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 دوليةالمقارنة التربية التخصص  الدكتوراهتوصيف برنامج 

 ( 2020-2019) عام                                          

 معلومات أساسية : – أ

 التربية المقارنة الدوليةاسم البرنامج :  -1

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

 القسم المسئول عن البرنامج : التربية المقارنة واإلدارة  - 3

 2013/  6/    2تاريخ إقرار البرنامج :    -4

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

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

 

 معلومات متخصصة : -ب

 يهدف هذا البرنامج إلى: األهداف العامة للبرنامج : -1

 إجادة أساسيات ومنهجيات البحث التربوي واستخدام أدواته المختلفة بكفاءة. 1-1

 .الدوليةهج البحثية واستخدامها في مجال التربية المقارنة تطبيق المنا 1-2

 توظيف المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسة مهنة التعليم. 1-3

 إظهار الوعي بالمشاكل الجارية والرؤى الحديثة في مجاالت الدراسات المقارنة. 1-4

 جاد حلول لها.تحديد المشكالت التعليمية والتربوية وإي 1-5

إتقان نطاق مناسب من المهارات المهنية المتخصصة، واستخدام الوساالل التكنولوجياة المناسابة بماا يخادم ممارساته  1-6

 لمهنة التعليم.

 التواصل وبث روح الفريق في مجال التعليم وقيادته بفعالية. 1-7

 صنع اتخاذ القرار الرشيد في سياقات مهنية مختلفة. 1-8

 ف الموارد المتاحة بما يحقق أعلى استفادة والحفاظ عليهاتوظي  1-9

 إظهار الوعي بدوره في تنمية المجتمع والحفاظ على في ضوء المغيرات العالمية واإلقليمية. 1-10

 التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وااللتزام بقواعد البحث العلمي، ومهنة التعليم. 1-11

 كاديميا ومهنيا وقادر على التعلم المستمر.تنمية ذاته أ 1-12

تطبيااق أسااس ونتريااات الفكاار التربااوي اإلداري فااي مجااال السياسااة التعليميااة والتخطااي  التعليمااي والتربااوي  1-13

 واقتصادياته.

 حل المشاكل المتعلقة بممارسته المهنية في مجال التربية والتعليم. 1-14

نتام التعلايم مان منتاور مقاارن، والقاوى  فاي علاى كال ماا هاو جدياد وحاديثمواصلة تطوير معلوماته واالطاال   1-16

 والعوامل الثقافية المؤثرة فيها.

 تنمية مهاراته كباحث تربوي في مجال التربية المقارنة بالمراكز التربوية البحثية.17 -1

 

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 : لومات والمفاهيمالمع -2-1

عرف النتريات والسياسيات والمعارف والنترياات المتخصصاة فاي مجاال نتام التعلايم وإدارتاه محلياا وإقليمياا ي 2-1-1

 وعالميا.

 يحدد التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها على البيئة والمجتمعية التعليمية. 2-1-2

 لية.الدوالتطورات العلمية في مجال التربية المقارنة  يحدد 2-1-3

 مبادئ وأساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التربية المقارنة بالمؤسسات التعليمية. يذكر 2-1-4

 .المقارنة الدولية يتعرف أساسيات وأخالقيات البحث العلمي في مجال التربية 2-1-5

 الفكر اإلداري والمعاصر وتطبيقاته التعليمية. يعرف 2-1-6
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 .الدوليةمناهج البحث في التربية المقارنة استخدام  يحدد 7 -2-1

 

 الذهنية:  مهاراتال -2-2

 والقياس عليها لحل المشكالت الدوليةيحلل ويقيم المعلومات في مجال التربية المقارنة  1 -2-2

 يحلل القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في نتم التعليم محليا وإقليميا وعالميا. 2-2-2

 لمرتبطة بالعملية التعليمية بطريقة علمية سليمة وترتيبها وفقا ألولوياتها. المشاكل ا يشرح 2-2-3

 .يستنتج المعلومات من األبحاث والمواضيع ذات العالقة بنتم التعليم من منتور مقارن 2-2-4

 

 مهارات مهنية وعملية : -2-3

 استناًدا إلى المعطيات المتاحة.يعالج المشكالت التعليمية  2-3-1

 بين المعارف المختلفة لحل المشكالت المهنية. ب ير 2-3-2

 يعد دراسة بحثية و/أو دراسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية تمثل إضافة لمجال التخصص. 3 -2-3

 .يقيم الطرق واألساليب واألدوات القالمة وفقًا لما درسه في مجال الدراسات المقارنة واإلدارة التعليمية 2-3-4 

  في مجال التربية المقارنة الدولية. وفقًا لما درسه ر األداء الفردي والمؤسسييخط  لتطوي 2-3-5

 يصنع ويتخذ القرارات المهنية الرشيدة في سياقات مهنية متنوعة. 2-3-6

 يوظف التفكير العلمي لحل المشاكل في مجال العمل والمجتمع المحي . 7 -2-3

 ل عمله بالمؤسسات التعليمية والبحثية التربوية.يطبق عوامل األمن والسالمة المتعلقة بمجا 2-1-8

 

 مهارات عامــــة :  -2-4

 .المختلفة  بأنواعه الفعال يتقن التواصل 2-4-1

 .المهنية وأداله في العمل ممارسته تطوير يخدم بما المعلومات تكنولوجيا يستخدم 2-4-2

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

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

 يعمل في فريق ويقود فرق العمل. 2-4-5

 يحفز اآلخرين علي حسن إدارة الوقت واستثماره 4-6 -2

 يدير اللقاءات العلمية ويحسن استثمار إدارة الوقت 7 -4 -2

 يقيم ذاته ويحدد احتياجاته التعلميه الشخصية.  4-8 -2

 يضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين 4-9 -2

 يواكب التطور العلمي والمهني الحديث في مجال التربية المقارنة واإلدارة التعليمية. 4-10 -2

 يستخدم أسلوب التفكير العلمي المنتم ومواكبة التقدم العلمي في مجال التربية المقارنة واإلدارة التعليمية 11 -4 -2

 استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية بشكل جيد في محال التخصص.يتقن  4-12 -2

 يستخدم الحاسب اآللي والوسالل التكنولوجية الحديثة في تطوير أداله المهني. 4-13 -2

 

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 المعتمةدة فةي، كليةة التربيةة جامعةة حلةوانب ARSالمعايير المرجعيةة األكاديميةة لبةرامج الدراسةات العليةاتم تبني        

 ، وهي كالتالي:3/3/2014( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم )

 يجيد أساسيات ومنهجيات البحث العلمى.   3/1

 يضيف باستمرار للمعارف فى مجال التخصص.  3/2

 يطبق المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة. 3/3

 يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها.  3/4

 يتهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنتريات الحديثة فى مجال التخصص.  3/5

 يحدد المشكالت المهنية ويجد حلوال مبتكرة لحلها.  3/6

 يخدم ممارسته المهنية.  يستخدم الوسالل التكنولوجية المناسبة بما 3/7
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 يتواصل بفاعلية ويقيد فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. 3/8

 يتخذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة.  3/9

 ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا مع االنخراط فى التعليم المستمر.  3/10

 يشارك فى خدمة المجتمع.  3/11

 

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ال يوجد

 )طبقا لالئحة الكلية(هيكل مكونات البرنامج :  -5

 عدد الساعات األسبوعية: -أ

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

 ساعة                 16                   الرسالة               عدد الساعات  -2

 ساعات              8لمساعد:      عدد الساعات لمواد متطلبات التخصص ا -3

 ساعة               12عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -4

 ساعات     4عدد الساعات للمواد التخصص االختيارية:              -5

 هيكل البرنامج:  -ب

 اعات النترية الكلية :النسبة المئوية لمجمو  الساعات النترية والعملية التخصصية من الس-

 -العملي        %     40النتري                        الرسالة               * نسبة 

    -%       العملي        20* نسبة مواد متطلبات التخصص المساعد      النتري       

 -لي    %    العم   30    * نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النتري    

 -%          العملي             10    *نسبة مواد التخصص االختيارية              النتري   

 

 البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                     مستويات  -ج

 وحدة موزعة على النحو التالي : (40)المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز 

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

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

 ساعات معتمدة

 

 مقررات البرنامج :-6

 (:رات التالية:( ساعة موزعة على المقر12متطلبات إجبارية :))إلزامي  .أ

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 0406901 

مناهج بحث  

تخصصية متقدمة 

 في التربية المقارنة 

  دكتوراه - - 4 

Com 0406902 

االتجاهات 

المعاصرة في 

التعليم الجامعي و 

 قبل الجامعي  التعليم

  دكتوراه - - 4 

Com 0406903 
تحليل النتم 

 التعليمية األجنبية

  دكتوراه - - 4 

 

 انتقائي: )ال يوجد( .ب

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري
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 ارها من بين المقررات التالية(:ساعات يتم اختي 4) ج. اختياري

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 

0406904 

 

سياسات تعليم 

 مقارنة

 

  دكتوراه - - 4 

Com 

0406905 

الفكر اإلداري 

 التربوي المعاصر

  دكتوراه - - 4 

 

 محتويات المقررات  :   -7 

 كود أو رقم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

 )طبقاً لما هو مذكور في الالئحة(                           المحتويات  :                                           

 (:42متطلبات االلتحاق بالبرنامج: مادة ) -8

 المهنية ما يلي :  يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم

أن يكون حاصالً على درجة الليسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو بكالوريوس -5/1

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

علمية معادلة ألي منهم من المجلس األعلى  أن يكون حاصالً علي الدبلوم العامة في التربية ، أو على درجة - 5/2

 للجامعات .

 

 (43القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : مادة ) -9

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

( في التخصص، مقرر دراسة 1) ة،  مقرر دراسة تجديديةساعات لكل مقرر تشمل : ثالثة مقررات للمتطلبات العام

(  في التخصص، أربعة مقررات إجبارية في التخصص التربوي المهني،مقرر اختياري في التخصص 2تجديدية )

 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

الطالبجميع  طالب الدبلوم -1 استطالع رأي   

الخريجون -2 استطالع رأى معيدين بالكلية ومعلمين  

أصحاب األعمال -3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة  

يوجد ال  مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4   

 راجع استمارات توصيف المقررات
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طرق أخري -5 ال يوجد   

 

                                                        أ. د حسام حمديمنسق البرنامج : 

التوقيع )                (                     د حسام حمدي:أ. رئيس القسم العلمي  

 


