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 ( 13نموذج رقم ) 

 لوان ــــــــــــح جامعة:

 كلية / معهد :التربية

 قسم : التربية المقارنة واإلدارة التربوية

 مدرسيةالدارة اإلتوصيف برنامج الدبلوم المهني : 

 ( 2020-2019) عام                                          

 معلومات أساسية : –أ 

 .إدارة مدرسيةاسم البرنامج :  -1

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

 القسم المسئول عن البرنامج : التربية المقارنة واإلدارة التربوية   -3

 2/6/2013تاريخ إقرار البرنامج : -4

ومجلس  القسسم  (12/2017 /3( بتاريخ )427بقرار رقم ) 2017ديسمبر  3تاريخ اعتماد توصيف البرنامج  -5

 رقم)( بتاريخ)/ / (

 معلومات متخصصة : -ب

 األهداف العامة للبرنامج : -1

 والمدرسية وإدارة الصف. تنمية المهارات الذهنية والتطبيقية للخريج في مجال اإلدارة التعليمية -1/1

 تنمية مهارات الخريج لحل المشاكل المتعلقة بممارسته المهنية في مجال اإلدارة التعليمية. -1/2

 مية.التواصل والعمل التعاوني في مجال اإلدارة التعلي مهاراتالخريج  إكساب -1/3

تزويد الخريج بالمفاهيم األساسية التي تمكنه من فهمم ببيعمة لملمة فمي اإلدارة التعليميمة ولملياتهما ولديتمه بمديوا   -1/4

 وزارة التربية والتعليم والمديريات واإلدارات التعليمية المختلفة.

ات اإلدارة التعليميممة و تطبيقهمما فممي تزويممد الخممريج  بالمهممارات العمليممة التممي تمكنممه مممن المسمماهمة الفعالممة فممي لمليمم -1/5

 الميدا .

 تنمية مهارات اإلسهام في التحليل البيئي وتطوير األداء لدى الخريج. -1/6

 جديد في مجال اإلدارة التعليمية.المواصلة تطوير معلوماته واالبدع للى  منالخريج تمكين  -1/7

 علومات في تطوير ممارسته المهنية. تمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا االتصاالت والم -1/8

 إجراء الدراسات المستقبلية في اإلدارة التعليمية.إكساب الخريج مهارات  -1/9

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 المعلومات والمفاهيم:  2-1

 ممارسته المهنية. التي تدلم  واألساليب الحديثة يتعرف النظريات المتخصصة 2-1-1

 ممارسة اإلدارة المدرسية.  وأهمية العديات اإلنسانية في مجال يذكر المبادئ األخديية  2-1-2

 بالمدارس الحكومية والخاصة الصف وإدارةالمدرسية  اإلدارةيحدد مبادئ وأساسيات لمليات  2-1-3
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 .واإلدارة التكنولوجية المعلومات اإلداريةيتعرف النظريات واألساليب الحديثة في نظم  2-1-4

 لوامل األمن والسدمة المتعلقة بمجال لملة بمؤسسته التعليمية. حددي 2-1-5

 في التعليم. .  بحوث الفعل يتعرف للى  2-1-6

 .اإلدارة المدرسيةلمليات يحدد  2-1-7

 .الموارد البشرية وإدارة يذكر أساليب التنمية المهنية وتقويم األداء اإلداري بالمدرسة 2-1-8

 .من منظور مقار  اإلدارة التعليمية والمدرسيةيتعرف للى  2-1-9

 يتعرف للى التشريعات المدرسية والقرار التربوي. 2-1-10

 المهارات الذهنية :  -2-2

 .يحلل المشاكل المرتبطة بمجال اإلدارة المدرسية بطريقة للمية سليمة وترتيبها وفقا ألولوياتها 2-2-1

 والمجتمع المحيط بالمدرسة. الصف وإدارةالمدرسية  اإلدارةيستخدم التفكير العلمي لحل المشاكل في مجال  2-2-2

 يقيم المخابر في مجال فحص واستدم المستلزمات المدرسية . 2-2-3

 لدستفادة منها.يستنتج المعلومات من األبحاث والمواضيع ذات العدية باإلدارة المدرسية  2-2-4

 القرارات الصائبة في ضوء المعلومات المتاحة.برق اتخاذ يتخذ  2-2-5

 ي .يختار الطرق العلمية المناسبة لتطوير األداء المدرس 2-2-6

 مهارات مهنية وعملية : -2-3

 يطبق المهارات المهنية في مجال اإلدارة المدرسية وإدارة الصف . 2-3-1

 األداء المؤسسي بالطرق العلمية المتطورة. يكتب تقريرا لن 2-3-2

 بطريقة سليمة. اإلداريةالتقارير الخاصة بسير العمليات  يحلل 2-3-3

 يستخدم لألدوات واألجهزة والموارد المتاحة االستخدام األمثل وتنميتها. 2-3-4

 البشري بالمدرسة. يتبع  آليات إدارة األزمات والكوارث التعليمية بما يضمن صحة وسدمة العنصر 2-3-5

 ق التميز المدرسي وجودة العملية التعليمية.يحقلتيستخدم األساليب الحديثة في اإلدارة المدرسية  2-3-6

 مهارات عامــــة :  -2-4

 . مع فريق العمل يتواصل  2-4-1

 .وأدائه في العمل واتخاذ القرار المهنية ممارسته تطوير يخدم بما المعلومات تكنولوجيا يستخدم 2-4-2

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

 .والمعارف بصفة لامة المعلومات للى للحصول المختلفة المصادر يستخدم 2-4-4

 .  للموارد البشرية الويت واستثمار وتحفيز اآلخرين وحسن إدارة فريق في يعمل 2-4-5

 .مألوفة  مهنية سيايات في فريق يقود 2-4-6

 .وتطوره المهني يستمر في تعلمه الذاتي 2-4-7
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 .اإلدارةفي ضوء المستجدات العلمية في مجال  الصف يدير 2-4-8

 يستخدم أسلوب التفكير المنظم ومواكبة التقدم العلمي في مجال التخصص. 2-4-9

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

 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني. 2-4-11

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

وتسم اعتمادهسا مسن المجسال  الةاكمسة، مجلس  ، ARSتم تبنسي المعسايير المرجعيسة األكاديميسة لبسرامج الدراسسات العليسا 

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

 تطبيق المعارف المتخصصة والمعلومات األساسية التى اكتسبها فى ممارسة مهنتة.  3/1

 يوظف مناهج البحث فى مجال تخصصه. 3/2

 تحديد المشكدت الخاصة بمهنته وايتراح الحلول المناسبة. 3/3

 العملية التعليمية التعلمية.  استخدام الوسائل التكنولوجية فى ممارسة مهنته لتطوير 3/4

تطبيق مهارات االتصال والقيادة مع فريق العمل والقدرة للى اتخاذ القرار المدئم فى ضوء المعلومات المهنية  3/5

 المتاحة. 

 االلتزام بأخدييات المهنة وتقبل المساءلة والمحاسبة.  3/6

 نته. التعليم والتدريب المستمر لتنمية ذاته فى مجاله ومه 3/7

 : (العالمات المرجعية )إن وجدت-4

 اليوجد

 :هيكل مكونات البرنامج : )طبقا لالئةة الكلية( -5

 عدد الساعات األسبوعية: -أ

 تدريسية(    2سالة معتمدة  =  1( سالة معتمدة   معامل  )30محاضرات )

 سالة                 9لدد السالات لمواد المتطلبات العامة                    -2

 سالات              6لدد السالات لمواد متطلبات التخصص المسالد:       -3

 سالة               12لدد السالات للمواد التخصص اإلجبارية                -4

 سالات     3ختيارية:             لدد السالات للمواد التخصص اال -5

 هيكل البرنامج:  -ب

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

 % 6.67%      العملي       23,33* نسبة مواد المتطلبات العامة                 النظري       

    -%       العملي        20لمسالد      النظري       * نسبة مواد متطلبات التخصص ا

 % 6.67%    العملي       33,33* نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري        

 -%          العملي             10*نسبة مواد التخصص االختيارية              النظري       
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سالة  2سالة نظري + 2( سالات معتمد )3مقرر :يالة البحث والتدريب الميداني) *التدريب الميداني : متضمن في

 لملي( 

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                      -ج

 ( وحدة موزلة للى النحو التالي :30المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز )

 ( سالات معتمدة6متطلبات مسالدة في التخصص) –تمدة ( سالات مع9متطلبات لامة ) -

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

 سالات معتمدة

 مقررات البرنامج : -6

( سالات يتم تدريسها لجميع الطدب بالكلية في  كل التخصصات + متطلبات تخصصية 9متطلبات لامة:) )إلزامي  -أ

 ( سالة موزلة(:12إجبارية:)

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات  اسم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية

 الفصل الدراسي

 عملي تمارين نظري 

 
 - - 3 3 مقرر ثقافي*

 

0406626Com  
  - 2 2 3 لغة إنجليزية في التخصص

Com0406627 
  2  2 3 يالة بحث وتدريب ميداني

Com 

0406603 

  - - 3 3 نظريات ولمليات اإلدارة التعليمية

Com 

0406604 

القيادة التربوية والعديات اإلنسانية 

 وأخدييات اإلدارة التعليمية

3 3 - -  

Com 

0406605 

التكنولوجيا في اإلدارة استخدامات 

 التعليمية

3 2 2 -  

Com 

0406606 

إدارة المشرولات المدرسية 

 وتطبيقاتها

3 2 2 -  

 انتقائي: )ال يوجد( -ب

 كود أو

 عدد الوحدات  اسم المقرر  رقم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية
 الفصل الدراسي

 عملي تمارين نظري 

  
    

 

 سالات يتم اختيارها من بين المقررات التالية(: 3) اختياري -ج
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 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات  اسم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية

 الفصل الدراسي

 عملي تمارين نظري 

Com 

0406607 
 - 2 2 3 التنمية المهنية وتقويم األداء

 

Com 

0406608 
 - - 3 3 القرار التربوي والتشريعات المدرسية

 

Com 

0406609 
 - - 3 3 بةوث الفعــــل

 

Com 

0406610 
 - - 3 3 ضمان جودة األداء

 

  

 مةتويات المقررات  :   -7

 كود أو ريم المقرر  :      

 اسم المقرر :       

 )ببقاً لما هو مذكور في الدئحة(                                      المحتويات  :                       

 (:42متطلبات االلتةاق بالبرنامج: مادة ) -8

 يشترب لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية ما يلي : 

بكالوريوس أ  يكو  حاصدً للى درجة الليسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو -8/1

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

أ  يكو  حاصدً للي الدبلوم العامة في التربية ، أو للى درجة للمية معادلة ألي منهم من المجلس األللى  - 8/2

 للجامعات .

 (43القواعد المنظمة الستكمال البرنامج : مادة ) -9

( مقــررات بوايع ثدث 10( سالة معتمدة موزلة للى )30تكو  متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية) -9/1

( في التخصص، مقرر دراسة 1سالات لكل مقرر تشمل : ثدثة مقررات للمتطلبات العامة،  مقرر دراسة تجديدية )

مقرر اختياري في التخصص  تربوي المهني،(  في التخصص، أربعة مقررات إجبارية في التخصص ال2تجديدية )

 التربوي المهني.

 طرق وقواعد تقييم الملتةقين بالبرنامج:  -10

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 .9-1-2، 8-1-2، 7-1-2، 4-1-2،  3-1-2،1-1-2 اختبار تةريري -1

 .6-2-2، 5-2-2، 1-2-2 اختبار شفوي -2

 2-3-2،2-3-3، 2-3-4، 2-3-6. أعمال فصلية-3

 طرق تقويم البرنامج  :  -11

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

 طالب الدبلوم -1 استطالع رأي الطالبجميع 

 الخريجون -2 استطالع رأى معيدين بالكلية ومعلمين

 –المشرفين  –أصةاب المدارس 

 الموجهين 
 المستفدين -3 استطالع رأى

 

هنداوى حافظ د  منسق البرنامج : أ.  

                       د حسام حمديرئي  القسم العلمي:أ.

 


