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 ( 13نموذج رقم ) 

. حلوان جامعة / أكاديمية :  

.التربية كلية / معهد :  

.علم النفس التربوي قسم :  

 دبلوم خاص فى التربية توصيف برنامج 

  علم النفس التربويتخصص 

 (2019/2020 ) عام

معلومات أساسية : –أ   

.علم النفس التربويخاص دبلوم برنامج  اسم البرنامج : -1   

) مشترك (        ) ثنائي (                    أحادي (   )  √برنامج :      طبيعة ال -2  

    كلية التربية / علم النفس التربوي : القسم المسئول عن البرنامج -3        

     2/6/2013تاريخ إقرار البرنامج:             

( 472مجلس الكلية رقم )و11/5/2015تاريخ ( ب289جلس قسم رقم )مج: تاريخ اعتماد توصيف البرنام          

  3/12/2017بتاريخ 

معلومات متخصصة : -ب   

 تربوي إلى: األهداف العامة للبرنامج : يهدف برنامج دبلوم خاص علم نفس -1

 بويرفي تخصص  علم النفس التتأهيل الكوادر علمياً وأكاديمياً  1/1

ت وكفااةت عالياة فاي لهاا قادرت تنافساية فاي ااوم العمال وتتمتا  ب اود اإلعداد العلمي النظري والعملي لتخريج كوادر 2/1

 التربوي تخصص  علم النفس

س تطبيق منه يات البحث العلمي وااتخدام أدواته المختلفة  لحل المشكالت المهنياة والم تمعياة فاي م اام علام الانف 3/1

 . التربوي

لقادرت علاا اتخاال القارار المالىام فاا ماوة المعلومااات اوم الانفس التربااوي فاي م اام علااجاراة البحاوا الميداةياة   4/1

 المهنية المتاحة. 

 . في م ام علم النفس التربوي المست داتم  ب بما يتواك  اومهني ايميأكاد تمكين الخريج من تنمية لاته   5/1

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 علا أن:  ي ب أن يكون الخريج قادراً  ربويدبلوم خاص علم ةفس تةامج درااة برباةتهاة 

 :أ. المعلومات والمفاهيم 

 .وةظرياته التربوي التقويميتعرف  .1أ.

 .وتطبيقاتها فا التربية العلميمهارات البحث يحدد . 2أ. 

  .نميلالمتع ةمو مراحلو وخصاىص والتعلم التعليم ةظريات.  يُعدد 3أ. 

 .علملتوا التعليم تي ياتراااتيُعدد   .4أ.
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 .اهوتطبيقات يملالتع تكنولوجيا أاس. يُحدد 5أ.

 سلوكية.ال يتعرف أااليب معال ة وتحليل البياةات اإلحصاىية فا العلوم النفسية و.  6أ.

     .يتعرف علا درااة المشكالت المرتبطة بم ام التخصص. 7أ.

 ياته. ة والتعلم الذاتا وةظرأااليب التنمية المهني. يُعدد 8أ. 

 يتعرف اختبارات األداة األقصا، واختبارات األداة المميز.  . 9أ. 

 علم وواجباته. أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحقوم الم. يتعرف 10أ. 

 يتعرف أدوات التقويم وخطوات بناىها والتحقق من صدقها وثباتها.. 11أ.

 .والتعليم بالم تم  المرتبطة والفلسفية والتاريخية، ،والثقافية السيااية، :الم تمعية داألبعا. يذكر 12أ.

 .الثقافية الهوية وتعزيز الشخصية بناة مقومات يعدد. 13أ.

 .واالاتقصاة البحث ومنه يات التفكير ياتاتي راات. يذكر 14أ.

 س والتقويم.مفهوم التقويم التربوي، وأةواعه، والفرم بين القيا يحدد. 15أ.

 قد.تفكير النامهارات ال يذكر. 16أ.

 يتعرف أةواع التفكير وتصنيفاته المتعددت .. 17أ.

 .ثقافاتيتعرف علا مفاهيم الثقافة والمعالم الرىيسة لعلم النفس عبر ال .18أ.

 يتعرف األااليب المعرفية وأةواعها المختلفة.. 19أ.

 وإاهام العلوم األخرى.يتعرف مراحل تطور علم النفس المعرفي . 20أ.

 معوقاتها. أااليب االاتذكار و يحدد. 21أ.

 علم النفس.. يُحدد طرم البحث وعملياته في م ام 22أ.

 .ة اإلة ليزيةبعض المفاهيم السيكولوجية باللغ علاعرف تي. 23أ.

 يتعرف علا مفهوم علم النفس عبر الثقافات. 24أ.

  ختلفة قديما وحديثا.ةظريات ومدارس علم النفس الميتعرف . 25أ.

 ةظريات الشخصية.عرف ي. 26أ.

 ساقشة خطط بحثية في م ام علم النفكيفية عرض ومنتعرف ي. 27أ.

 .باللغة اإلة ليزية

 .النفس عبر الثقافات يتعرف علا اهتمامات ودور علم. 28أ.

 كيفية الحصوم علا المعرفة. وتعرف مصادر البحث ي. 29أ.

 ومفاهيمة وأدواته. يالنفس القياسيتعرف مبادئ  . 30أ.

 .يستعرض م االت التكامل بين العلوم. 31أ.

                                                                       :الذهنية ب.المهارات

 يقارن المدارس والنظريات الفكرية المختلفة فا م ام تخصصه.. 1ب.

 التحسين والتطوير.  . يُحلل ةتاىج تقويم المتعلمين من أجل2ب.

 آلخرين. داةه وأداة ا. يُقوم أ3ب.

 ينقد بعض األبحاا في م ام القياس النفسي. .4ب.
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 فة. . يختار المنااب من بين البداىل فا المواقف الحياتية المختل5ب.

 .السلوكية. يتب  المنهج العلمي في التفكير وطرم االاتدالم في درااة القضايا والظواهر 6ب.

 نة بالمحتوى الدرااا.م أفكاراً جديدت للقضايا المتضمقديُ . 7ب.

فااي فهاام الحاماار  الساالوكية. يسااتنبط المفاااهيم والنتاااىج والاادروس المسااتفادت ماان األحااداا التاريخيااة والظااواهر 8ب.

 شراف المستقبلواات

 .بااتخدام األدلة والبراهين المنطقية سلوكية. يُفسر الظواهر ال9ب.

 التخصص. هج البحثية فا م اما تقوم عليها المنااس الفكرية التيستخلص أهم األ. 10ب.

 وتفسيرها. علم النفساألااليب اإلحصاىية المالىمة لمعال ة البياةات اإلحصاىية فا بحوا  . يطبق11ب.

 يتفهم السيااات والنظم التعليمية.  .12ب.

 المشكالت المرتبطة بم ام تنمية التفكير . . يحلل13ب.

 لتذكر .لمشكالت االةتباه وا  علميةحلوال . يستنتج14ب.

 .حلل جمل وةصوص بعض  مقاالت علم النفس باللغة االة ليزية والربط بين ال ملي. 15ب.

 حقق والقياسيصيغ الفروض صياغة علمية تقبل الت . 16ب.

 :مهارات مهنية عمليةج. 

 . يُخطط للدرس فا موة ةواتج التعلم المستهدفة.1ج.

 لتعلم. مناابة للتعليم وار بيئات تربوية . يُصمم ويدي2ج.

 . يُدير الصف مراعيا الفروم الفردية بين المتعلمين ومحققا ةواتج التعلم. 3ج.

 يم والتعلم. . يُوظف تكنولوجيا التعليم فا عملتيا التعل4ج.

 . يستخدم ااتراتي يات متنوعة للتعليم والتعلم واألةشطة الصفية والالصفية. 5ج.

 . لتقويم التربوى وأدواتهم أااليب ا. يستخد6ج.

 . يستخدم ااتراتي يات وأةشطة مناابة لذوى االحتياجات الخاصة. 7ج.

  . يستخدم مهارات التعلم الذاتا فا ةموه المهنا طوام الحيات.8ج.

 . يُوظف أاس اإلرشاد التربوى والنفسا وريادت األعمام. 9ج.

 مناخ المدراا. . يُوظف خبراته الميداةية فا تحسين ال10ج.

 .خدماً الطرم الكمية والكيفية وينُفذها اىق والبياةات مست. يُحلل الوث11ج. 

 .....علم النفس، كالمقاييس النفسية،. يُصمم أدوات قيااية مختلفة في م ام 12ج. 

    .حل مشكالت فصله الدراايلفعل البحوا  يوظف .13.ج

  .خطة بحث باللغة االة ليزية .يصمم14ج.

    ة.يطبق بعض األااليب المعرفي. 15ج.

 :د. مهارات عامة

 يعمل بكفاةت ممن الفريق. . 1د.

 يستخدم قدراته الشخصية والوااىط التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. . 2د.

 .  يتعامل بإي ابية م  مغوط مهنة التعليم. 3.د

 . بفاعلية فا فريق عمل بحثا. يتواصل 4د.
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 حلوال لها.  مة للم تم  مقترحاحث القضايا العا. يشارك فا ب5د.

 . يتوافق م  اآلخر ويتقبله. 6د.

 مة عليها.. ي د حلوالً لبعض المشكالت المهنية والحياتية و البيئية و يطبق مبادئ العلوم العا7د.

 .. يُدير الوقت لتحقيق أقصا ااتفادت وأفضل عاىد8د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

  امة:قياسية لخريج كلية التربية بعمعايير القومية األكاديمية ال: الأوال

، والتاا قامات ل ناة كلية التربية جامعاة حلاوانب ARS المعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدرااات العلياتم تبنا  3/1

( بتااري  246الدرااات العليا بوحدت ممان ال ودت بصياغتها، وتم اعتمادها من الم االس الحاكماة، م لاس الكلياة رقام  

3/3/2014. 

 العالمات المرجعية :-4

 .ال تطبق

 هيكل مكونات البرنامج :  -5

حد األقصا لنيل درجاة الادبلوم الخاصاة فاي التربياة راايين أااايين، ويكون الالحد األدةا  فصلين د : البرةامجمدت    -أ

  .عامين دراايين ، وي وز مد فترت القيد لمدت فصل درااا أاااا لنيل الدرجة

  هيكل البرنامج: -ب       

                                      

 إجمالي                  ي عمل                نظري             :          عدد الساعات / عدد الوحدات •

                                         

 %                                                                                  : متطلبات عامة  •

                                                                                            

 %                                                          :تخصصية إجباريةمتطلبات   •

 

                                     %                                                                                                التخصص : في متطلبات إختيارية •

 

 

 رنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :            البمستويات  -ج

 ( ااعة معتمدت.15الحد األقصا   ( ااعات معتمدت، و9الحد األدةا للعبة الدرااا فا الفصل الدرااا الواحد  

 

  د. مقررات البرنامج : 

         
صصات:كلية في  كل التخطالب بال( ساعات يتم تدريسها لجميع ال9أوالً: متطلبات عامة:)  

 المتطلب السابق الساعات التدريسيةالساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

23 2 24 

    9  37.5 

12.5 3 

12 50 
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 تطبيقي نظري المعتمدة

  - 3 3 مقرر ثقافى*   1

2 Psyc 0402701 3 3 مناهج بحث تخصصية -  

3 Psyc 0402702 2 2 3 إحصاء تربوى متقدم  

 

ة على المقررات التالية:موزع ة( ساع12:)ةة إجباريتخصصي: متطلبات ثانياً   

1 Psyc 0402703 3 3 قراءات في علم النفس باللغة اإلنجليزية -  

2 Psyc 0402704 ) 3 3 نظريات التعلم ) متقدم -  

3 Psyc 0402705 3 3 القياس والتقويم -  

4 Psyc 0402706 3 3 بحوث في مجال التخصص -  

  
: رها من بين المقررات التاليةساعات يتم اختيا (3ياري )ثالثا : مقرر اخت  

1 Psyc 0402707 3 3 علم النفس عبر الثقافات -  

2 Psyc 0402708 3 3 تنمية التفكير -  

3 Psyc 0402709 3 3 علم النفس المعرفي -  

4 Psyc 0402710 3 3 مقاييس القدرات العقلية -  

 

 .مصة بالقسرابعاً : حضور قاعة البحث المتخص

 

 المقررات  :  محتويات  -5

    

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

 شروط القيد : 1 /6

 وفقا لما يلي: دبلوم خاص علم ةفس تربوييشترط اللتحام وقيد الطالب ببرةامج 

 امعات أن يكون حاصالً علا الدبلوم العامة فا التربية أو علا الدبلوم المهنية فا التربية من إحدى ال •

 د علا األقل أو علا درجة علمية معادلة لكل منهما معتمدت من الم لس األعلا لل امعات .لمصرية بتقدير جيا

ي وز لم لس الكلية أن يقيد الحاصلين علا الدبلوم المهنية في التربية من حملة الدبلوم العامة فا التربية أو    •

الوريوس في الفنون والتربية من لم والتربية أو البكالعلوم  الليساةس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في

 .يحصلوا علا تقدير جيد

 نيل الدرجة:متطلبات 2 /6

( ااعة معتمدت تشمل ثماةية مقررات درااية 24تكون متطلبات ةيل درجة الدبلوم الخاصة في التربية   •

مقرر ختياري ، واقافي   مقرر ث     نيبواق  ثالا ااعات لكل مقرر ، وتشمل : متطلبات عامة : مقرر

إحصاة تربوي متقدم(،  و مقرر مناهج بحث متخصصة ، وأربعة مقررات إجبارية فا التخصص 

 التربوى  منهم مقرر فا التخصص باللغة اإلة ليزية ، ومقرر اختيارى فا التخصص التربوى .

 راجع استمارات توصيف المقررات
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قصاا الحاد األن، ويكون يأاااي نيدرااي ينفصل الخاصة في التربيةلنيل درجة الدبلوم دةا الحد األيكون  •

، وي وز مد فتارت أاااية( ن   أربعة فصوم درااية ين دراايميعا في التربية لنيل درجة الدبلوم الخاصة

 . القيد لمدت فصل درااا أاااا لنيل الدرجة

% 60% لالمتحااان الشاافوى،  20% لألعمااام الفصاالية ، 20يخصااص ماان النهايااة العظمااا لكاال مقاارر  •

 رااا .ةهاية الفصل الد حريرى فالالمتحان الت

تحسب درجات األعمام الفصلية علا إة ازات الدارس فا ورش العمل والبحاوا والمقااالت التاا يكلاف  •

 بها واالختبارات التا تعقد له أثناة الفصل الدرااا.

عة ( ااا15( ااعات معتمدت ،و الحد األقصا  9الحد األدةا للعبة الدرااي في الفصل الدرااي الواحد  •

 ت .معتمد

 د المنظمة الستكمال البرنامج  :القواع -7

 االلتزام بالقواعد العامة المحددت بالالىحة ، باإلمافة إلا :

( ااعات معتمدت طوام مدت درااته المسموح بها في البرةامج ، وللك من 9يسمح للدارس بإعادت درااة ما ال يت اوز   -

 أجل رف  معدله التراكمي .

فا التربية في التخصص الذي قيد فيه إلا أةها جمي  المقررات الدرااية بن اح ، دبلوم الخاصة ارس درجة اليمنح الد -

 +( علا األقل .Dعلا أن يحقق معدال تراكميا مقداره  

 يذكر فا شهادت الدبلوم الخاصة : القسم العلما والتخصص التربوي الذى قيد به الدارس.  -

 تها المعتمدت وأكوادها بالدبلوم الخاصة فا التخصصات المختلفة .اية وعدد ااعاقررات الدرا( جداوم الم5يبين ملحق   -

يمكن للدارس عرض موموع بحث للتس يل لدرجة الماجستير في التربية في أحد التخصصات التربوية بشرط درااة أ. 

ل المعدم س يل، وأال يقب أاااي للت( بالالىحة كمتطل57( ااعة معتمدت من المقررات المشار إليها في المادت  15 

 +( ، والمقررات ها : Dالتراكمي للدارس بعد اجتياز المقررات السابقة عن  

 ثالثة مقررات من متطلبات التخصص التربوي .  •

 مقرر مناهج البحث التخصصية . •

 مقرر إحصاة تربوي  متقدم( . •

لة رؤية المشرف الحتياج الباحث ة؛ وللك فا حا ازه الرااليحدد المشرف علا الراالة مقرراً درااياً للباحث أثناة اة -

 لهذه اإلمافة؛ ويشترط لذلك موافقة م لس

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة      الطريقة 

-15أ-14أ-13أ-12أ-12أ-11أ-10أ-9أ-8أ-7أ-6أ-5أ-4أ-3أ-2أ-1أ يةاالختبارات التحرير-1

 31أ-30أ-29أ -20أ-19أ-18أ-17أ-16أ

 28أ-27أ-26أ-25أ-24أـ االختبارات الشفوية -2
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 :   طرق تقويم البرنامج -9

 القاىم بالتقويم  الوايلة  العينة

دبلوم خاص طالب برةامج  

التربويعلم النفس   
 ااتطالع رأى 

 وم  الخاصطالب الدبل -1

 عيدونم

 خري و الكلية معلمون 
 الخريجون -2 ااتبياةات

 أصحاب األعمال -3 ااتطالع رأي-ااتباةات مديري المدارس الخاصة

 مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4 إعداد بحوا وفقا لقرار م لس الكلية

 طرق أخرى -5 التوصيفاتتقارير  القاىمين بالتدريس

  

 
ماح محمود إبراهيم اد.  –:ةامج البر منسق  

2017  / 12/  3التاري   تاري  االعتماد(      

 

 رىيس القسم المسئوم 

 أ.م.د. ما خليفة 

 

   14ج- 13ج – 12ج  التكليفات( أعمام فصلية-3


