
  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما
 

 ( 13نموذج رقم ) 

  حلوان جامعة / أكاديمية :

التربية: كلية / معهد  

أصول التربيةقسم :   

 توصيف برنامج دراسي 
  ( 2019/2020) عام 

معلومات أساسية : –أ   

تخصص  ) أصول التربية التربي في المهنيةالدبلوم              اسم البرنامج : -1

 (إعالم تربوي

 ) ثنائي (      ) مشترك (      ( :  ) أحاديطبيعة البرنامج  - 2
 أصول التربية قسم  البرنامج :القسم المسئول عن 

 م6/2013 /2تاريخ إقرار البرنامج : 
 م(2017/ 3/12)( بتاريخ 472مجلس الكلية بقرار رقم)تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

 
معلومات متخصصة : -ب  

األهداف العامة للبرنامج : -1  
 مجال االعالم التربوي في المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى يطبق. 1-1

 . هممارسة مهنت

 االعالم التربوي. يوظف مناهج البحث فى مجال 1-2

 المشكالت الخاصة بمهنته واقتراح الحلول المناسبة. يحدد. 1-3

 الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير العملية التعليمية التعلمية.  يستخدم 1-4

مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة على اتخاذ القرار المالئم فى ضوء  يطبق. 1-5

 المعلومات المهنية المتاحة. 

 بأخالقيات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة. زم يلت. 1-6

 لتنمية ذاته فى مجاله ومهنته.  يتعلم ويتدرب باستمرار. 1-7

 

المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2  
يجب أن يكون خريج البرنامج قد اكتسب النظريات والمعارف : المعرفة والفهم  2/1

 التالية:

 . اإلعالم التربويالنظريات والمدارس الفكرية المتنوعة فى مجال  2-1-1
 .اإلعالم التربويالمستجدات ذات العالقة فى مجال  2-1-2
 وطرق عالجها.  اإلعالم التربوي المشكالت التى تطرأ على مجال 2-1-3
 .  اإلعالم التربويالظواهر والعوامل المؤثرة فى مجال  2-1-4
 . اإلعالم التربويياته فى مجال طرق البحث وعمل 2-1-5
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 مقومات الهوية الثقافية 2-1-6
 الحقوق والواجبات المنظمة للمهنة 2-1-7

 
يجب أن يكون خريج البرنامج قادراً على أن: :القدرات الذهنية 2/2  

 
 . يستنتج معارف وعالقات جديدة من المعلومات المتاحة له. 2-2-1

 . يفسر الظواهر باستخدام األدلة والبراهين والحجج. 2-2-2

 . يستنبط العالقات والتداخالت والعوامل المؤثرة فى مجال تخصصه. 2-2-3

 فى التفكير فى دراسة القضايا والظواهر.  العلمي. يتبع المنهج 2-2-4

 
يجب أن يكون خريج البرنامج قادراً على أن مهنية:المهارات ل 2/3  

 
 . يحلل المعارف المرتبطة بمجال التخصص ويكون عالقات بينها. 2-3-1

 . يوظف النظريات والمعارف فى مجال تخصصه. 2-3-2

 فى مجال تخصصه.  اهيواجهالتى  . يخطط إلعداد حلوال للتغلب على المشكالت2-3-3

 . يستخدم المعلومات والمعارف فى أغراض البحث العلمى. 2-3-4

 
 العامة: يجب أن يكون خريج البرنامج قادرًا على أنمهارات ال 2/4

 . يتواصل ويعمل بكفاءة ضمن فريق. 2-4-1

 . ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا.2-4-2

 . يقوم أداءه وأداء اآلخرين. 2-4-3

 . يستخدم قدراته الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. 2-4-4

 . يتواصل باللغة العربية السليمة وإحدى اللغات األجنبية2-4-5

 

 

 

: األكاديمية للبرنامج المعايير   -3  
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كليممة التربيممة جامعممة حلمموا   والتممم ب ARSالدراسممات العليمماتممم تبنممم المعممايير المرجعيممة ا كاديميممة لبممرام  
قاممممت لجنمممة الدراسمممات العليممما بوحمممدة امممما  الجمممودة بممممياجتها وتمممم اعتمادهممما مممم  المجمممالس الحاكممممة  

 3/3/2014( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم )
 2014/2015وتم تفعيل البرنام  بدًءا م  الفمل ا ول للعام ا كاديمم 

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4
 تنطبقال4/1

 مكونات البرنامج : و هيكل  -5
 مده البرنامج:  -أ

يكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم المهنية في التربية فصلين دراسيين أساسييين  ويكيون  ( :45مادة )

فترة القيد لميدة فصيل الحد األقصى لنيل درجة الدبلوم المهنية أربعة فصول دراسية أساسية  ويجوز مد 

 دراسى أساسى لنيل الدرجة

 : هيكل البرنامج -ب
( وحدة موزعة على النحو التالي : 30ورد بالئحة الكلية اجتياز الطالب يلزم اجتياز )يشترط الجتياز البرنامج وفقا لما 

متطلبات تخصصية تربوية ( ساعات معتمدة  6متطلبات مساعدة في التخصص) –( ساعات معتمدة 9متطلبات عامة )

 ( ساعات معتمدة3متطلبات تخصصية تربوية مهنية اختيارية : ) -( ساعات معتمدة 12مهنية  إجبارية : )

 

 تجديدي                             عام                                                               : عدد الساعات/عدد الوحدات

 

                                                                                                                            

ميداني                      اختياري                  اختياري               

 %                                     30ساعات معتمدة                      بنسبة   9مقررات المتطلبات العامة:     -

 %                                         10ساعات معتمدة                     بنسبة   3(: 1مقررات دراسة تجديدية ) -

 % 10ساعات معتمدة                     بنسبة  3(:  2جديدية )مقررات دراسة ت -

 % 40بنسبة            ساعة معتمدة  12مقررات إجبارية في التخصص التربوي المهني:   -

 %10ساعات معتمدة   بنسبة  3مقررات اختياري في التخصص التربوي المهني:  -

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :   -ج
 ( وحدة موزعة على النحو التالم :30لمستوي ا ول / السنة ا ولى : يلزم اجتياز )ا
 ( ساعات معتمدة6متطلبات مساعدة فم التخمص) –( ساعات معتمدة 9متطلبات عامة ) -
متطلبمات تخمممية تربويمة  -( سماعات معتممدة 12متطلبات تخممية تربوية مهنيمة  ججباريمة : ) - 
 ة( ساعات معتمد3هنية اختيارية : )م
 مقررات البرنامج :-د

3 
 

9 6 30 

- 12 
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 ( ساعة معتمدة30متطلبات التخرج ) إجمالي
ًالتخصصاتًكلًًفيًبالكليةًالطالبًلجميعًتدريسهاًيتمًساعات(9ً:)عامةًمتطلبات:ًًأولاً  

ورمزهًالمقررًرقم م المقررًاسم  ًالساعات 

 المعتمدة

التدريسيةًالساعات ًالمتطلب 

 تطبيقي نظري السابق

1 0401621 Foed التخصصًفيًإنجليزيةًلغة  3 2 2  

*ثقافيًمقرر  2  3 3 -  

3 Tech 0404636 إعالم)التخصااااا  فاااااي البحااااا  منااااااهج 
(تربوي  

3 3 -  

ً:ًساعات(6ً)ًالتخصصًفيًمساعدًمقرر2ً:ًًثانيااً

1 0401601 Foed اإلعااااااااااااالم واسااااااااااااتراتيجيات نظريااااااااااااات 
 (متقدم)التربوي

3 3 -  

2 Tech 0404637 0401601 2 2 3 (متقدم) المدرسية الصحافة 
Foed 

ً:ًالتاليةًالمقرراتًعلىًموزعةًساعة(12ً:)إجباريةًتخصصيةًمتطلبات:ًًثالثااً

1 Psyc 0402632 2 2 3 التعلم سيكلوجية  

2 Tech 0404638 2 2 3 التربوي اإلعالم في الويب تطبيقات  

3 Curri. 0403672 2 2 3 التربوية األنشطة  

4 Ment 0407633 2 2 3 والمراهقين األطفال على اإلعالم تأثير  

 : التاليةًالمقرراتًبينًمنًاختيارهاًيتمًساعات(3ً)واحدًاختياريًمقرر:ًًرابعااً

1 Com  0406618 3 3 التربوية القيادة -  

2 Tech 0404639 3 3 (متقدم) اإلعالمية التربية -  

3 0401602 Foed 3 3 التربوية والسياسات العام الرأي -  

4 0401603 Foed 3 3 التربية اجتماع علم -  

5 0401604 Foed  3 3 الفعال بحاو -  

 إذا اختاره الذي الثقافي المقرر غير  المهنية الدبلوم مرحلة في( ب) القائمة من المطروحة  الثقافية المقررات أحد الدارس يختار

 . العامة الدبلوم مرحلة في دارسا كان

 :   محتويات المقررات -5

 

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6
 ( ما يلي : اختصاصي اعالم تربويالمهنية في التربية )الدبلوم بيشترط لقيد الدارس  (42مادة 

أن يكون حاصالً على درجة الليسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلووم والتربيوة أو  -

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

التربيووة أ أو علووى درجووة علميووة معادلووة ألي موونهم موون  أن يكووون حاصووالً علووي الوودبلوم العامووة فووي -

 المجلس األعلى للجامعات .

 راجع استمارات توصيف المقررات
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  (47ً-43الموادًمنً)  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

التنمية المهنية التربية ) أصول ربيةالت يف المهنيةنيل درجة الدبلوم  باتمتطل تكون:  (43مادة ) -
( مقــررات  بواقع ثالث ساعات 10موزعة على )معتمدة  اعة( س30)دراسة( والتعليم المستمر

( مقرر مساعد في التخصص ، 2( مقررات للمتطلبات العامة،  دراسة )3لكل مقرر تشمل : )
 ( متطلب اختياري.  1( مقررات إجبارية في التخصص و )4دراسة )

ساعات معتمدة، والحد ( 9الحد األدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي الواحد ) ( :44مادة ) -
 ( ساعة معتمدة.18األقصى )

يكون الحد األدنى لنيل درجة الدبلوم المهنية في التربية فصلين دراسيين أساسيين، ( :45مادة ) -
ويكون الحد األقصى لنيل درجة الدبلوم المهنية أربعة فصول دراسية أساسية، ويجوز مد فترة 

 القيد لمدة فصل دراسي أساسي لنيل الدرجة.

% لالمتحان 20% لألعمال الفصلية، 20يخصص من النهاية العظمى لكل مقرر  ( :46مادة ) -
 % لالمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي. 60الشفوي،  

تحسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارس في ورش العمل والبحوث والمقاالت التي  -
 الفصل الدراسي. أثناءيكلف بها واالختبارات التي تعقد له في 

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته 9يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) ( :47مادة ) -
 أجل رفع معدله التراكمي.المسموح بها في البرنامج، وذلك من 

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :   -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

االختبارات التحريرية -1

 والشفوية

1-1 ،1-2 ،2-1-1 ،2-1-2 ،2-1-5 ،2-2-1 ،2-2-2 ،2-

2-3 ،2-3-1 ،2-3-2 

-2، 4-2-2، 7-1-2، 4-1-2، 7-1، 6-1، 5-1، 4-1، 3-1 االختبارات العملية -2

3-3 ،2-3-4 ،2-4-1 ،2-4-3 ،2-4-4 ،2-4-5 

 طرق تقويم البرنامج  :  -10

 استبانة رأي الدارسين في البرنامج

 استبانة رأي الخريجين في البرنامج

 استبانة رأي جهات التوظيف

رئيس القسم         المسئول عن البرنامج  :   

أ.د/ ظالل محمد عادل                    مروة رفعتد/   

 

  


