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  حلوان :جامعة

 التربية كلية:

 التربية المقارنة واإلدارة التربوية قسم:

 الخاصة تخصص اإلدارة التربويةدبلوم التوصيف برنامج 

 (2020-2019)عام                                          

 أساسية:معلومات  –أ 

 اإلدارة التربوية البرنامج: اسم -1

 (      ) ثنائي (      ) مشترك (لبرنامج: )أحاديا طبيعة - 2

 التربويةالتربية المقارنة واإلدارة  القسم المسئول عن البرنامج : - 3

 2013/  6/    2تاريخ إقرار البرنامج :    -4

 (12/2017 /3( بتاريخ )427بقرار رقم ) 2017ديسمبر  3تاريخ اعتماد توصيف البرنامج  - 5

 (2015/  20/4) ( بتاريخ94ومجلس القسم رقم)

 

 معلومات متخصصة : -ب

 األهداف العامة للبرنامج : -1

 والتعليمية المدرسية وإدارة الصف. اإلدارة التربوية تنمية المهارات الذهنية والتطبيقية للخريج في مجال -1/1

 مصؤر وبعؤا الؤدولالمدرسؤية فؤي  الثقافية المؤثررة فؤي اإلدارة والعوامل لقوىاعلى تحليل تنمية مهارات الخريج  -1/2

 المختلفة.

 زيادة قدرة الخريج على التواصل وبث روح الفريق في مجال التعليم. -1/3

 .وكيفية تطبيقها برامج تطوير المثسسات التعليميةبالخريج  معرفةتنمية  -1/4

 نية.تمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في تطوير ممارسته المه -1/5

اإلجؤؤرا ات المزمؤؤة لتصؤؤحيا ا  طؤؤا   اتخؤؤا علؤؤى لتنميؤؤة القؤؤدرة البيئؤؤي التحليؤؤل إلجؤؤرا   الخؤؤريج تنميؤؤة مهؤؤارات -1/6

 ومعالجة العيوب وجوانب القصور.

 تنمية مهارة الخريج على ا تيار وتطبيق أحد أدوات ووسائل التقييم لتعزيز نظم المحاسبة في التعليم. -1/7

 لخريج على تحديد جوانب القوة والضعف في أدا  المثسسة التعليمية.تعزيز قدرات ا -1/8

  طة بحثية مكتملة منهجي ًّا في مجال اإلدارة التربوية. إعدادالتمكن من  -1/9

حث الخريج على مواصلة تطوير معلوماته واالطمع على كل ما هؤو جديؤد فؤي مجؤال  ؤمان الجؤودة واالعتمؤاد   1/10

 جودة التعليم واالعتماد  والهيئات المناظرة.والهيئة القومية لضمان 

 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 : لومات والمفاهيمالمع -2-1

 يتعرف الخريج على بعا ا ساليب اإلدارية الحديثة التي تدعم ممارسته المهنية. 2-1-1

 ر التعليم.يذكر أهمية تطوير المنظمات التعليمية  ودورها في تطوي 2-1-2

 يحدد القوى والعوامل الثقافية المثررة في اإلدارة التعليمية. 2-1-3

يحدد معايير ومثشرات تقويم ا دا  في المنظمات في بعا الخبرات ا جنبية  وأوجه اإلفادة منها في تقؤويم أدا   2-1-3

 المنظمات التربوية في مصر.

 المعلومات اإلدارية. يتعرف النظريات وا ساليب الحديثة في نظم 2-1-4

 عوامل ا من والسممة المتعلقة بمجال عملة بمثسسته التعليمية. حددي 2-1-5

 يتعرف على رقافة معايير الجودة في التعليم. 2-1-6

 يتعرف النظريات والسياسيات والمعارف والنظريات المتخصصة التي تدعم ممارسته المهنية. 2-1-7

 تواجه تطبيق الجودة في المثسسات.يذكر أهم التحديات التي  2-1-8
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 ( من منظور مقارناالعتماد )ا كاديمي / المثسسييتعرف على معايير  2-1-9

 يتعرف أنواع المناهج البحثية المستخدمة في دراسات اإلدارة التربوية. 2-1-10

 

 الذهنية :  مهاراتال -2-2

 يقارن بين نظم اإلدارة التعليمية في مصر وبعا الدول. 2-2-1

 يستخدم التفكير العلمي لحل المشاكل في مجال العمل والمجتمع المحيط بالمدرسة. 2-2-2

 يفسر أوجه الشبه واال تمف في ميدان اإلدارة التعليمية في مصر وبعا الدول ا جنبية. 2-2-3

 .يستنتج بعا صعوبات ومعوقات أساليب تطوير المنظمات التعليمية 2-2-4

 الصائبة في  و  المعلومات المتاحة. القرارات اإلداريةيتخذ جودة واالعتماد في مصر  ويحلل أدا  هيئة ال 2-2-5

لتطؤوير ا دا  المدرسؤي  في  و  المو وعات والمهارات اإلدارية المكتسبة الطرق العلمية المناسبة يختار أحد 2-2-6

 الذي يسهم في تحقق  مان الجودة واالعتماد.

 ثقافية التي تحكم ا دا  المنظمي وتثرر على عملية التقويم.يشرح العوامل والقوى ال 2-2-7

 يحلل ويفسر نتائج الدراسة التي توصل إليها البحث. 2-2-8

 

 مهارات مهنية وعملية : -2-3

 يعد  طة بحثية ويطبق جوانبها التنظيمية. 2-3-1

 ل ا جنبية.يحدد العمقة بين نظام اإلدارة التعليمية  واإلدارة العامة ببعا الدو 2-3-2

 يستخدم الموارد المتاحة للمثسسة بصورة مثلي من أجل تحقيق التنمية المستدامة لحقيق الجودة واالعتماد 2-3-3

 يطبق معايير الجودة الشاملة في مجال تطوير المنظمات التعليمية. 2-3-4

 .يحلل صعوبات ومعوقات تطبيق أساليب تطوير المنظمات التعليمية 2-3-5

 ا ساليب الحديثة في اإلدارة المدرسية بما يحقق التميز المدرسي وجودة العملية التعليمية.بعا دم يستخ 2-3-6

 يكتب التقارير الخاصة بسير العمليات في مجال  مان الجودة واالعتماد بطريقة سليمة..2-3-7

 في المنظمات.سيطبق معايير ومثشرات تقويم ا دا   3-3-8

 مهارات عامــــة :  -2-4

 المختلفة. بأنواعه الفعال يتقن التواصل 2-4-1

 يستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف المرتبطة بمجال دراسته وعمله. 2-4-2

 .الشخصية التعلمية احتياجاته ويحدد  اته يقيم 2-4-3

 .والمعارف بصفة عامة المعلومات على للحصول المختلفة المصادر يستخدم 2-4-4

 واستثماره.الوقت  وتحفيز اآل رين وحسن إدارة فريق في يعمل 2-4-5

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

 .يستمر في تعلمه الذاتي 2-4-7

 يستخدم تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير ممارسته المهنية وأدائه في العمل. 2-4-8

 م العلمي في مجال التخصص.يستخدم أسلوب التفكير المنظم ومواكبة التقد 2-4-9

 يتقن استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات ا جنبية بشكل جيد في مجال التخصص. 2-4-10

 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني. 2-4-11

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

وتةم اعتمادهةا مةن المجةالس الةاكمةة، مجلةس ، ARSة لبةرامج الدراسةات العليةا تم تبني المعايير المرجعيةة األكاديمية 

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

 يطبق أساسيات ومهنجيات البحث العلمى ويستخدم أدواته المختلفة.  1 - 3

 يستخدم المنهج التحليلى فى مجال التخصص.  2 - 3

 المعارف المتخصصة مع المعارف  ات العمقة فى ممارسته المهنية.  يدمج 3 - 3

  لها باستخدام ا ساليب العلمية. يحدد المشكمت المهنية والمجتمعية  ويجد حلوالًّ  4 - 3

 ا بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة فى مجال التخصص.  يظهر وعيًّ  5 - 3

 يتفهم المستجدات  ات العمقة بتخصصه. 6 - 3

يطبق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقؤدرة علؤى اتخؤا  القؤرار الممئؤم فؤى  ؤو  المعلومؤات المهنيؤة  7 - 3

 المتاحة. 
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 ا ومهنيا مع القدرة على التعلم المستمر. ينمى  اتيه أكاديمي ًّ  8 - 3

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ال يوجد

 ةة الكلية()طبقا لالئهيكل مكونات البرنامج :  -5

 عدد الساعات األسبوعية: -أ

 تدريسية(    2ساعة معتمدة  =  1( ساعة معتمدة   معامل  )24محا رات )

 ساعة                  9عدد الساعات لمواد المتطلبات العامة                    -2

  ساعة              12عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -3

 ساعات     3عدد الساعات للمواد التخصص اال تيارية:              -4

 هيكل البرنامج:  -ب

 النسبة المئوية لمجموع الساعات النظرية والعملية التخصصية من الساعات النظرية الكلية :-

 % 8,34العملي        %     29,16مة                 النظري     * نسبة مواد المتطلبات العا

 -%    العملي       50  * نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري    

 -%          العملي             12,5    *نسبة مواد التخصص اال تيارية              النظري   

ساعة  2نظري +ساعة  2( ساعات معتمد )3)الميدانيمتضمن في مقرر :قاعة البحث والتدريب  التدريب الميداني :*

  عملي(

 البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                     مستويات  -ج

 وحدة موزعة على النحو التالي : (30)المستوي ا ول / السنة ا ولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات معتمدة6متطلبات مساعدة في التخصص) –( ساعات معتمدة 9متطلبات عامة ) -

( 3متطلبات تخصصية تربوية مهنية ا تيارية : ) -( ساعات معتمدة 12تخصصية تربوية مهنية  إجبارية : )متطلبات  - 

 .ساعات معتمدة

 

 مقررات البرنامج : - 6

( ساعات يتم تدريسها لجميع الطمب بالكلية في  كل التخصصات + متطلبات تخصصية 9متطلبات عامة:) )إلزامي  .أ

 ( ساعة موزعة(:12إجبارية:)

عدد  اسم المقرر ود المقرر ك

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

  دبلوم  اص - - 3  مقرر رقافى* 

Com 0406709 

مناهج بحث 

متخصصة في 

 اإلدارة التربوية

  دبلوم  اص - - 3 

Psyc 0402702 
إحصا  تربوي 

 متقدم

  دبلوم  اص 2 - 2 

Com 0406707 دبلوم  اص - - 3  إدارة تعليمية مقارنة  

Com 0406710 
نظم المحاسبة في 

 التعليم

  دبلوم  اص - - 3 

Com 0406711 
تطوير المنظمات 

 التعليمية

  دبلوم  اص - - 3 

Com 0406713 

إدارة التعليم في 

بعا الدول 

 ا جنبية

  دبلوم  اص - - 3 

 

 انتقائي: )ال يوجد( .ب

عدد  اسم المقرر مقرر كود ال

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري
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 ساعات يتم ا تيارها من بين المقررات التالية(: 3) ج. اختياري

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 

0406706 

 برات أجنبية في 

نظم  مان الجودة 

 واالعتماد

  دبلوم  اص - - 3 

Com 

0406712 

تقويم ا دا  في 

 المنظمات التربوية

  دبلوم  اص - - 3 

 

 

 

 مةتويات المقررات  :   -7 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

 )طبقاً لما هو مذكور في الالئةة(                                                                                     المةتويات  :       

           

 (:42متطلبات االلتةاق بالبرنامج: مادة ) -8

 يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما يلي : 

س في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو بكالوريوس أن يكون حاصمًّ على درجة الليسان-8/1

 الفنون والتربية أو أي مثهل تربوي جامعي آ ر من إحدى الجامعات المصرية .

أن يكون حاصمًّ علي الدبلوم العامة في التربية   أو على درجة علمية معادلة  ي منهم من المجلس ا على  - 8/2

 للجامعات .

 

 (43القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : مادة ) -9

( مقــررات بواقع رمث 10( ساعة معتمدة موزعة على )30تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية) -6/1

( في التخصص  مقرر دراسة 1ساعات لكل مقرر تشمل : رمرة مقررات للمتطلبات العامة   مقرر دراسة تجديدية )

(  في التخصص  أربعة مقررات إجبارية في التخصص التربوي المهني مقرر ا تياري في التخصص 2ية )تجديد

 التربوي المهني.

 

  طرق وقواعد تقييم الملتةقين بالبرنامج   : -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

وسيلةال العينة  القائم بالتقويم 

طالب الدبلوم -1 استطمع رأي الطالب  

 راجع استمارات توصيف المقررات
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الخريجون -2 استطمع رأى معيدين بالكلية ومعلمين   

أصةاب األعمال -3 استطمع رأى أصةاب المدارس الخاصة  

مقيم خارجي أو ممتةن خارجي -4 ال يوجد   

طرق أخري -5 ال يوجد   

 

 

 

   

 القسم مجلس رئيس         

 أ. د/ حسام حمدي عبد الحميد       

 لجنة المراجعة الداخلية

 أ. د. إبراهيم عباس الزهيري  

 د. لبنى مةمود شهاب

 د. مةمد حسن شةاته 

 


