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(13) نموذج  
 جامعة / أكاديمية :حلوان 

 كلية / معهد :التربية
 قسم : التربية المقارنة واإلدارة التربوية

 وسياسات التعليم التخطيط االستراتيجىتخصص  الماجستيرتوصيف برنامج              
  ( 2020-2019) عام                                       

 معلومات أساسية : – أ
 وسياسات التعليم التخطيط االستراتيجىاسم 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  3تاريخ اعتماد توصيف البرنامج  - 5

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

  :معلومات متخصصة -ب

 األهداف العامة للبرنامج -1
 تنمية المهارات الذهنية والتطبيقية للخريج في مجال رسم سياسات التعليم وتخطيطه. 1 -1 

 تنمية مهارات الخريج لحل المشاكل المتعلقة بممارسته المهنية في مجال التخطيط التعليمي - 1-2

 مجال التعليم.زيادة قدرة الخريج على التواصل وبث روح الفريق في  -1-3

تزويد الخريج بالمفاهيم األساسية التي تمكنه من فهم طبيعة عملة في مجال سياسات التعليم  -1-4

 واإلدارات التعليمية المختلفة. توتخطيطه بديوان وزارة التربية والتعليم والمديريا

يات التخطيط تزويد الخريج  بالمهارات العملية التي تمكنه من المساهمة الفعالة في عمل -1-5

 التعليمي، والتخطيط االستراتيجي، والجودة الشاملة للنظم التعليمية و تطبيقها في الميدان.

 تنمية مهارات اإلسهام في تحليل السياسات التعليمية وتطوير األداء لدى الخريج. -1-6

سياسات حث الخريج على مواصلة تطوير معلوماته واالطالع على كل ما هو جديد في مجال ال -1-7

 التعليمية والتخطيط التعليمي.

 تمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في تطوير ممارسته المهنية.  -1-8

 إجراء الدراسات المستقبلية في التربية. -1-9
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التخطيط عرض موضوع بحث للتسجيل لدرجة الماجستير في التربية في تخصص  1/10

 بعد دراسة المقررات المشار إليها بالالئحة كمتطلب أساسي للتسجيل. االستراتيجي وسياسات التعليم

دراسة مقرر دراسي تكميلي يحدده المشرف أثناء إنجاز الباحث لرسالته العلمية وفًقا الحتياجاته  1/11

 ق عليه مجلس القسم بهدف دعم بحثه العلمي.ويواف

  :لتعليمية المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا -2

 المعلومات والمفاهيم  2/1

التخطيط المتخصصة في مجال  والنظريات النظريات والسياسيات والمعارفيتعرف أ  /2/1

 ممارسته المهنية. التي تدعم  اإلستراتيجى

والتخطيط اإلدارة في مجال التعليم المبادئ األخالقية والقانونية لممارسة مهنة يطبق  ب/2/1

 . اإلستراتيجى

التميز المدرسي وضمان الجودة واالعتماد  وأساسيات الجودة في عمليات يطبق مبادئ ج/2/1

 بالمدارس الحكومية والخاصة

 .والتخطيط اريةفي نظم المعلومات اإلدالحديثة  يتعرف النظريات واألساليب د/2/1

 .التخطيط اإلستراتيجىعوامل األمن والسالمة المتعلقة بمجال يطبق  ه/2/1

 في التعليم. .  ةيتمثل ثقافة معايير الجود و/2/1

 يحدد اقتصاديات التعليم وتخطيطه ز/2/1

 بالمدرسة المؤسسى يطور أساليب التنمية المهنية وتقويم األداء ح /2/1

 من منظور مقارنوالتخطيط  يتعرف أنماط اإلدارة المدرسية  ط /2/1

 يتعرف التشريعات المدرسية. ي/2/1

 .التخطيط اإلستراتيجى يتعرف أساسيات ومهارات البحث العلمى وتطبيقاتها فى   ك/2/1

 . مجال التخطيط والمتابعهيتعرف مناهج البحث فى   ل/2/1

 .  مجال التخطيطيتعرف أساليب معالجة وتحليل البيانات اإلحصائية فى   م/2/1

 يتعرف الطالب على المعلومات النظرية المختلفة المرتبطة ببحثه وفًقا الحتياجاته. ن/2-1
 

  المهارات الذهنية  2/2

وترتيبها وفقا بطريقة علمية سليمة التخطيط اإلستراتيجى بمجال حلل المشاكل المرتبطة ي 1-ب-2

 ألولوياتها.

 بالمدرسة.لحل المشاكل في مجال العمل والمجتمع المحيط  العلميالتفكير يستخدم  أ/2/2

 .التخطيط اإلستراتيجىو المستلزمات المدرسيةقيم المخاطر في مجال فحص واستالم ي ب/2/2
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فى  رسية لالستفادة منهاباإلدارة المدوالمواضيع ذات العالقة  األبحاث يستنتج المعلومات من ج/2/2

 .وتحديد السياسات  التخطيط اإلستراتيجى

 .القرارات الصائبة في ضوء المعلومات المتاحة ذتخي د/2/2

يختار الطرق واالساليب العلمية المناسبة لتطوير األداء المدرسي الذي يسهم في تحقق  ه/2/2

 .التخطيط االستراتيجى

 يعد بدائل للخطة ويقوم بدراستها وترتيب أولوياتها ورسم السياسات  و/2/2

يستتتخدم المعلومتتات النظريتتة التتتي حصتتل عليهتتا فتتي المتتادة التكميليتتة فتتي دعتتم اإلطتتار النظتتري ز/2-2
 الخاص ببحثه.

 

 والعمليةالمهارات المهنية  3/2
  -بانتهاء دراسة البرنامج يكون الخريج قادر على أن :

 . التخطيط اإلستراتيجى ورسم السياسات طبق المهارات المهنية في مجال ي أ/3/2

 بالطرق العلمية المتطورة. األداء المؤسسيطور يقيم وي ب/3/2

بطريقة  ومالئمة السياساتالتخطيط والمتابعه بسير العمليات في مجال  ةالتقارير الخاصكتب ي ج/3/2

 سليمة.

التخطيط  فى مجال األمثل وتنميتها االستخدام ألدوات واألجهزة والموارد المتاحةاستخدم ي د/3/2

 .اإلستراتيجى

يتبع  آليات إدارة األزمات والكوارث التعليمية بما يضمن صحة وسالمة العنصر البشري  ه/3/2

 بالمدرسة.

بما  ورسم الخطط وتحديد السياسات المتبعة يستخدم األساليب الحديثة في اإلدارة المدرسية و/3/2

 يحقق التميز المدرسي وجودة العملية التعليمية.

 والمنقولةة العاممهارات ال 4/2

 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى. أ/4/2

 يتواصل مع اآلخر ويتقبل التنوع الفكرى واالختالفات الثقافية. ب/4/2

 يتحلى بالدقة واألمانة العلمية فى جمع المعلومات وعرضها وتحليلها.   ج/4/2

 . .وأدائه في العملالمهنية  ممارسته تطوير يخدم بما المعلومات تكنولوجيا يستخدمد /4/2

 يتعامل بإيجابية مع الضغوط والمشكالت المهنية. ه /4/2

 الصحة النفسية واإلرشاد النفسى. يجيد التواصل باللغة اإلنجليزية فى مجال و /4/2
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 يدير األزمات التى يقابلها خالل ممارسته المهنية. ز/4/2

 .المختلفة  بأنواعه الفعال يتقن التواصل ح/4/2

 .الشخصية التعلميه احتياجاته ويحدد هذات يقيم  ط/4/2

 .والمعارف بصفة عامة المعلومات على للحصول المختلفة المصادر يستخدم  ك/4/2

 .الوقت واستثماره   وتحفيز اآلخرين وحسن إدارة فريق في يعمل  ل/4/2

 .مألوفة  مهنية سياقات في فريق يقود  م/4/2

 .الذاتييستمر في تعلمه و /4/2

 يواكب التطور العلمي والمهني الحديث في مجال سياسات التعليم وتخطيطه.  ن/4/2

 العلمي في مجال التخصص. التقدم يستخدم أسلوب التفكير المنظم ومواكبةس  /4/2

 يتقن استخدام اللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية بشكل جيد في مجال التخصص. ش /4/2

 الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني.يستخدم ص  /4/2

 

  :المعايير األكاديمية للبرنامج -3

وتممم اعتماد مما مممن المجممال  ، ARSتممم تبنممي المعممايير المرجعيممة ا كاديميممة لبممرامج الدراسممات العليمما         
 كالتالي:، و ي 3/3/2014( بتاريخ 246الحاكمة، مجل  الكلية رقم )

 أدواته المختلفة.  ويستخدمأساسيات ومهنجيات البحث العلمى  يطبق 1 - 3

 المنهج التحليلى فى مجال التخصص.  يستخدم 2 - 3

 المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة فى ممارسته المهنية.  يدمج 3 - 3

 م األساليب العلمية. باستخداحلوال لها  يجد، ووالمجتمعية المشكالت المهنية يحدد 4 - 3

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

 يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه. 6 - 3

مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة على اتخاذ القرار المالئم فى ضوء  يطبق 7 - 3

 المعلومات المهنية المتاحة. 

 التعلم المستمر.  درة علىذاتيه أكاديميا ومهنيا مع الق ينمى 8 - 3

 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

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

 عدد الساعات ا سبوعية:-1
 تدريسية(    2ساعة معتمدة  =  1) معامل    ساعة معتمدة (24) محاضرات

       ساعة            9المتطلبات العامة                   عدد الساعات لمواد  -2
   ساعة             12التخصص اإلجبارية               عدد الساعات للمواد  -3
  اتساع  3التخصص االختيارية              عدد الساعات للمواد  -4
 اتساع  3                          د ساعات المادة التكميلية عد -5
 ساعة معتمدة 24عدد ساعات رسالة الماجستير                          -6
 

 هيكل البرنامج -ب

 النسبة المئوية لمجموع الساعات النظرية والعملية التخصصية من الساعات النظرية الكلية :-
 % 7,4%      العملي      33,33المتطلبات العامة                 النظري     * نسبة مواد 

 -%    العملي       44 ,44* نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري      
 -%          العملي             11 ,11*نسبة مواد التخصص االختيارية              النظري    

 -%          العملي             11 ,11التكميلية                        النظري    *نسبة المادة 
ساعة  2( ساعات معتمد )3*التدريب الميداني : متضمن في مقرر :قاعة البحث والتدريب الميداني)

 ساعة عملي( 2نظري +

                   (نظام الساعات المعتمدة فىمستويات البرنامج ) -ج

 ( وحدة موزعة على النحو التالي :30المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز )
 ( ساعات معتمدة6متطلبات مساعدة في التخصص) –( ساعات معتمدة 9متطلبات عامة ) -
متطلبات تخصصية تربوية  -( ساعات معتمدة 12متطلبات تخصصية تربوية مهنية  إجبارية : ) - 

 ( ساعات معتمدة.3يارية : )مهنية اخت
اجتياز مقرر دراسي تكميلي يحدده المشرف أثناء إنجاز الباحث لرسالته العلمية وفًقا الحتياجاته  -

 ويوافق عليه مجلس القسم.
 

  :. مقررات البرنامج6
+  ( ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات9متطلبات عامة:) )الزامى  .أ

 :موزعة( ة( ساع12:)تخصصية إجباريةمتطلبات 
كود أو 
رقم 
 المقرر

عدد  اسم المقرر
 الوحدات

الفرقه  عدد الساعات االسبوعيه
 والمستوى

الفصل 
 عملى تمارين نظرى الدراسى

  دبلوم خاص - - 3  مقرر ثقافي 
Com 

  دبلوم خاص - -  مناهج بحث  0406714
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 متقدمة

Psyc 

0402702 
إحصاء تربوى 

 متقدم
  دبلوم خاص 2 - 2 

Com 

0406715 
تحليل 

السياسات 
 التعليمية الدولية

 

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406716 

 

قراءات في 
التخصص 
 باإلنجليزية

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406717 

 

التخطيط 
االستراتيجي 

وصناعة القرار 
 التربوي

 

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406718 
تشريعات 

 التعليم المقارنة
  دبلوم خاص - - 3 

 
 انتقائى:ال يوجد .ب

كود أو 
رقم 
 المقرر

اسم 
 المقرر

عدد 
 الوحدات

الفرقه  عدد الساعات االسبوعيه
 والمستوى

الفصل 
 عملى تمارين نظرى الدراسى

        

 
 :(المقررات التالية( ساعات يتم اختيارها من بين 3مقرر اختياري )) اختيارى -ج

كود أو 
رقم 
 المقرر

اسم 
 المقرر

عدد 
 الوحدات

الفرقه  عدد الساعات االسبوعيه
 والمستوى

الفصل 
 عملى تمارين نظرى الدراسى

Com 

0406719 

 

نظم ضمان 

الجودة 

واالعتماد في 

 التعليم

  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406720 

التفكير 

 االستراتيجي
  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406721 

وضع الخطة 

 االستراتيجية
  دبلوم خاص - - 3 

Com 

0406722 
التقويم الذاتى 

لألداء 

التعليمي 

 والمدرسي

  دبلوم خاص - - 3 

 
 ساعات(: 3د. مادة تكميلية )

بعد التسجيل يضاف مقرر دراسي تكميلي يحدده المشرف أثناء إنجاز الباحث لرسالته العلمية وفًقا     
 الحتياجاته ويوافق عليه مجلس القسم.
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 : محتويات المقررات   -7 

 :كود أو رقم المقرر       

 :  اسم المقرر      

              الالئحة( ى)طبقاً لما هو مذكور ف          :                                        المحتويات       

 :متطلبات االلتحاق بالبرنامج -8

: أن يكون ية وفقًا لنظام الساعات المعتمدةيشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى الترب (:56مادة )
الدبلوم العامة فى التربية أو على الدبلوم المهنية فى التربية من إحدى الجامعات المصرية حاصاًل على 

 .عتمدة من المجل  ا على للجامعاتبتقدير جيد على ا قل أو على درجة علمية معادلة لكل منهما م

العامة فى لدبلوم التربية من حملة ا الدبلوم المهنية فىيجوز لمجل  الكلية أن يقيد الحاصلين على و      
الفنون  لعلوم والتربية أو البكالوريو  فىا آلداب والتربية أو البكالوريو  فىا التربية أو الليسان  فى

 . والتربية من لم يحصلوا على تقدير جيد

  :واعد المنظمة الستكمال البرنامجالق -9

( ساعة معتمدة تشمل 24التربية ) الخاصة فىطلبات نيل درجة الدبلوم تكون مت (:57)بحسب المادة       
مقرر ثقافى طلبات عامة : مقررين )، وتشمل : متراسية بواقع ثالث ساعات لكل مقررثمانية مقررات د

، وأربعة مقررات إجبارية فى ومقرر منا ج بحث متخصصةمتقدم(،  اختيارى، ومقرر إحصاء تربوى
 التربوى. ومقرر اختيارى فى التخصص ، باللغة اإلنجليزيةقرر فى التخصص منهم مبوى التخصص التر 

 اعد تقييم الملتحقين بالبرنامج طرق وقو -10

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 14أ. -13أ. -12أ. -11أ. -10أ. -9أ. -6أ. -5أ. -4أ. -3أ. -1أ. االختبارات التحريرية -1

 11ب. -9ب. -8ب. -7ب. -6ب. -5ب. -4ب. -2ب. -1ب.

 9د. -3د. -11ج. -9ج. -8ج. -4ج. -3ج. -2ج. -1ج. االختبارات الشفهية -2

 8د. -6د. -4د. -3د. -2د. -1د. -13ج. -11ج. -10ج. -5ج.  أعمال فصلية -3

 طرق تقويم البرنامج  :  -11

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

الطالبجميع  الدبلومطالب  -1 استطالع رأي   

نالخريجو -2 استطالع رأى معيدين بالكلية ومعلمين  

أصحاب األعمال -3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة  

مقيم خارجي أو ممتحن خارجي -4 ال يوجد   

 راجع استمارات توصيف المقررات
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طرق أخري -5 ال يوجد   

 
                منسق البرنامج : أ.د. إبراهيم عباس الزهيري                

                     أ. د/ حسام حمدي عبد الحميد  رئيس القسم العلمي

 

 

 

       


