
 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

تكنولوجيا التعليمقسم :   

 (13نموذج رقم )

 (الماجستير) توصيف برنامج دراسي

 (2020 /2019)العام الدراسي:   

 أوالً: معلومات أساسية:

 الماجستير اسم البرنامج:•

 أحادي               طبيعة البرنامج:•

 / كلية التربية. تكنولوجيا التعليمقسم مج:  القسم المسئول عن البرنا•

 2013/  6  /2تاريخ إقرار البرنامج:      •

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

 ثانًيا: معلومات متخصصة:

 األهداف العامة للبرنامج: -1

 :  إلى الماجستيريهدف برنامج 
 البحث العلمي في مجال تكنولوجيا التعليم. إجادة تطبيق أساسيات ومنهجيات 1/1

 تطبيق المنهج التحليلي واستخدامه في مجال تكنولوجيا التعليم.½ 1/2

 تطبيق المعارف المتخصصة في تكنولوجيا التعليم ضمن الممارسة المهنية. 1/3

 إظهار الوعي بالمشاكل التربوية وسبل عالجها بالمستحدثات التكنولوجية المتجددة.¼ 1/4

 لتصميم التعليمي واستخدامها بما يخدم المجال التربوي.إتقان مهارات ا 1/5

 إتخاذ القرارات المناسبة باستخدام وسائل تعليمية محددة مناسبة لكل مفردة تعليمية. 1/6

 توظيف الموارد المتاحة من أفراد وأجهزة ومواد تعليمية لتصميم التعليم. 1/7

 دراسي.الوعي بدوره في تنمية البيئة التعليمية للمدرسة أو الفصل ال 1/8
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 اإللتزام بالقواعد المهنية والتربوية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للمعلومات. 1/9

 التنمية المهنية المستدامة والتعلم المستمر في مجال تكنولوجيا التعليم والمعلومات. 1/10

 

المخرجات  -أ
 التعليمية المستهدفة من البرنامج: 

 الخريج قادرا على أن:  يجب أن يكون الماجستيربانتهاء دراسة برنامج 
 المعارف والمفاهيم: – 2/1

النظريدددات واسساسددديات والمعدددارة المتخصصدددة جدددب مجددداخ مندددا   البحددد  المتخصصدددة  يحددددد  1أ.

والقراءات جب مجاخ تكنولوجيا التعليم باللغة اإلنجليزية  وتطبيقات التصميم التعليمدب  ومصدادر الدتعلم 

اجة إلددك كيةيددة توظيددة اإلنترنددت جددب البحدد  العلمددب  مددن بعددد  وحلقددة البحدد  المتخصصددة  باإلضدد

وتكنولوجيا تعليم ذوي االحتياجات الخاصة  وإنتاج الوسائخ التعليمية باستخدام الحاسب  وإدارة مراكز 

  .مصادر التعلم  واقتصاديات تكنولوجيا التعليم  ونظم المعلومات اإللكترونية.

 .لتعليم وأ ميته جب تطوير البيئة التعليميةتأثير مجاخ تخصص تكنولوجيا ايتعرة علب  2أ.

 .التطورات العلمية ومستحدثات تكنولوجيا التعليم وكيةية توظيةهايعدد  3أ.

وتطبيق تشريعات المبادئ اسخالقية والقانونية لممارسة مهنة المصمم التعليمب  يتعرة علب  4أ.

 الملكية الةكرية

                .أساسيات وأخالقيات البح  العلمبيحدد  5أ.

 .مبادئ وأساسيات جودة تصميم وإنتاج مصادر التعلم المختلةةيحدد  6أ.

 .الممارسات المهنية الخاصة بتطوير مجاخ وبيئة تكنولوجيا التعليم والمعلوماتيتعرة علب   7أ.

 النظريات واسساسيات والمعارة المتخصصة جب مجاخ التصميم التعليمب.يسترجع  8أ.

 ك رق وأساليب التقويم والقياس.يتعرة عل 9أ.

 يميز بين طرق اسحصاء الوصةك 10أ.
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 يتعرة علك نظريات استصاخ واسعالم التربوي11أ.

 يلم بنظريات استصاخ ونظريات اسعالم التربوى. 12أ.

 يتعرة علك المةا يم والنظريات اسساسية للتعليم عن بعد  13أ.      

 إنتاج المواد التعليمية.يتعرة علك أساليب وطرق 14أ.      

 يتعرة علك الكمبيوتر التعليمب  ومستجدات انتاج البرام  . 15أ.     

 يسترجع التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص. 16أ.     

 يتعرة علك منا   البح  جك التخصص. 17أ.    

 يعدد مصادر جمع المعلومات والبح  . 18أ.    

 يتعرة علك أستراتجيات التةكير العلمك ومنهجيات البح  العلمك. 19أ.    

 يتعرة علك مراكز مصادر التعلم. 20أ.   

 يلم بطرق انتاج وتصميم مراكز مصادر التعلم. 21أ.   

 يلم بالمةا يم والمعارة الخاصة بنظم المعلومات وقواعد البيانات. 22أ.    

 مراكز مصادر التعلم   وادراةتنظيم ويحدد المةا يم اسساسية ل 23أ.   

 يتعرة علك مصادر التعلم اسلكترونية. 24أ.   

 يتعرة علك بيئات التعلم اسلكترونية 25أ.   

  

 المهارات الذهنية: -ب

االحتياجات التعليمية للمتعلمين والمشكالت المرتبطة بالمقررات والتخصصات  ويحلخ يحدد 1ب.

 .اسكاديمية المختلةة
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 .أساليب تصميم وإنتاج بيئات التعلم المناسبة لمقابلة تلك االحتياجات التعليمية ضعي 2ب.

 .بين تخصص تكنولوجيا التعليم وبقية التخصصات التربوية اسخرى يربط 3ب.

 .بح  أو كتابة خطة بحثية منهجية حوخ مشكلة جب مجاخ تكنولوجيا التعليم يجري 4ب.

 .التعلم باستخدام المستحدثات التكنولوجيةلتطوير عمليات التعليم و يخطط  5ب.

 .التةكير العلمب الناقد والمبدع لوضع حلوخ للمشكالت والحاجات التعليمية للطالبيستخدم  6ب.

المرتبطة بالدم  بين علوم الحاسب اآللب والعلوم والنظريات التربوية والنواحب نتائ  اليحلخ  7ب.

 وانتاج مواد التعلم االلكترونب . الةنية الواجب مراعاتها جب عمليات تصميم

 جك أثناء تصميم وانتاج المواد والبرام  االلكترونية .ُيقوم أداءه وأداء زمالئه  8ب.

 النةسية المرتبطة بأسس التصميم التعليمب . ُيحلخ النظريات  9ب.

 كترونية .لمواد والبرام  االلا وإنتاج لتصميم نظم التألية المختلةةيختار المناسب من بين  10ب.

 يحلخ منهجية البح  جب الدراسات واالبحا  المرتبطة بالمجاخ وينقد ا .  11ب.

 .المتاحة واسدلة الشوا د ضوء جب والكمية النوعية والمعلومات البيانات يستخلص12ب.

 البحثية جب مجاخ تخصصه.يتبع المنه  العلمب جك التةكير جك دراسة المشكالت   13ب.

ء وتقديم وإدارة المقررات التعليمية علب الشبكات  ومهارات توظية الشبكات يحلخ أسس بنا  14ب.

 جب التعليم.

 يطبق اسساليب اسحصائية جك البحو  العلمية 15ب.

 يوظة اللغة اسنجليزية جك مةا يم وموضوعات التخصص 16ب.

 يطبق نظريات استصاخ والتةاعخ عند تصميم بيئات التعلم 17ب.
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رمجيات ونظم المعلومات المختلةة ويححد االنسب وجًقا للمشكالت التعليمية يميز بين الب18ب. 

 المطروحة .

 .ادارة مراكز مصادر التعلميميز طرق  19ب. 

 يضع أساليب تصميم وإنتاج بيئات التعلم المناسبة لمقابلة تلك االحتياجات التعليمية. 20ب.

 ه االحتياجات التعليمية.يقيم الكلةة والعائد لمصادر التعلم المناسبة لهذ21ب.

 يتخذ القرارات التعليمية المناسبة جب ضوء المعلومات المتاحة. 22ب.

 

المهارات المهنية: –ج   

 
 .المهارات المهنية جب مجاخ التعامخ مع البرمجيات واسجهزة والمواد التعليمية يطبق 1ج.

 .التعلمالتقارير المهنية جب مجاخ مصادر ونظم التعليم و ويقيم ييكتب 2ج.

 .اسجكار البحثية جب مجاخ تكنولوجيا التعليم وتطوير ا بشكخ مستمر يقيم 3ج.

 .السيناريو ات الخاصة بالمواد التعليمية التةاعلية يكتب 4ج.

 يستخدم مهارات التعلم الذاتب جك نموه المهنب طواخ الحياة.  5ج.

 .ليم الذاتبيطبق خطوات التعليم االلكترونك   والتعليم الةردى والتع 6ج.

 .التصميم التعليمك الجيد  واالتصاخ التعليمب الةعاخ.يطبق خطوات 7ج 

 يطبق معايير العرض الةعاخ جك تصميم برام  الكمبيوتر. 8ج..

 يوظة مصادر التعلم اسلكترونك لخدمة العملية التعليمية. 9ج.

 يبق اسساليب اسحصائية وطرق القياس المختلةة 10ج.

 .برمجيات الكمبيوتر التعليميةيطور وينت   11ج.
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 نت  مواقع اإلنترنت التعليمية.ييصمم و 12ج. 

 يحلخ ويخطط مراكز مصادر التعلم.   13ج.

 يطبق مبادئ االتصاخ الةعالة جب بيئات التعلم التةاعلية. 14ج.

 

 
 المهارات العامة  د. 

 :   يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .جب نظم التعلم التةاعلية مع المشاركين يتواصخ بةاعلية 1د.

 .التطبيقات التكنولوجية جب تطوير المواقة والممارسات التعليمية يستخدم 2د.

 .التقييم الذاتب وتقييم احتياجاته الشخصية وأ داجه المستقبليةيقيم  3د.

 .مصادر تعلم متنوعة ومتجددة جب الحصوخ علك المعلومات والمعارة يستخدم 4د.

 .المتوجرة وإعادة إنتاج المعرجة وجقاً لمعطيات الموقة التعليمب المعلومات يقيم 5د.

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين بموضوعية. 6د.

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائخ التكنولوجية للتواصخ والبح  عن المعلومات. 7د.

 يجيد التواصخ باللغة اسجنبية جك مجاخ تخصصه. 8د.

  ح  العلمك.يتعامخ بإيجابية مع ضغوط الب 9د.

 .مع جرق العمخ الجماعية جب تصميم وإنتاج أوعية المعرجة المستحدثة يتعامخ 10د.

  .التطوير المهنب والتدرب المستمر لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعةيستخدم  11د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3
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 : الخاصللدبلوم المواصفات القياسيه  3/1

 

 . المختلفة أدواته ويستخدم العلمى البحث ومهنجيات ساسياتأ يطبق. 1

 . التخصص مجال فى التحليلى المنهج يستخدم. 2

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

 . العلمية األساليب باستخدام لها حلوال يجدو ،والمجتمعية المهنية المشكالت يحدد. 4

  . التخصص مجال فى الحديثة والرؤى الجارية بالمشاكل عياو يظهر. 5

 .بتخصصه العالقة ذات المستجدات يتفهم. 6

 المعلومات ضوء فى المالئم القرار اتخاذ على والقدرة العمل فريق مع والقيادة االتصال مهارات يطبق. 7

 . المتاحة المهنية

 . المستمر مالتعل على درةالق مع ومهنيا أكاديميا ذاتيه ينمى. 8

 

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

 3/3/2014( بتاريخ 246العليا بوحدة ضمان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم )

 2014/2015من الفصل األول للعام األكاديمي  وتم تفعيل البرنامج بدًءا

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4

 ال يوجد4/1

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

 عام دراسي واحد مده البرنامج:  -أ

 هيكل البرنامج:  -ب

 عدد الساعات/الوحدات : •

 نظرى)(           عملى)(          اجمالى)(                            

 الزامى)(          انتقائى)(            اختيارى)(                            

 :                                               %    متطلبات عامة •

 :                                                             % متطلبات إجبارية •

 %                                       التخصص :   جبمتطلب اختياري  •

 :  متطلب ثقاجك •

6 30%  

50%  12 

3 10%  

3 10%  

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 ال ينطبقمستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :     -ج

 

 مقررات البرنامج :-د
 ( ساعات يتم تدريسها لجميع الطالب بالكلية في  كل التخصصات:3) :مقررات تكميليةأ.

 

 :  يليما في مرحلة الماجستير يشترط لقيد الدارس 

العلوووم والتربيووة أو  فووياآلداب والتربيووة أو البكووالوريوس  فوويأن يكووون حاًوولى علوو  درجووة الليسووانس  -

 .آخر من إحدى الجامعات المًرية  جامعي تربويمؤهل  أو أيربية بكالوريوس الفنون والت

التربية ، أو عل  درجة علمية معادلة ألي مونمم مون المجلوس  فيالدبلوم العامة  ن يكون حاًلى عليأ -

 األعل  للجامعات .

 التربية في الخاصالدبلوم  ن يكون حاًلى عليأ -

 متطلبات نيخ الدرجة : -

 

 ساعة  12عمل رسالة علمية بواقع 

 

 

 رئيس القسم/ خالد فرجون علي خليفة             م.د/ ا.المسئول عن البرنامج : 

 

 

 
 

 

 
 

 


