
  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 ( 13نموذج رقم ) 

  حلوانجامعة / أكاديمية :

 التربيةكلية / معهد :

 التربية المقارنة واإلدارة التربويةقسم : 

 التخطيط االستراتيجي وسياسات التعليمتخصص  دكتوراهالتوصيف برنامج                     

  ( 2020-2019) عام                                          

 معلومات أساسية : –أ 

 التخطيط االستراتيجي وسياسات التعليم اسم البرنامج : -1

 (      ) ثنائي (      ) مشترك ( طبيعة البرنامج :  ) أحادي - 2

  التربية المقارنة واإلدارة التربوية القسم المسئول عن البرنامج : -3

 2013/ 6/  2 تاريخ إقرار البرنامج : -4

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

 (2015/  20/4( بتاريخ)94ومجلس القسم رقم)

 

 معلومات متخصصة : -ب

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 االسيتراتيجيالدراسات في مجال التخطيي   فيما يتعلق بأسس تحليل ونقدتنمية المهارات الذهنية والتطبيقية للخريج  -1/1

 .وسياسات التعليم

 .وسياسات التعليم االستراتيجيفي تصميم أدوات البحث في مجال التخطي  تنمية مهارات الخريج  -1/2

 .تحليل االتجاهات المعاصرة في وضع استراتيجيات وسياسات تعليمية كأمثلةزيادة قدرة الخريج على  -1/3

والتخطييي   االسييتراتيجيةاإلدارة يج بالمفيياهيم ااساسييية التييي تم نيي  ميية فهييم يبيعيية عمليية فييي مجييال تزويييد الخيير -1/4

 .االستراتيجي والتف ير االستراتيجي واالختالفات بينهم

تزويييد الخييريج  بالمهييارات العملييية التييي تم نيي  ميية المفيياهمة الفعاليية فييي عمليييات التخطييي  التعليمييي  والتخطييي   -1/5

 ي.االستراتيج

 تنمية مهارات اإلسهام في التحليل البيئي وتطوير ااداء لدى الخريج. -1/6

التخطييي  االسييتراتيجي حييث الخييريج علييى مواصييلة تطييوير معلوماتيي  وااليييال  علييى كييل مييا هييو جديييد فييي مجييال  -1/7

 .وعلى نماذج مة الفياسات التعليمية المطبقة في الدول ااخرى المتقدمة  وسياسات التعليم

 تم ية الخريج مة استخدام ت نولوجيا االتصال والمعلومات في تطوير ممارست  المهنية.  -1/8

 .في مجال التخطي  االستراتيجي  وسياسات التعليم إجراء الدراسات المفتقبلية في التربية -1/9

 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 : لومات والمفاهيمالمع -2-1

 .على أساليب التعليق والتففير في الدراسات في مجال التخطي  اإلستراتيجي وسياسات التعليمف يتعر 2-1-1

 الشروي التي يجب مراعاتها عند تبني اتجاه معية في التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم.يذكر  2-1-2

  .الفياسات التعليميةيحدد أنوا  المناهج البحثية المفتخدمة في مجال التخطي  االستراتيجي  و 2-1-3

 .يتعرف على متطلبات وضع وتنفيذ الفياسة التعليمية 2-1-4

 تحديد عمليات ومراحل تحليل نظم التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم. 2-1-5

 يذكر إيجابيات وسلبيات تطبيق أساليب تحليل نظم التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم. 2-1-6

 .التعليم وتخطيط  يحدد اقتصاديات 2-1-7

 االتجاهات المعاصرة في التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم.يذكر  2-1-8

 .مة منظور مقارنأنظمة وضع وتنفيذ الفياسات التعليمية يتعرف على  2-1-9

 .في مجال التعليم اإلداريالنماذج اإلدارية المختلفة في مجال تطبيق الف ر يتعرف على  2-1-10

 

 الذهنية :  اتمهارال -2-2

 وينقد الدراسات والبحوث في مجال التخطي  اإلستراتيجي وسياسات التعليم.يحلل  2-2-1



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 .يففر مدى غلبة اتجاهات بعينها في التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم 2-2-2

 .يفتنتج ويتنبأ ببعض صعوبات ومعوقات تتبني بعض االتجاهات 2-2-3

 لالستفادة منها. بالتخطي  االستراتيجي  وسياسات التعليمابحاث والمواضيع ذات العالقة يفتنتج المعلومات مة ا 2-2-4

 .يلخص خطوات تطبيق تحليل نظم التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم 2-2-5

 .يحلل وثائق الفياسة التعليمية في مصر 2-2-6

 

 مهارات مهنية وعملية : -2-3

 .ختلفة في مجال التخطي  اإلستراتيجي وسياسات التعليم في عمل خط  بحثية مختلفةيفتخدم المداخل البحثية الم 2-3-1

 .مة خالل االتجاهات المعاصرة بما يالئم ويناسب يبيعة النظام التعليمي في مصريطور ااداء المؤسفي  2-3-2

رة عنييد التخطييي  يفييتخدم أوجيي  اإلفييادة ميية خبييرات بعييض الييدول ااجنبييية فييي تطبيقهييا لالتجاهييات المعاصيي 2-3-3

 االستراتيجي وصياغة سياسات لتطوير التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم المصرية في سياقها 

 يطبق أساليب تحليل نظم التخطي  االستراتيجي وسياسات التعليم على بعض قضايا اإلدارة التعليمية . 2-3-4

 منها في تطوير التعليم. عليمية واالستفادةالتإلدارة ايطبق النماذج العالمية المعاصرة لتطوير  2-3-5

بما يحقيق التمييز المدرسيي وجيودة العمليية التخطي  االستراتيجي  وسياسات التعليم يفتخدم ااساليب الحديثة في  2-3-6

 التعليمية.

 

 مهارات عامــــة :  -2-4

 .المختلفة  بأنواع  الفعال يتقة التواصل 2-4-1

 .المهنية وأدائ  في العمل ممارست  تطوير يخدم بما علوماتالم ت نولوجيا يفتخدم 2-4-2

 .الشخصية التعلمية احتياجات  ويحدد ذات  يقيم 2-4-3

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

 .الوقت واستثماره   وتحفيز اآلخرية وحفة إدارة فريق في يعمل 2-4-5

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

 .يفتمر في تعلم  الذاتي 2-4-7

 .التخطي  االستراتيجييواكب التطور العلمي والمهني الحديث في مجال  2-4-8

 يفتخدم أسلوب التف ير المنظم ومواكبة التقدم العلمي في مجال التخصص. 2-4-9

 جيد في مجال التخصص. يتقة استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات ااجنبية بش ل 2-4-10

 يفتخدم الحاسب اآللي والوسائل الت نولوجية الحديثة في تطوير أدائ  المهني. 2-4-11

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

اعتمردت فري والتري ، كليرة التربيرة جامعرة حلروانب ARSالمعايير المرجعية األكاديمية لبررامج الدراسرات العليراتم تبني 

 ، وهي التالي:3/3/2014( بتاريخ 246م )مجلس الكلية رق

 أساسيات ومنهجيات البحث العلمى.  يتقة 3-1

 على اإلضافة للمعارف فى مجال التخصص.  ارستمرباعمل ي 3-2

 طبق المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة.ي 3-3

 دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مفتنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها. ي 3-4

 وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص.  يظهر 3-5

 د حلوال مبت رة لحلها. يجالمش الت المهنية و يحدد 3-6

 ممارست  المهنية.  م الوسائل الت نولوجية المناسبة بما يخدميفتخد 3-7

 فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. يقودواصل بفاعلية ويت 3-8

 خذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة. يت 3-9

 ينمى ذات  أكاديميا ومهنيا مع االنخراي فى التعليم المفتمر.  3-10

 

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ال يوجد

 ئحة الكلية()طبقا لالهيكل مكونات البرنامج :  -5

 عدد الساعات األسبوعية: -1



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 تدريفية(    2ساعة معتمدة  =  1( ساعة معتمدة   معامل  )40محاضرات )

 ساعة                 16عدد الفاعات الرسالة                                   -2

 ساعات              8عدد الفاعات لمواد متطلبات التخصص المفاعد:       -3

 ساعة               12عدد الفاعات للمواد التخصص اإلجبارية                -4

 ساعات     4عدد الفاعات للمواد التخصص االختيارية:              -5

 هيكل البرنامج:  -ب

 النفبة المئوية لمجمو  الفاعات النظرية والعملية التخصصية مة الفاعات النظرية ال لية :-

 -%      العملي       40لة                                النظري       * نفبة الرسا

    -%       العملي        20* نفبة مواد متطلبات التخصص المفاعد      النظري       

 -%    العملي       30* نفبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري        

 -%          العملي             10ية              النظري       *نفبة مواد التخصص االختيار

 البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                     مستويات  -ج

 وحدة موزعة على النحو التالي : (30)المفتوي ااول / الفنة ااولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات معتمدة6فاعدة في التخصص)متطلبات م –( ساعات معتمدة 9متطلبات عامة ) -

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

 ساعات معتمدة

 مقررات البرنامج :-6

 ( ساعة موزعة على المقررات التالية:12متطلبات إجبارية :)إلزامي:  .أ

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

        

Com 

0406915 

مناهج بحث متقدمة في 

التخطي  اإلستراتيجي 

 وسياسات التعليم

  دكتوراه - - 4 

Com 

0406916 

االتجاهات المعاصرة في 

التخطي  االستراتيجي 

 وسياسات التعليم

  كتوراهد - - 4 

Com 

0406917 

تحليل نظم التخطي  

االستراتيجي وسياسات 

 التعليم

  دكتوراه - - 4 

 

 انتقائي: )ال يوجد( .ب

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

        

 

 مة بية المقررات التالية(:ساعات يتم اختيارها  4) ج. اختياري

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 

0406904 

  دكتوراه - - 4  سياسات تعليم مقارنة

Com 

0406905 

الف ر اإلداري التربوي 

 المعاصر

  دكتوراه - - 4 

 

  



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

( سراعات معتمردة أثنران إنجراز الردارا لرسرالتا ووفقرا الحتياجاترا وبتحديرد مرن المشررف 8( مقررر دراسري )2اف )يض ملحوظة: 

 .Com 0406920 & Com 0406919ويوافق عليها مجلس القسم 

 

 محتويات المقررات  :   -7 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

 )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة(                                                 المحتويات  :                     

 (:42متطلبات االلتحاق بالبرنامج: مادة ) -8

 يشتري لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما يلي : 

التربية أو ب الوريوس أن ي ون حاصالً على درجة الليفانس في اآلداب والتربية أو الب الوريوس في العلوم و-5/1

 الفنون والتربية أو أي مؤهل تربوي جامعي آخر مة إحدى الجامعات المصرية .

أن ي ون حاصالً علي الدبلوم العامة في التربية   أو على درجة علمية معادلة اي منهم مة المجلس ااعلى  - 5/2

 للجامعات .

 (43القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : مادة ) -9

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

( في التخصص  مقرر دراسة 1) ساعات ل ل مقرر تشمل : ثالثة مقررات للمتطلبات العامة   مقرر دراسة تجديدية

ص التربوي المهني مقرر اختياري في التخصص (  في التخصص  أربعة مقررات إجبارية في التخص2تجديدية )

 التربوي المهني.

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -10

 ما تقيسا من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

اختبار تحريري -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  

ار شفوياختب -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

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

الب الدبلومط -1 استطالع رأي جميع الطالب  

الخريجون -2 استطالع رأى معيدين بالكلية ومعلمين   

أصحاب األعمال -3 استطالع رأى أصحاب المدارا الخاصة  

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4 ال يوجد   

طرق أخري -5 ال يوجد   

 نامج : أ.د. حسام حمدي عبد الحميدمنسق البر

  لحميدأ. د حسام حمدي عبد ا رئيس القسم العلمي :

 

       

 راجع استمارات توصيف المقررات


