
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

تكنولوجيا التعليمقسم :   

 (13نموذج رقم )

 (دبلوم مهنية) توصيف برنامج دراسي

  تكنولوجيا التعليم والمعلومات 

(2020 /2019)العام الدراسي:    

 أوالً: معلومات أساسية:

وجيا التعليم و المعلوماتتكنولفي  مهنيدبلوم اسم البرنامج :  -1 اسم البرنامج:  

 أحادي               طبيعة البرنامج:•

 / كلية التربية. تكنولوجيا التعليمقسم القسم المسئول عن البرنامج:  •

 2013/  6  /2تاريخ إقرار البرنامج:      •

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

 :ثانيًا: معلومات متخصصة

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 :  إلى فى تكنولوجيا التعليم والمعلومات مهنية اختصاصالدبلوم اليهدف برنامج 

 تطبيق النظريات والمعارف المتعلقة بتكنولوجيا التعليم في المجال التربوي. 1/1

تطبيق نماذج التصمميم التعليممي التمي هر ميا فمي توليمل وتصمميم بيعمات المتعلم  1/2
 ة.المتنوع

توهيممه المالممكلت ال اصممة بصمميانة البرمجيممات والجيمم و التعليميممة والت لمم   1/3
 علييا.

 إتقان ميارات العرض التعليمي المتنوعة في المواقف التعليمية الم تلفة. 1/4

التواصممل مممم المعلمممين المت صصممين ًكاهيميمما  فممي تصممميم وإنتمماج الووممهات  1/5
 التعليمية.

بة با ممت هام و مماعل تعليميممة موممههو منا ممبة لكممل مفممرهو ات مماذ القممرارات المنا مم6 /1
 تعليمية.

 توظيف المواره المتاوة من ًفراه وًجي و ومواه تعليمية لتصميم التعليم. 1/7

 الوعي بهوره في تنمية البيعة التعليمية للمهر ة ًو الفصل الهرا ي. 1/8

لملكيمممة الفكريمممة االلتممم ام بالقواعمممه المينيمممة والتربويمممة والوفممماظ علممم  وقممموق ا 1/9
 للمعلومات.
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 التنمية المينية الم تهامة والتعلم الم تمر في مجال تكنولوجيا المعلومات. 10 /1

  

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج:  -2

يجب أن يكون الخريج قادرا  اختصاص تكنولوجيا التعليم والمعلومات المهنى دبلومالبانتهاء دراسة برنامج 

 على أن: 

 المعارف والمفاهيم: - 2/1

 .النظريات وال ا يات والمعارف المت صصة في مجال التصميم التعليميي ترجم  1ً.

 ونظم المعلومات وقواعه البيانات، 

 .تكنولوجيا التعلم الفرهي والتعلم الذاتييوهه م تجهات  2ً.

 .إنتاج المواه التعليميةيتعرف عل  ً الي  وطرق  3ً.

 لكمبيوتر التعليمي، وم تجهات انتاج البرامج .يتعرف عل  ا 4ً.

 على المجتمع والبيئة المحيطة وتحتاج للتدخل التقني.المشكالت التى تطرأ يعهه  5ً.

 يسترجع التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 6ً.

 يتعرف عل  مناهج البوث ف  الت صص. 7ً.

 ومات والبوث .يعهه مصاهر جمم المعل 8ً.

 يتعرف عل  ً تراتجيات التفكير العلم  ومنيجيات البوث العلم . 9ً.

 يتعرف عل  مراك  مصاهر التعلم. 10ً.

 يلم بطرق انتاج وتصميم مراك  مصاهر التعلم. 11ً.

 يلم بالمفاهيم والمعارف ال اصة بنظم المعلومات وقواعه البيانات. 12ً.

نظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خدمات المعلومات، يحدد المفاهيم األساسية لت 13ً.

 والخدمات المرجعية الرقمية، ومصادرالمعلومات المرجعية.

 يتعرف عل  مصاهر التعلم اللكترونية. 14ً.

 عرف علي تكنولوجيا تفريه التعليم والنظريات المرتبطة به .يت 15ً.

 .عليم والتعلم عبر الالبكاتالت ونظريات يوهه مجاالت 16ً. 

 

 

  

 

 . 
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المباهئ ال لقية والقانونية لممار ة مينة المصمم التعليمي، وتطبيق تالريعات الملكية يتعرف  17ً.
 الفكرية، والتعاون الجماعي مم فرق العمل من معلم ومصمم ومطور ومي ر تعليمي.

 تعلم الم تلفة.مباهئ وً ا يات جوهو تصميم وإنتاج مصاهر ال يتعرف عل  18ً.

 الممار ات المينية ال اصة بتطوير مجال وبيعة تكنولوجيا التعليم والمعلومات.يتعرف عل   19ً.

توهيه ًبر  الممي ات والمالكلت الت  يمكن ًن تنتج عن توظيف بعض  همات الجيل الثان  للوي   20ً.
 ف  العملية التعليمية .

 لتعليم اإللكترون  وًهم مواصفاته وممي اته .توهيه مفيوم التعليم المهمج كتطور ل 21ً.

 

 

 المهارات الذهنية: -ب
 
يوهه االوتياجات التعليمية للمتعلمين والمالكلت المرتبطة بالمقررات والت صصات الكاهيمية  1 .

 الم تلفة.

ا جهيهو  2 .   لول المالكلت التعليمية الناجمة عن عهم الوعي التكنولوجي . يقهم ًفكار 

المرتبطة بالهمج بين علوم الوا   اآللي والعلوم والنظريات التربوية والنواوي الفنية نتاعج الل يول 3 .
 الواج  مراعاتيا في عمليات تصميم وانتاج مواه التعلم االلكتروني .

 ف  ًثناء تصميم وانتاج المواه والبرامج االلكترونية .ُيقوم ًهاءه وًهاء  ملعه  3 .

 لنف ية المرتبطة بأ س التصميم التعليمي . اُيولل النظريات  5 .

 لمواه والبرامج االلكترونية .ا وإنتاج لتصميم نظم التأليف الم تلفةي تار المنا   من بين  6 .

 يولل منيجية البوث في الهرا ات واالبواث المرتبطة بالمجال وينقهها .  7 .

 .المتاوة والهلة الالواهه ضوء في والكمية النوعية والمعلومات البيانات ي ت لص 8 .

 البوثية في مجال ت صصه.المالكلت يتبم المنيج العلمي ف  التفكير ف  هرا ة   9 .

يحلل أسس بناء وتقديم وإدارة المقررات التعليمية علي الشبكات، ومهارات توظيف الشبكات في   10 .

 التعليم.

 االن   وفق ا للمالكلت التعليمية المطرووة .يمي  بين البرمجيات ونظم المعلومات الم تلفة ويووه  11 . 

يميز طرق تنظيم وخدمات مراكز مصادر التعلم، وأساليب تقديم وإدارة خدمات المعلومات،  12 . 

 والخدمات المرجعية الرقمية، ومصادرالمعلومات المرجعية.
 
 التعليمية. يضم ً الي  تصميم وإنتاج بيعات التعلم المنا بة لمقابلة تلك االوتياجات 13 .

 يتمكن من التفكير العلمي الناقه والمبهع لوضم ولول للمالكلت والواجات التعليمية للطل  14 .

 يقيم الكلفة والعاعه لمصاهر التعلم المنا بة ليذه االوتياجات التعليمية. 15 .

 يت ذ القرارات التعليمية المنا بة في ضوء المعلومات المتاوة. 16 .
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مهنية:المهارات ال -ج   

يطبيق الميارات المينية في مجال التعامل مم البرمجيات والجي و والمواه التعليمية.  1ج.  

يكت  ال يناريوهات ال اصة بالمواه التعليمية التفاعلية. 2ج.  

يطور برمجيات الكمبيوتر التعليمية. 3ج.  

يصمم وينتج مواقم اإلنترنت التعليمية. 4ج.  

التعلم.يولل وي طط مراك  مصاهر  5ج.  

علوم الوا   اآللي والعلوم والنظريات التربوية والنواوي الفنية الواج  مراعاتيا يُوظف نظريات   6ج.
 في عمليات تصميم وانتاج مواه التعلم االلكتروني .

 .العلمية والمجتمعية والكنولوجية للتغلب على المشكالت   متنوعةحلوال ينفذ 7ج.

 تعلم المستهدفة.يخطط للدرس فى ضوء نواتج ال 8ج.

 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم.  9ج.

 يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم. 10ج.

 .متنوعة للتعليم والتعلم والنالطة الصفية  برمجيات الكترونيةي ت هم  11ج. 

 ات التعليمية علي الشبكات، وتوظيف الشبكات في التعليم.يحدد مفاهيم بناء وتقديم وإدارة المقرر 12ج. 

 ي ت هم ميارات التعلم الذاتي ف  نموه الميني طوال الوياو.  13ج. 

.يطبق خطوات التعليم االلكترونى ، والتعليم الفردى والتعليم الذاتي 14ج.  

.التصميم التعليمى الجيد، واالتصال التعليمي الفعال.يطبق خطوات 15ج   

.يطبق معايير العرض الفعال فى تصميم برامج الكمبيوتر 61ج..  

يوظف مصادر التعلم األلكترونى لخدمة العملية التعليمية. 17ج.  

 
 المهارات العامة  د. 

 :   يجب أن يكون الخريج قادرا على

 يتواصل بالكل فعال مم المالاركين في نظم التعلم التفاعلية.  1ه.

 وجية في تطوير المواقف التعليميةي ت هام التطبيقات التكنول 2ه.

 يقييم  اوتياجاته الال صية وًههافه الم تقبلية. 3ه.

 ي ت هم مصاهر تعلم متنوعة ومتجههو في الوصول عل  المعلومات. 4ه.

 يقيم المعلومات المتوفرو وإعاهو إنتاج المعرفة وفقا  لمعطيات الموقف التعليمي.  5ه.
 .يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه
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 . يوهه المالكلت ال اصة بمينته ويقترح الولول المنا بة.6ه.

 . ي ت هم الو اعل التكنولوجية ف  ممار ة مينته لتطوير العملية التعليمية التعلمية. 7ه.

 الميني والتهر  الم تمر لمواكبة الت يرات التكنولوجية المت ارعة.آهاءه يطور  8ه.
 

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 

 للدبلوم المهني :المواصفات القياسيه  3/1

 . يطبق المعارف المت صصة والمعلومات ال ا ية الت  اكت بيا ف  ممار ة مينتة. 1

 . يوظف مناهج البوث ف  مجال ت صصه.2

 . يوهه المالكلت ال اصة بمينته ويقترح الولول المنا بة.3

 ير العملية التعليمية التعلمية. . ي ت هم الو اعل التكنولوجية ف  ممار ة مينته لتطو4

. يطبق ميارات االتصال والقياهو مم فريق العمل والقهرو عل  ات اذ القرار الملعم ف  ضوء المعلومات 5
 المينية المتاوة. 

 . يلت م بأ لقيات المينة وتقبل الم اءلة والموا بة. 6

 . يتعلم ويتهر  با تمرار لتنمية ذاته ف  مجاله ومينته.7
 

 الدراسات لجنة قامت والتي حلوان، جامعة التربية بكلية  ARS العليا الدراسات لبرامج األكاديمية المرجعية  المعايير 3/2

تم تبنى المعايير والمعايير المرجعية األكاديمية  الحاكمة، المجالس من اعتمادها وتم بصياغتها الجودة ضمان بوحدة العليا

   2014/  3/  3(  بتاريخ 246مجلس كلية رقم ) - 2014  -جامعة حلوان  –ية التربية كل –ARSلبرامج الدراسات العليا 

 

 (وجدت إن) المرجعية العالمات-4

 ال يوجد4/1

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

 ساعة معتمدة 30مده البرنامج:  -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 عدد الساعات/الوحدات : •

 (28(          اجمالى)12(           عملى)18نظرى)                            

 (3(            اختيارى)9(          انتقائى)17الزامى)                            

 مقررات العلوم األساسيه: •

  

 مقررات العلوم االجتماعيه واالنسانيه:•

 

 :مقررات علوم التخصص•
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 ......(حاسب آلى و)مقررات من علوم أخرى •

 ال ينطبقات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :    مستوي -ج

 وحده موزعه على النحو التالى: 30المستوى األول/السنه األولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات 3مقرر مساعد )                                                      ( ساعات  9متطلبات عامة )

 ( ساعات 3متطلبات اختيارية )                                     ساعة    (15متطلبات تربوية اجبارية ) 

 

 

 مقررات البرنامج :-د

 :متطلبات عامة أ.

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Tech 

0404635 

 ليزية في التخصصاالنج اللغة 
3 2  2   

Tech 

0404634 

مناهج بحث وبحوث الفعل في 
   0  3 3 التخصص

     3 3  مقرر ثقافي 

 مقرر مساعد في التخصص :ب.

كود أو 

رقم 

 المقرر

اسم 

 المقرر

عدد 

 الوحدات

الفرقه أو  عدد الساعات االسبوعيه

 المستوى

الفصل 

 عملى تمارين نظرى الدراسى

Tech 

0404610 

مقرر تخصص 

(1) 
3 2  2   

Tech 

0404611 

مقرر تخصص 

(2) 
3 2  2   

 :متطلبات تربوية إجبارية  -ج

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

الفرقه أو 

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

 عملىتماري نظرى
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 ن

Tech 

0404606 

نظم المعلومات وقواعد 

 البيانات
3 3     

Tech 

0404608 

 والبرمجيات المواد إنتاج

   2  2 3 التعليمية

Tech 

0404607 
التعليم تفريد تكنولوجيا  3 3     

Tech 

0404609 
وصيانتها التعليمية األجهزة  3 2  2   

 

 :متطلبات تربوية اختيارية  -د

كود أو 

رقم 

 المقرر

عدد  اسم المقرر

 الوحدات

عدد الساعات 

 االسبوعيه

فرقه أو ال

 المستوى

الفصل 

 الدراسى

تماري نظرى

 ن

 عملى

Tech 

0404601 

   2  2 3 نظريات االتصال واإلعالم

Tech 

0404602 

   2  2 3 أسس التصميم التعليمي

Tech 

0404603 

   2  2 3 مراكز مصادر التعلم

Tech 

0404604 

مستحدثات تكنولوجيا 

 التعليم
3 2  2   

Tech 

0404605 

لفعلبحوث ا  3 2  2   

 

 محتويات المقررات  :   -5

 كود أو رقم المقرر  :

 اسم المقرر:

 المحتويات:                               )طبقا" لما هو مذكور فى الالئحه(
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 متطلبات االلتحاق بالبرنامج:  -6

 شروط القيد :

 ما يلى :  يةقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنيشترط ل

الً علووى درجووة الليسووانس فووى اتداي والتربيووة أو البكووالوريوس فووى العلوووم والتربيووة أو أن يكووون حاصوو -

 .أى مؤهل تربوى جامعى آخر من إحدى الجامعات المصرية أو بكالوريوس الفنون والتربية 

الدبلوم العامة فى التربية ، أو على درجة علمية معادلة ألي مونهم مون المجلوس  ن يكون حاصالً عليأ -

 للجامعات .األعلى 

 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج :  -7

 متطلبات نيل الدرجة :

( مقـوـررات  10ساعة معتمدة موزعة على )(30درجة الدبلوم المهنية في التربية)تكون متطلبات نيل 

( فوي 1مقورر دراسوة تجديديوة)،  عاموةالمتطلبوات للمقوررات  ةثالثو: بواقع ثالث ساعات لكول مقورر تشومل 

ريووة فووى التخصووص التربوووى مقووررات إجبا ة، أربعووفووى التخصووص  (2ص، مقوورر دراسووة تجديديووة)التخصوو

 .تيارى فى التخصص التربوى المهنىمقرر اخالمهنى،

 

 

 

 

  :   طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة  الطريقة

4/أ - اختبار تحريري -1 3/أ - 2/أ - 1/أ - 5/ب - 3/ب - 2/ب -1/ب -  

3ج/-4ب/ -1ا/  اختبار شفوي -2  

14ج 9ج    أعمال فصلية-3 8/ج 7ج -  2/ج -  1/ج - 13/ج -   - 9د/ 6/د -  5/د2/د -  1/د -   

طرق تقويم البرنامج  :  -10  

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

المهنيطالب الدبلوم   -11 استطالع رأي الطالب  

تقييم المقررات  ىاستطالع رأ الطالب   الطالب  

مدراء –أصحاب المدارس 

المشرفين  –المدارس   
 أصحاب األعمال -3 استطالع رأى

 

  مي حسين أحمدد/المسئول عن البرنامج : 

 

 فرجونعلمى : أ.د. خالد رئيس القسم ال
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