
  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 ( 13نموذج رقم ) 

  حلوانجامعة / أكاديمية :

 التربيةكلية / معهد :

 التربية المقارنة واإلدارة التربويةقسم : 

 

 الدبلوم الخاصة تخصص تربية مقارنة دوليةتوصيف برنامج 

 ( 2020-2019) عام                                          

 معلومات أساسية : –أ 

 التربية المقارنة الدولية اسم البرنامج : -1

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

      التربية المقارنة واإلدارة التربوية القسم المسئول عن البرنامج : -3

 2013/  6/    2تاريخ إقرار البرنامج :    - 4

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

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

 

 معلومات متخصصة : -ب

 األهداف العامة للبرنامج : -1

 .التربية المقارنة الدوليةتنمية المهارات الذهنية والتطبيقية للخريج في مجال  -1/1

زياادة دادرة  -1/3التربية المقارنة الدولية. لمهنية في مجال تنمية مهارات الخريج لحل المشاكل المتعلقة بممارسته ا -1/2

 الخريج على التواصل وبث روح الفريق في مجال التعليم.

  .التربية المقارنة الدوليةفي مجال  سية التي تمكنه من فهم طبيعة عملهتزويد الخريج بالمفاهيم األسا -1/4

تطبيقهاا فاي و التربياة المقارناة الدولياةمجاال من المساهمة الفعالة في  تزويد الخريج  بالمهارات العملية التي تمكنه -1/5

 الميدان.

 .البحث في الخبرات األجنبية، واإلفادة منها في حل مشكالت التعليم المصريتنمية مهارات  -1/6

  .الدوليةالتربية المقارنة حث الخريج على مواصلة تطوير معلوماته واالطالع على كل ما هو جديد في مجال  -1/7

 ته المهنية. اتمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في تطوير ممارس -1/8

 .التربية المقارنة الدولية مجال إجراء الدراسات المستقبلية في -1/9

  .مختلفة تمويل بمصادر الطالب وعي تنمية -1/10

 . البشرية والتنمية التعليم بمؤشرات الطالب تعريف 1/11

 

 

 

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 : لومات والمفاهيمالمع -2-1

 .في مجال التربية المقارنة الدولية والمفاهيميتعرف النظريات والسياسيات والمعارف  2-1-1

 . ليةالتربية المقارنة الدويذكر المبادئ األخالدية والقانونية لممارسة مهنة التعليم في مجال  2-1-2

 .التربية المقارنة الدولية البحثية في مجال يتعرف النظريات واألساليب 2-1-3

 . مختلفة دول في تعليمية أنظمة يتعرف على 2-1-4

 .والعوامل المجتمعية المختلفة يتعرف الطالب علي العالدة بين التربية وثقافة المجتمع 2-1-5

 

 الذهنية :  مهاراتال -2-

  بطريقة علمية سليمة وترتيبها وفقا ألولوياتها.التربية المقارنة الدولية المرتبطة بمجال يحلل المشاكل  2-2-1

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

 ة منها.لالستفادبالتربية المقارنة الدولية يستنتج المعلومات من األبحاث والمواضيع ذات العالدة  2-2-3



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 .، وخبرات بعض الدول األجنبيةيتخذ القرارات الصائبة في ضوء المعلومات المتاحة 2-2-4

 في ضوء اإلستفادة من خبرات الدول األجنبية. والتعليمي يختار الطرق العلمية المناسبة لتطوير األداء المدرسي 2-2-5

 

 مهارات مهنية وعملية : -3-

 .التربية المقارنة الدوليةمجال يطبق المهارات المهنية في  2-3-1

  يطور األداء المؤسسي بالطرق العلمية المتطورة. 2-3-2

 بطريقة سليمة. التربية المقارنة الدوليةيكتب التقارير الخاصة بسير العمليات في مجال  2-3-3

 ألدوات واألجهزة والموارد المتاحة االستخدام األمثل وتنميتها.ستخدم اي 2-3-4

 بما يحقق التميز المدرسي وجودة العملية التعليمية. النظم التعليمية لتطويرم األساليب الحديثة يستخد 2-3-6

 مهارات عامــــة :  -2-4

 .المختلفة  بأنواعه الفعال يتقن التواصل 2-4-1

 .المعلومات تكنولوجيا يستخدم 2-4-2

 .الشخصية ميةيالتعل احتياجاته ويحدد ذاته يقيم 2-4-3

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

 .الودت واستثماره وتحفيز اآلخرين وحسن إدارة فريق في يعمل 2-4-5

 .يعمل في فريق 2-4-6

 .يستمر في تعلمه الذاتي 2-4-7

 .التربية المقارنة الدوليةيواكب التطور العلمي الحديث في مجال  2-4-8

 التقدم العلمي. التفكير المنظم ويواكب يستخدم أسلوب 2-4-9

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

 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة. 2-4-11

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

وتم اعتمادها مان المجاالا الحاكماة، مجلاا الكلياة ، ARSلدراسات العليا تم تبني المعايير المرجعية األكاديمية لبرامج ا

 .3/3/2014( بتاريخ 246ردم )

 

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ال يوجد

 (لنظام الساعات المعتمدة)طبقا هيكل مكونات البرنامج :  -5

 عدد الساعات األسبوعية: -1

 تدريسية(    2عتمدة  = ساعة م 1( ساعة معتمدة   معامل  )24محاضرات )

 ساعة                  9عدد الساعات لمواد المتطلبات العامة                    -2

 ساعة               12عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -3

 ساعات     3عدد الساعات للمواد التخصص االختيارية:              -4

 

 هيكل البرنامج:  -ب

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

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

 -لعملي    %    ا   50* نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري      

 -%          العملي             12,5*نسبة مواد التخصص االختيارية              النظري       

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

 عملي(

  

 

 ة ( :                     البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدمستويات  -ج

 وحدة موزعة على النحو التالي : (30)المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز 

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



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

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

 ساعات معتمدة

  مقررات البرنامج :-6

الطالب بالكلية في  كل التخصصات + متطلبات تخصصية  ( ساعات يتم تدريسها لجميع9متطلبات عامة:) )إلزامي  .أ

 :( ساعة موزعة(12إجبارية:)

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

  دبلوم خاص - - 3  مقرر ثقافى* 

Com 

0406702 

مناهج بحث 

متخصصة في التربية 

 المقارنة

  دبلوم خاص - - 3 

Psyc 

0402702 

  دبلوم خاص 2 - 2  إحصاء تربوي متقدم

Com 

0406703 

  دبلوم خاص - - 3  تربية مقارنة

Com 

0406704 

تراتيجي التخطيط االس

 للتعليم

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406705 

إدارة الجودة الشاملة 

 في التعليم

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406708 

نظم التعليم في بعض 

الدول األجنبية  

 )باللغة األجنبية(

  دبلوم خاص - - 3 

 

 انتقائي: )ال يوجد( .ب

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي لفرقة والمستوىا الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

        

 

 ساعات يتم اختيارها من بين المقررات التالية(: 3) ج. اختياري

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 

0406706 

ي خبرات أجنبية ف

نظم ضمان الجودة 

 واالعتماد

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406707 

  دبلوم خاص - - 3  إدارة تعليمية مقارنة

 محتويات المقررات  :   -7 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :           

 )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة(                                            المحتويات  :                                                

 (:42متطلبات االلتحاق بالبرنامج: مادة ) -8

 يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما يلي : 

أن يكون حاصالً على درجة الليسانا في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو بكالوريوس -8/1

 نون والتربية أو أي مؤهل تربوي جامعي آخر من إحدى الجامعات المصرية .الف

 راجع استمارات توصيف المقررات



  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

أن يكون حاصالً علي الدبلوم العامة في التربية ، أو على درجة علمية معادلة ألي منهم من المجلا األعلى  - 8/2

 للجامعات .

 (43القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : مادة ) -9

( مقــررات بوادع ثالث 10( ساعة معتمدة موزعة على )30ة الدبلوم المهنية في التربية)تكون متطلبات نيل درج -9/1

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

ختياري في التخصص (  في التخصص، أربعة مقررات إجبارية في التخصص التربوي المهني، مقرر ا2تجديدية )

 التربوي المهني.

 

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -10

 ما تقيسه 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  

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

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

100% طالب الدبلوم -1 استطالع رأي   

10% الخريجون -2 استطالع رأى   

5% أصحاب األعمال -3 استطالع رأى   

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4 ال يوجد -  

طرق أخري -5 ال يوجد -  

 أ. د/ حسام حمدي عبد الحميد رئيس القسم العلمي  :             أ.د. إبراهيم عباس الزهيري  نسق البرنامج :م

 


