواحث ليذه ازثافىل  يشترط لذلك م افقى ماما القعا 

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

اختبار تحريري -1  2/1/1 - 2/1/2 -  2/1/3 - 2/1/4 - 2/1/5 - 2/1/6 
اختبار شفوي -2  

 2/1/1 - 2/1/2 - 2/1/3 - 2/1/4 - 2/1/5 - 2/1/6- 2/2/1- 
2/2/2- 2/2/3 - 2/2/4 - 2/2/5  

أعمال فصلية-3  2/3/1/1 - 2/3/1/2 - 2/3/1/3 - 2/3/1/4- 2/3/1/5- 2/3/1/6- 
2/3/2/1- 2/3/2/2- 2/3/2/3 - 2/3/2/4- 2/3/2/5 - 2/3/2/6 

 

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 استبانة رأي الدارسين في البرنامج •

 استبانة رأي الخريجين •

 استبانة رأي جهات التوظيف  •
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 : ا.م.د. هديل مصطفي الخوليالبرنامج منسق

 ا.د ظالل محمد عادل سليمانرئيس القسم :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
ل والتي كلية التربية جامعة حلوانب ARSلمعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العلياتم تبني ا *

المجالس الحاكمةل قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضمان الجودة بصيارتها وتم اعتمادها من 
 3/3/2014( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم )

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

 


