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 (خاصالدبلوم ال) توصيف برنامج دراسي

 (2020 /2019)العام الدراسي:   

 أوالً: معلومات أساسية:

 الدبلوم الخاص اسم البرنامج:•

 أحادي               طبيعة البرنامج:•

 / كلية التربية. تكنولوجيا التعليمقسم ن البرنامج:  القسم المسئول ع•

 2013/  6  /2تاريخ إقرار البرنامج:      •

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

 ثانًيا: معلومات متخصصة:

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 :  إلى الدبلوم الخاصيهدف برنامج 
 يات ومنهجيات البحث العلمي في مجال تكنولوجيا التعليم.إجادة تطبيق أساس 1/1

 تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال تكنولوجيا التعليم. 1/2

 تطبيق المعارف المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ضمن الممارسة المهنية. 1/3

 إظهار الوعي بالمشاكل التربوية وسبل عالجها بالمستحدثات التكنولوجية المتجددة. 1/4

 قان مهارات التصميم التعليمي واستخدامها بما يخدم المجال التربوي.إت 1/5

 إتخاذ القرارات المناسبة باستخدام وسائل تعليمية محددة مناسبة لكل مفردة تعليمية. 1/6

 توظيف الموارد المتاحة من أفراد وأجهزة ومواد تعليمية لتصميم التعليم. 1/7

 أو الفصل الدراسي. الوعي بدوره في تنمية البيئة التعليمية للمدرسة 1/8
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 اإللتزام بالقواعد المهنية والتربوية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمعلومات. 1/9

 التنمية المهنية المستدامة والتعلم المستمر في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات. 1/10

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

 يجب أن يكون الخريج قادرا على أن:  لخاصالدبلوم ابانتهاء دراسة برنامج 
 المعارف والمفاهيم: - 2/1

النظريدددات واسساسددديات والمعدددارة المتخصصدددة جدددب مجددداخ مندددا   البحددد  المتخصصدددة  يحددددد  1أ.

والقراءات جب مجاخ تكنولوجيا التعليم باللغة اإلنجليزية  وتطبيقات التصميم التعليمدب  ومصدادر الدتعلم 

المتخصصددة  باإلضدداجة كلددة كيظيددة توظيددة اإلنترنددت جددب البحدد  العلمددب   مددن بعددد  وحلقددة البحدد 

وتكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  وكنتاج الوسائخ التعليمية باستخدام الحاسب  وكدارة مراكز 

  .مصادر التعلم  واقتصاديات تكنولوجيا التعليم  ونظم المعلومات اإللكترونية.

 .تخصص تكنولوجيا التعليم وأ ميته جب تطوير البيئة التعليميةتأثير مجاخ يتعرة علب  2أ.

 .التطورات العلمية ومستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيظية توظيظهايعدد  3أ.

وتطبيق تشريعات المبادئ اسخالقية والقانونية لممارسة مهنة المصمم التعليمب  يتعرة علب  4أ.

 الملكية الظكرية

                .ات البح  العلمبأساسيات وأخالقييحدد  5أ.

 .مبادئ وأساسيات جودة تصميم وكنتاج مصادر التعلم المختلظةيحدد  6أ.

 .الممارسات المهنية الخاصة بتطوير مجاخ وبيئة تكنولوجيا التعليم والمعلوماتيتعرة علب   7أ.

 مب.النظريات واسساسيات والمعارة المتخصصة جب مجاخ التصميم التعلييسترجع  8أ.

 يتعرة علة رق وأساليب التقويم والقياس. 9أ.

 يميز بين طرق اسحصاء الوصظة 10أ.

 يتعرة علة نظريات استصاخ واسعالم التربوي11أ.
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 يلم بنظريات استصاخ ونظريات اسعالم التربوى. 12أ.

 يتعرة علة المظا يم والنظريات اسساسية للتعليم عن بعد  13أ.      

 علة أساليب وطرق كنتاج المواد التعليمية.يتعرة 14أ.      

 يتعرة علة الكمبيوتر التعليمب  ومستجدات انتاج البرام  . 15أ.     

 يسترجع التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 16أ.     

 يتعرة علة منا   البح  جة التخصص. 17أ.    

 مات والبح  .يعدد مصادر جمع المعلو 18أ.    

 يتعرة علة أستراتجيات التظكير العلمة ومنهجيات البح  العلمة. 19أ.    

 يتعرة علة مراكز مصادر التعلم. 20أ.   

 يلم بطرق انتاج وتصميم مراكز مصادر التعلم. 21أ.   

 يلم بالمظا يم والمعارة الخاصة بنظم المعلومات وقواعد البيانات. 22أ.    

 مراكز مصادر التعلم   وادراةظا يم اسساسية لتنظيم ويحدد الم 23أ.   

 يتعرة علة مصادر التعلم اسلكترونية. 24أ.   

 يتعرة علة بيئات التعلم اسلكترونية 25أ.   

  

 المهارات الذهنية: -ب

االحتياجات التعليمية للمتعلمين والمشكالت المرتبطة بالمقررات والتخصصات  ويحلخ يحدد 1ب.

 .المختلظة اسكاديمية

 .أساليب تصميم وكنتاج بيئات التعلم المناسبة لمقابلة تلك االحتياجات التعليمية يضع 2ب.
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 .بين تخصص تكنولوجيا التعليم وبقية التخصصات التربوية اسخرى يربط 3ب.

 .بح  أو كتابة خطة بحثية منهجية حوخ مشكلة جب مجاخ تكنولوجيا التعليم يجري 4ب.

 .عمليات التعليم والتعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجيةلتطوير  يخطط  5ب.

 .التظكير العلمب الناقد والمبدع لوضع حلوخ للمشكالت والحاجات التعليمية للطالبيستخدم  6ب.

المرتبطة بالدم  بين علوم الحاسب اآللب والعلوم والنظريات التربوية والنواحب نتائ  اليحلخ  7ب.

 جب عمليات تصميم وانتاج مواد التعلم االلكترونب . الظنية الواجب مراعاتها

 جة أثناء تصميم وانتاج المواد والبرام  االلكترونية .ُيقوم أداءه وأداء زمالئه  8ب.

 النظسية المرتبطة بأسس التصميم التعليمب . ُيحلخ النظريات  9ب.

 اد والبرام  االلكترونية .لموا وكنتاج لتصميم نظم التألية المختلظةيختار المناسب من بين  10ب.

 يحلخ منهجية البح  جب الدراسات واالبحا  المرتبطة بالمجاخ وينقد ا .  11ب.

 .المتاحة واسدلة الشوا د ضوء جب والكمية النوعية والمعلومات البيانات يستخلص12ب.

 البحثية جب مجاخ تخصصه.يتبع المنه  العلمب جة التظكير جة دراسة المشكالت   13ب.

يحلخ أسس بناء وتقديم وكدارة المقررات التعليمية علب الشبكات  ومهارات توظية الشبكات   14ب.

 جب التعليم.

 يطبق اسساليب اسحصائية جة البحو  العلمية 15ب.

 يوظة اللغة اسنجليزية جة مظا يم وموضوعات التخصص 16ب.

 يطبق نظريات استصاخ والتظاعخ عند تصميم بيئات التعلم 17ب.

يميز بين البرمجيات ونظم المعلومات المختلظة ويححد االنسب وجًقا للمشكالت التعليمية 18. ب

 المطروحة .
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 .ادارة مراكز مصادر التعلميميز طرق  19ب. 

 يضع أساليب تصميم وكنتاج بيئات التعلم المناسبة لمقابلة تلك االحتياجات التعليمية. 20ب.

 علم المناسبة لهذه االحتياجات التعليمية.يقيم الكلظة والعائد لمصادر الت21ب.

 يتخذ القرارات التعليمية المناسبة جب ضوء المعلومات المتاحة. 22ب.

 

المهارات المهنية: -ج   

 
 .المهارات المهنية جب مجاخ التعامخ مع البرمجيات واسجهزة والمواد التعليمية يطبق 1ج.

 .ر ونظم التعليم والتعلمالتقارير المهنية جب مجاخ مصاد ويقيم ييكتب 2ج.

 .اسجكار البحثية جب مجاخ تكنولوجيا التعليم وتطوير ا بشكخ مستمر يقيم 3ج.

 .السيناريو ات الخاصة بالمواد التعليمية التظاعلية يكتب 4ج.

 يستخدم مهارات التعلم الذاتب جة نموه المهنب طواخ الحياة.  5ج.

 .ليم الظردى والتعليم الذاتبيطبق خطوات التعليم االلكترونة   والتع 6ج.

 .التصميم التعليمة الجيد  واالتصاخ التعليمب الظعاخ.يطبق خطوات 7ج 

 يطبق معايير العرض الظعاخ جة تصميم برام  الكمبيوتر. 8ج..

 يوظة مصادر التعلم اسلكترونة لخدمة العملية التعليمية. 9ج.

 يبق اسساليب اسحصائية وطرق القياس المختلظة 10ج.

 .يطور وينت  برمجيات الكمبيوتر التعليمية 11ج.

 نت  مواقع اإلنترنت التعليمية.ييصمم و 12ج. 
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 يحلخ ويخطط مراكز مصادر التعلم.   13ج.

 يطبق مبادئ االتصاخ الظعالة جب بيئات التعلم التظاعلية. 14ج.

 

 
 المهارات العامة  د. 

 :   يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .مع المشاركين جب نظم التعلم التظاعلية يتواصخ بظاعلية 1د.

 .التطبيقات التكنولوجية جب تطوير المواقة والممارسات التعليمية يستخدم 2د.

 .التقييم الذاتب وتقييم احتياجاته الشخصية وأ داجه المستقبليةيقيم  3د.

 .المعارةمصادر تعلم متنوعة ومتجددة جب الحصوخ علة المعلومات و يستخدم 4د.

 .المعلومات المتوجرة وكعادة كنتاج المعرجة وجقاً لمعطيات الموقة التعليمب يقيم 5د.

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين بموضوعية. 6د.

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائخ التكنولوجية للتواصخ والبح  عن المعلومات. 7د.

 يجيد التواصخ باللغة اسجنبية جة مجاخ تخصصه. 8د.

  يتعامخ بإيجابية مع ضغوط البح  العلمة. 9د.

 .مع جرق العمخ الجماعية جب تصميم وكنتاج أوعية المعرجة المستحدثة يتعامخ 10د.

  .التطوير المهنب والتدرب المستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعةيستخدم  11د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 

 : الخاصللدبلوم  المواصفات القياسيه 3/1

 

 . المختلفة أدواته ويستخدم العلمى البحث ومهنجيات أساسيات يطبق. 1
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 . التخصص مجال فى التحليلى المنهج يستخدم. 2

 . المهنية ممارسته فى العالقة ذات المعارف مع المتخصصة المعارف يدمج. 3

 . العلمية ألساليبا باستخدام لها حلوال يجدو ،والمجتمعية المهنية المشكالت يحدد. 4

  . التخصص مجال فى الحديثة والرؤى الجارية بالمشاكل وعيا يظهر. 5

 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات يتفهم. 6

 المعلومات ضوء فى المالئم القرار اتخاذ على والقدرة العمل فريق مع والقيادة االتصال مهارات يطبق. 7

 . المتاحة المهنية

 . المستمر التعلم على درةالق مع ومهنيا أكاديميا ذاتيه ينمى. 8

 

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

 اربعة فصول دراسيةمده البرنامج:  -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 عدد الساعات/الوحدات : •

 (32(          اجمالى)8عملى)      (     24نظرى)                            

 (3(            اختيارى)9(          انتقائى)12الزامى)                            

 :                                               %    متطلبات عامة •

 %       :                                                       متطلبات كجبارية •

 التخصص :                                         % جبمتطلب اختياري  •

 :  متطلب ثقاجة •

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

 

6 30%  

50%  12 

3 10%  

3 10%  
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 مقررات البرنامج :-د
 ( ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات:9) :متطلبات عامة أ.

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقي نظري

1 Psyc 0402702 2 2 3 إحصاء تربوى متقدم  

2 Tech 0404701 3 3 المتخصصة البحث مناهج -  

  - 3 3 *ثقافي مقرر  3

 

 معتمدة ساعة( 12) :متطلبات تربوية إجبارية  -ب

 - 3 3 
قرررراءات فررري التخصررر  بالل رررة 

 اإلنجليزية
Tech 0404702 1 

 Tech 0404703 2 مصادر التعليم والتعلم من بعد 3 3 - 

Tech 0404607 2 2 3 تطبيقات في التصميم التعليمي Tech 0404704 3 

Tech 0404607 2 2 3 تطوير بيئات التعليم االلكتروني Tech 0404705 4 

  

 :اختيارية  متطلبات تربوية -د

 2 2 3 
إنترررررررراج الوسررررررررائل التعليميررررررررة 

 بإستخدام الحاسب
Tech 0404706 1 

 Tech 0404707 2 نظريات االتصال واالعالم 3 2 2 

 Tech 0404708 3 إستخدام تكنولوجيا التعليم 3 2 2 

 Tech 0404709 4 إدارة مراكز مصادر التعلم 3 2 2 

 

 محتويات المقررات  :   -5

 المقرر  :كود أو رقم 

 اسم المقرر:

 المحتويات:                               )طبقا" لما هو مذكور فى الالئحه(

 



جودة التعليم واالعتمادالهيئة القومية لضمان   
 

 

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -6

 شروط القيد :

 ما يلى :  يةقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنيشترط ل

 :  يليما  الخاصيشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم 

العلوووم والتربيووة أو  فووياآلداب والتربيووة أو البكووالوريوس  فووي علووى در ووة الليسووانس أن يكووون حاصوو ا  -

 .آخر من إحدى ال امعات المصرية   امعي تربويمؤهل  أو أيبكالوريوس الفنون والتربية 

التربية ، أو على در ة علمية معادلة ألي مونهم مون الم لوس  فيالدبلوم العامة  ن يكون حاص ا عليأ -

  امعات .األعلى لل

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 متطلبات نيخ الدرجة :

( مقـوـررات  8سواعة معتمودة موةعوة علوى ) (24في التربية) الخاصتكون متطلبات نيل در ة الدبلوم 

مقوررات إ باريوة فوى  ةعاموة،  ، أربعوالمتطلبوات للمقوررات  ةث ثو: بواقع ثو ث سواعات لكول مقورر تشومل 

 .المهني التربويالتخصص  في اختياري،مقرر المهني لتربوياالتخصص 

( 18( سواعات معتمودة،  و الحود األقصوى )9الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسوي الواحود ) -

 ساعة معتمدة .

الحوود ين، ويكووون أساسووي يندراسووي ينفصوول فووي التربيووة الخوواصلنيوول در ووة الوودبلوم دنووى الحوود األيكووون  -

، وي ووة مود فتورة القيود لمودة فصول ة أربعة فصول دراسية أساسيةالخاصةة الدبلوم األقصى لنيل در 

 دراسي أساسي لنيل الدر ة .

% 60،  الشوفوي متحوان ل% 20% لألعموال الفصولية ، 20يخصص من النهاية العظموى لكول مقورر  -

 .  الدراسينهاية الفصل  في التحريريل متحان 

ورش العمل والبحوث والمقاالت التى يكلو   في اةات الدارس تحسب در ات األعمال الفصلية على إن -

 . الدراسيالفصل  أثناءتعقد له  التيبها واالختبارات 

( ساعات معتمودة طووال مودة دراسوته المسومو  بهوا فوي 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يت اوة ) -

 البرنامج ، وذلك من أ ل رفع معدله التراكمي .

 

 

  :   م الملتحقين بالبرنامجطرق وقواعد تقيي  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدجة الطريقة 
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االختبارات  -1

 التحريرية 

اكتسبها  التبلتقييم المعارة والمهارات الذ نية 

 الطالب 

االختبارات  -2

 الشظهية 

اكتسبها  التبلتقييم المهارات المهنية والعملية 

 الطالب 

أوراق العمخ   -3

 كليظات( )الت

لتقييم المعارة والمهارات الذ نية والمهنية 

 اكتسبها الطالب  التب

 اكتسبها الطالب  التبلتقييم المهارات العامة  المشروع   -4

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 القائم بالتقويم  الوسيلة  العينة

طالب 

 الدراسات العليا
 طالب الدبلوم  الخاص -1 استبيانات

 الخريجون -2 استبيانات "   "

 

 

                   أ.م.د. على خليفة المسئول عن البرنامج :  

 

 

 خالد فرجون أ.د. رئيس القسم/ 

 

 

 
 

 

 
 

 


