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 ( 13رقم ) نموذج 
                        أساسي تعليم – االجتماعية الدراساتمعلم إعدادتوصيف برنامج 

(2019 / 2020) 

 معلومات أساسية: -أ

 إعداد معلم الدراسات اإلجتماعية )تعليم أساسى(. :اسم البرنامج  .1

  ( √) مشترك         (              ) ثنائي (    ) أحادي  :         برنامجطبيعة ال   .2

 .جامعة حلوان التربيةقسم المناهج وطرق التدريس بكلية  : القسم المسئول عن البرنامج .3

 

 م12/8/2008: قرار البرنامجإتاريخ 

د مجلمس ، واعتمما 11/5/2015( بتماريخ 267تاريخ اعتماد البرنامج : مجلس قسم رقمم  
 م4/12/2017( بتاريخ 472الكلية بعد المراجعة رقم  

 معلومات متخصصة : -ب

 يهدف برنامج إعداد معلم الدراسات االجتماعية إلى : األهداف العامة للبرنامج : -1

 لمرحلة التعليم األساسى.  دراسات اجتماعيةإعداد معلم  1

 لدى الطالب / المعلم. جتماعيةالدراسات االتنمية القدرات األكاديمية  فى مجال   2

3 
مجدداالت قددادر علددى معرفددة تفبددم تتطايدد  المقددا يم تالدقدداس  تالمادداد  األساسددية فدد    دراسددات اجتماعيددةإعددداد معلددم 

 تالتواصل مع التطورات العلمية. المبمة الدراسات االجتماعية

 تف  مجاالت العلوم المختلقة تف  الدياة.ية جتماعإلالدراسات اإعداد معلم  قادر على تطاي  المعرفة ف  مجاالت  4

5 
تتطايدد  امددالت التعلدديم    جتماعيددةإلالدراسددات اقددادرا علددى تطددع عطدد  لتعلدديم تتعلددم   دراسددات اجتماعيددةإعددداد معلددم 

 تجوااب التعلم المختلقة. التالميذتالتعلم تالمواقف التعليمية المناساة لخصاسص 

6 
تتجميددع  رسدم الخددراس  تاعددداد الجددداتل تالرسدوم الاياايددة تاالحصدداسيةلمبنيددة م ددل إعدداد معلددم مددتم ا مدا المبددارات ا

الالزمدة لتصدميم المواقدف التعليميدة التعلميدة تتنقيدذ ا تتقيديم اداتات المتعلمديا  تالنمالت الجغرافيدة تالتاريخيدةالعينات 

 ترعايتبم اقسياً تتربوياً.

7 
درك للتددديات تالمكد الت التد  تواجببداش تيكدارك فد  حلبدا باسدتخدام إعداد معلم ُم قف تاع بقضدايا تنندو تامتدو تمد

 األساليب العلمية.

 ف  تنمية المجتمع تبنات الدضارات اإلاسااية.الدراسات االجتماعية إعداد معلم متقبم لدتر العلوم األساسية تعاصة ا 8

9 
العربيددة تاألجنايددةش تيوألددف األاكددطة العلميددة  إعددداد معلددم يتعامددل بمبنيددة مددع الايااددات تالمعلومددات العلميددة باللغددة 

 ف  إاتات المعرفة.   جتماعيةإلللدراسات اتالتطايقية 

10 
تالعلددوم المختلقددة للعلددم تالت نولوجيددا جتماعيددة ش إلالدراسددات اإعددداد معلددم ُمدددرك لطايعددة العالقددة الت امليددة بدديا فددرتع 

 تالمجتمع تالايئة.

11 
بطدر  تإسدتراتيجيات تدريسدية تركدى علدى اكدان   دراسات اجتماعيةلتدريس تخصص إعداد معلم قادر على ممارسة ا

 المتعلم عار مراحل التعليم العام.

12 
تنددر  تعلدديمبم     جتماعيددةإلالدراسددات اإعددداد معلددم قددادر عددل متابعددة التطددورات العلميددة تالت نولوجيددة فدد  مجدداالت 

 مراعيًا الخصوصية ال قافية.

13 
تفقًا للمعايير القومية األكاديمية  جتماعيةإلالدراسات ابمعايير معلم   دراسات اجتماعيةلمعلم  تخصص التىام الطالب / ا

 قطاع كليات التربية. –المرجعية 

 .تعريف الخريج بعدد ما اساليب تنر  التدريس المناساة للمرحلة العمرية المستبدفة تإعداد عط  للدرتس 14

 .ساليب تادتات التقييم تالتقويم لي ون قادرا على تقويم تعلم التالميذ المعلم بأ م ا الطالبتعريف  15

                            قسم المناهج وطرق التدريس  
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16 
قدادراً علدى اسدتخدام الت نولوجيدا الددي دة مدا رالت تبدرامج فد  عدمدة تعلديم   دراسدات اجتماعيدةإعداد معلم تخصدص  

 .   الدراسات االجتماعيةتتعلم 
 

اء برنامج إعداد معلم الدراسات االجتماعية يجب بانته المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج: -2
 أن يكون الخريج قادًرا على أن :

  :والمفاهيم المعارف أ.
يجب أن يكون قادراً على  للبرنامج الدراسات االجتماعيةبعد دراسة الطالب المعلم بشعبة 

 أن:

 يتعرف على اسس اإلدارة التربوية تالتخطي  . 1أ/

 التعليمية / التعلمية لتدريس الدراسات اإلجتماعية.يتعرف تصميم الايئات  2أ/

 ش تتطويره.  نر  تقويموش تبنات المنبج الدراسى للدراسات اإلجتماعية تم وااتش  يذكر   3أ/

 يعدد اظريات التعليم تالتعلم .  4أ/

 .يذكر عصاسص تمراحل امو المتعلميا 5أ/

 ل الدراسات اإلجتماعية.يوطح استرا تيجيات التعليم تالتعلم فى مجا  6أ/

 يددد اسس ت نولوجيا التعليم تتطايقاتبا فى الدراسات اإلجتماعية.  7أ/

 يدرس التقويم التربوي تاظرياتو.   8أ/

 يتعرف على التربية الخاصة تمجاالتبا تاستراتيجياتبا.   9أ/

 لدراسات اإلجتماعية.يعدد اساليب التنمية المبنية تالتعلم الذاتى تاظرياتو  فى مجال ا  10أ/

 يصف مصادر تمتطلاات العالقات المبنية فى مجال التعليم.   11أ/

 ش تحقو  المعلم تتاجااتو.  ش التكريعات المنظمة لبا يتذكر اعالقيات مبنة التعليم   12أ/

   التربوي تالنقسىش تريادة األعمال. يعدد اظريات اإلرشاد  13أ/

 التاريخية تالقلسقية المرتاطة بالمجتمع تالتعليم.   عيةيتعرف األبعاد المجتم  14أ/

 يتعرف األبعاد  السياسيةش تال قافية المرتاطة بالمجتمع تالتعليم. 15أ/

 يصف مقومات بنات الكخصية تتعىيى البوية ال قافية.  16أ/

 جتماعية.يذكر استراتيجيات التق ير تمنبجيات الادث تاالستقصات فى مجال الدراسات اإل  17أ/

 يتعرف متطلاات العمل القريق  تالمكاركة المجتمعية.  18أ/

 عتماد .إليتعرف مداعل تاظم الجودة تا 19أ/

 . مية اللغة العربية تعصاسصبا المميىةايذكر   20أ/

 يددد التطورات العلمية تالت نولوجية تالمجتمعية لات العالقة  بالدراسات اإلجتماعية.   21أ/

 ر مجاالت الت امل بيا فرتع الدراسات اإلجتماعية تالعلوم األعرى.يذك  22أ/

 يتعرف تاريخ العلم عموًماش تالدراسات اإلجتماعية عصوًصا. 23/أ

 يوطح اساسيات تحقاس ش تمقا يم تاظريات تقواايا تالمصطلدات العلمية تتطايقات الدراسات اإلجتماعية.  24/أ

 الرياطيات (. -الجغرافيا  –ات بعض العلوم المساادة ) التاريخساسيات تمقا يم تاظريايددد  25/أ

يوطح ما ية تنايعة الدراسات اإلجتماعية تمصطلداتباش تاعالقياتباش تت املبا مع فرتع  العلوم األعدرى  بمدا يدقد   26/أ
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 تحدة المعرفة العلمية.

 ات(.الرياطي -التاريخ   –يتعرف ما ية العلوم المساادة )الجغرافيا 27/أ

 يعدد اساليب تدليل الايااات ف  مجال الدراسات اإلجتماعية تتقسير اش تمناقكتبا. 28/أ

 الرياطيات(. -التاريخ  –يتعرف اساليب تدليل الايااات ف  مجال العلوم المساادة )الجغرافيا  29/أ

 المختلقة.تالعلوم المساادة ف  مجاالت الدياة ش يعدد تطايقات الدراسات اإلجتماعية   30أ/

  :المهارات المهنية  .ب
بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الدراسات االجتماعية للبرنامج يجب أن يكون قادراً على 

 أن:

 يخط  للدرس فى مجال الدراسات اإلجتماعية فى طوت اواتج التعلم المستبدفة. 1/ب

 ت اإلجتماعية.يصمم  بيئات تربوية مناساة للتعليم تالتعلم فى مجال الدراسا 2ب/

 يدير بيئات تربوية مناساة للتعليم تالتعلم فى مجال الدراسات اإلجتماعية. 3ب/

 . المتعلميايدير الصف مراعياً القرت  القردية بيا  4ب/

 يدق  اواتج التعلم فى تخصص الدراسات اإلجتماعية.  5ب/

6ب/  ات اإلجتماعية.يوألف ت نولوجيا التعليم فى عمليتى التعليم تالتعلم للدراس 

 يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم تالتعلم تاألاكطة الصقية تالالصقية التى تتناسب مع الدراسات اإلجتماعية. 7ب/

 يطا  اساليب التقويم التربوى تادتاتو.  8ب/

 يوألف استراتيجيات تااكطة مناساة لذتي االحتياجات الخاصة.  9ب/

 اتى فى اموه المبنى نوال الدياة. يجيد مبارات التعلم الذ 10ب/

 يطا  رليات بنات العالقات المبنية مع المعنييا بالتعليم تالمجتمع   11ب/

 يتقا اسس اإلرشاد التربوى تالنقسى تريادة األعمال.   12ب/

 يوألف عاراتو الميدااية فى تدسيا المناخ المدرسى.   13ب/

 مواقف التعليمية.يستخدم اللغة العربية القصدى ف  ال  14ب/

القنيدات المناسداة تاألسداليب العلميدة فدى مجدال الدراسدات اإلجتماعيدة تبعدض العلدوم  ايصمم تيعرض تقريدراً مسدتخدمً  15ب/

 المساادة.

 يختار ااسب نر  الدراسة تالادث لمعالجة موطوعات تخصص الدراسات اإلجتماعية.  16ب/

 الجوالت الميداايةش تيتصرف بطريقة سليمة ف  حالة األزمات تالطوار  . يطا  قواعد األما تالسالمة فى إجرات  17ب/

 يصمم اجبىة تادتات تامالت لتاسي  العلوم ف  مجال الدراسات اإلجتماعية.  18ب/

 يصمم امالت لتاسي  الدراسة فى مجال العلوم المساادة.  19ب/

 يدق  التنمية المستدامة.يستخدم األساليب العلمية ف  الدقاأل على الايئة بما   20ب/

 الدقيقية تاالفتراطية ف  مجال الدراسات اإلجتماعية. تالجوالتيستخدم الارمجيات تاإلاترات ,   21ب/

يتقا المبارات العملية الخاصة بالدراسات اإلجتماعية تالعلوم المساادة  م ل   مبارات الرسم الجغرافى المددعم ب تابدة   22ب/

 ... تغير ا.تالخراس  الجغرافية تالتاريخية, تاعتيار النمالت  الت الميداايةالايااات تإجرات الرح

 الت نولوجيا فى تدليل الايااات تتقسير النتاسج فى مجال الدراسات اإلجتماعية. ايطا  الدقاس  تالنظرياتش مستخدمً   23ب/
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 . يطا  التجارب فى مجال العلوم المساادة  24ب/

  :المهارات الذهنية  .ج
بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الدراسات االجتماعية للبرنامج يجب أن يكون قادراً على 

 أن:

  :المهارات العامة  .د

ن قادراً على بعد دراسة الطالب المعلم بشعبة الدراسات االجتماعية للبرنامج يجب أن يكو
 أن:
 يعمل ب قاتة طما فري . 1د /

 يستخدم قدارتو الكخصية تالوساس  الت نولوجية للتواصل تالادث عا المعلومات.  2د /

 يتعامل بإيجابية مع طغون مبنة التعليم.   3د /

 يتواصل بلغة اجناية.   4د /

 . حلوال لبا ايكارك ف  بدث القضايا العامة للمجتمع مقترحً   5د/

 يتم ا ما إدارة الدوار ف  القضايا التعليمية متقاالً النقد الذات . 6د/

 يتم ا ما اإلدارة القعالة للقضايا التعليمية العامة.  7د/

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 جديدة للقضايا المتضمنة بالمدتوى الدراسى فى مجال الدراسات اإلجتماعية. ايقدم اف ارً  1ج/

 يدلل اتاسج تقويم المتعلميا.   2ج/

 يقسر اتاسج تقويم المتعلميا. 3ج/

 يقترح حلوالً ما اجل التدسيا تالتطوير. 4ج/

م اداته   5ج/  تادات اآلعريا. ش يقوِّ

 تالنظم التعليمية فى مجال الدراسات اإلجتماعية. يتقبم السياسات   6ج/

 يختار المناسب ما بيا الاداسل فى المواقف الدياتية المختلقة.  7ج/

سات اإلجتماعية تالعلوم المساادة ش تيختار افضلبا يقسر القواايا تالنظريات تالطر  المختلقة فى مجال الدرا 8ج/

 .جغرافية تتاريخيةلمعالجة قضايا 

 .يقسر الظوا ر الطايعية لات الصلة بالدراسات اإلجتماعية تالعلوم المساادة 9ج/

 يدلل تيقسر الايااات تالمعلومات فى مجال الدراسات اإلجتماعية ف  طوت الكوا د تاألدلة المتاحة. 10ج/

 يتخذ قراراً بكأن التطايقات العلمية فى مجال الدراسات اإلجتماعية تدتر ا ف  عدمة المجتمع.  11ج/

 ينتقد التطايقات العلمية الخاصة بالدراسات اإلجتماعية الت  ال تتق  مع القيم المجتمعية تاألعالقية.  12ج/

 ة بالدراسات اإلجتماعية. يطا  عطوات التق ير العلم   ف  حل المك الت الدياتية الخاص 13ج/

يقسر القواايا تالنظريات تالطر  المختلقة فى مجال الدراسات اإلجتماعية تالعلوم المساادة ش تيختار افضلبا  14ج/

 .جغرافية تتاريخيةلمعالجة قضايا 
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بمجلس الكلية رقم  2013يل إبر المعايير القومية األكاديمية القومية المرجعية_قطاع كليات التربية ،االصدار األول تم تبنى 
 م.2013\11\18( بتاريخ 242)

 ( 1) :بعامة أوال: المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج كلية التربية
 قادراً على ما يلي: كلية التربية ريجيجب أن يكون خ

 .عطة للتدريس تبيئات تربوية تناسب تنوع المتعلميا يُصمم .1

 نولوجيا التعلديم مراعيداً عصداسص المتعلمديا تاامدان تعلديمبم ت انراس  التدريس موألقً  يُطا  .2

 .تتعلمبم

 .اساليب تادتات مناساة لتقويم الجوااب المختلقة لعمليت  التعليم تالتعلم يستخدم .3

 .يتعامل بمبنية مع لتي االحتياجات الخاصة القابليا للدمج التعليم  .4

 .ش تيُان  عالقات مبنية متنوعة ايُنم  لاتو مبنيً  .5

 .تحدة المعرفة تالعالقات المت املة بيا العلوم بقرتعبا المختلقة دركيُ  .6

 .المبنية ممارساتويُوألف اليات اإلرشاد تالتوجيو التربوي تالنقس  تريادة األعمال ف   .7

 .قدراتو الكخصية تمبارات ت نولوجيا المعلومات تاالتصاالت ايتواصل بقاعلية ُمستخدمً  .8

 .تخصصوب العالقة لات المستجدات يتقبم .9

 .األجناية اللغات تبإحدى سليمة عربية غةلب يتواصل .10

 .مع المتعلميا تالمعنييا تعامالتو ف  ترداببا التعليم مبنة تبأعالقيات المجتمع بقيم تىميل .11

 .لألمة ال قافية البوية مقومات يعى .12

 .تقاول األعر تالتسامح تالديمقرانية الونن  اتماتإلا قيم تنمية ف  كاركيُ  .13

 .استدامتبا فى التعليم تدتر المجتمع تنمية فى هدتر دركيُ  .14

 .األساليب العلمية ستخدامإب تالمجتمعية المبنية المك الت حل ف  كاركيُ  .15

 .الجودة تالتميى يدق  بما التربوي تالتطوير المجتمعش عدمة ااكطة ف  يكارك .16

 

 ( 2) :ت االجتماعيةالدراساثانياً: المعايير القومية األكاديمية القياسية لخريج برنامج معلم 
الدراساا  خريج كلية التربية يجب أن يكون خريج برنامج معلم  معاييرإلى جانب   

 قادراً على أن:       االجتماعية

 .ف  الدياة العملية جتماعيةإلاسااية تاإلايوألف المعارف تالمبارات  .1

 .ت التاريخ مجال الجغرافياف  جتماعية إلاسااية تاإلايوألف منا ج الادوث  .2

 جتماعيةإلاسااية تاإلاتالداالت تالمكرتعات يكارك ف  دراسة الظوا ر  .3

 .دثات الت نولوجيةتالمستد تالتاريخ املية بيا فرتع الجغرافيايستنتج العالقة الت  .4

                                                           
 ة مصر العربية  البيئة القومية لضمان جودة التعليم تاالعتمادش المعايير القومية األكاديمية المرجعية قطاع يجمبور  1

 13 - 12ص ص   2013كليات التربيةش االصدار األتلش إبريل 
 ة مصر العربية  البيئة القومية لضمان جودة التعليم تاالعتمادش المعايير القومية األكاديمية المرجعية قطاع يجمبور  2

 18ص   2013ش إبريل  معايير عريج القطاعات التخصصية كليات التربيةش
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 .باللغة العربية تاألجناية ت التاريخية يتعامل بمبنية مع الايااات تالمعلومات الجغرافية .5

  

 .ال تنطبق      العالمات المرجعية : -4 

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

 مدة البرنامج :    -أ

للمدادة رقدم  اناقً  الدراسات االجتماعيةداب تالتربية تخصص آلمدة الدراسة لنيل درجة ليسااس ا .1

  .اربع سنوات جامعية ) ثمان فصول دراسية( -بالسدة ال لية  " 6" 

( سداعة تدوزع علدى النددو 235لالسددة ال ليدة ) اسداوعية للارادامج ناقًدألإجمال  عدد الساعات ا .2

 التال   

 
 

الفرقة 

 الدراسية
 التطبيقات العملية محاضرات نظرية الفصل الدراسي

التدريب 

 الميداني
 المجموع

 األولى
 29 - 9 20 فصل دراس  اتل

 27 - 9 18 فصل دراس  ثان

 الثانية
 29 - 8 21 فصل دراس  اتل

 30 - 14 16 فصل دراس  ثان

 الثالثة
 32 2 17 13 فصل دراس  اتل

 29 2 9 18 فصل دراس  ثان

 الرابعة
 30 2 11 17 فصل دراس  اتل

 29 2 9 18 فصل دراس  ثان

 235 8 86 141 المجموع

 

                                            :هيكل البرنامج  -ب

 إجمالي       عملي                          عدد الساعات / عدد الوحدات :      نظري          -

                                         
 اختياري           انتقالي                                     إلزامى                                     

 

 %                                      مقررات العلوم األساسية المهنية التربوية :                   -

 %                      مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية :                                         -

 %                  مقررات علوم التخصص :                                                       -

 :                                                                        %أخريمقررات من علوم  -

141 94 235 

225 - 10 

50 21.3 

4.3 10 

142 60.43 

8,5 3,53 
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 %                                                                               (•) التدريب الميداني: -

 توزيع المقررات بالبرنامج وفًقا لالئحة الكلية: -

توزيع المقررا  بالبرنامج وفًقا لالئحة 
 الكلية

توزيع المقررا  وفًقا للمعايير األكاديمية  النسب
NARS 

 النسب

 %25 – 15 العلوم األساسية المهنية والتربوية %21,3 العلوم التربوية

 %57- 43 العلوم التخصصية والمساندة %60,43 علوم التخصص

 %7-5 ى التخصصتطبيقا  الحاسب ف %3,53 علوم أخرى

 %18-12 التدريب الميدانى %3,32 التدريب الميدانى

                    ال ينطبق.   مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( : -ج
  د. مقررات البرنامج :     

      :  يإلزام -أ        

 الفصل الدراسي: األول                                                      الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                    

 كود أو

 رقم المقرر
 عدد الوحدات اسم المقرر

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

R111 2 2 الديا ت الدياة 
- 

- 

Phil325 2 4 فلسقة الدضارة 
- 

2 

H111 2 3 القرعواية مصر تاريخ 
- 

1 

Geog413 2 3 العربى الونا جغرافيا 
- 

1 

0112MSA 2 2 الرياطيات اساسيات - - 

0112MSA 1  2 3 جار 

ED111 2 2 التربية تقضايا العصر - - 

A111 2 2 اللغة العربية - - 

 

        
 الفصل الدراسي: الثاني                                 الفرقة الدراسية في البرنامج : األولى                                     

                                                           

ياش حيدث يخصدص سدات االجتماعيدةالدراالتربية العملية ناقاً لالسدة ال لية م ون اساس  ما م واات براامج اعدداد معلدم  • 

 للتددريب بأحدد المددارس االبتداسيدة لبا يوم دراس  كامل  ما كل اساوع تاساوع دراسد  كامدل فد  ابايدة كدل فصدل دراسد 

 الرابعةتالقرقة بالقرقة ال ال ة 

8 3,32 
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

 - - 2 2 جتماعإلا علم 

Curr00 2  1 3 الدركية تار المبا 

Curr00 2 - 1 3 الموسيقية رات المبا 

H414 1 - 2 3 تالمعاصر الدديث اتربا تاريخ 

Curr00 1 - 2 3 األنقال فنون 

0122MSA 1 - 1 2 القراغ ف  تدليلية  ندسة 

0125MSA 3 3 حساان - - 

ED121 2 2 المعلم تمبنة التعليم - - 

Eng121 2 - 2 4 اللغة االاجليىية 

Men.H.121 2 - 2 4 علم اقس النمو 

 إلزامي :  –تابـع  : أ 

 الفصل الدراسي: األول                                      انية                             الفرقة الدراسية في البرنامج : الث        

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr211 2 2 (1)بيئية علوم - - 

Soc212 4 4 العاسلى االجتماع علم - - 

A211 2 2 نقالاأل ادب - - 

Curr00 1 - 2 3 القنية التربية 

H122  2 - 2 4 اإلسالمية العربية الدتلة 

Geog223 2 - 2 4 الس ان جغرافيا 

 - - 2 2 اإلاسان حقو  

Curr211 
مبارات تدريس تتدريس 

 (1مصغر)
3 1 - 2 

Curr412 2 2 المنا ج - - 

Psy211 (1سي ولوجية التعلم) 1 - 2 3 

        

 الفصل الدراسي: الثاني                                         الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية                                      
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr00 3 - 1 4 تفنية يدتية مبارات 

D211 2 2 الطقل تمسرح دراما - - 

Geog213 2 - 2 4 اإلقليمية جغرافيا اتراسيا 

H221 1 - 2 3 تالرتمااية اليواااية مصر تاريخ 

R211 2 2 المعاصرة القضايا ت الديا - - 

Curr221 
مبارات تدريس تتدريس 

 (2مصغر)
3 1 - 2 

(TC) ( 1ت نولوجيا تعليم) 2 2 - - 

Psy222  2  2 4 (2التعلم )سي ولوجية 

 

 إلزامي :  –تابـع  : أ 

 الفصل الدراسي: األول                                          الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                                  

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog214 2 - 2 4 س  ا تعر مساحة 

Geog313 2 - 2 4 الجديد جغرافيا العالم 

H312 2 - 2 4 تاألادلس تاريخ المغرب 

Curr00 2 - 2 4 بيئية مك الت 

Cuur311 ( 1نر  تدريس عامة) 1 - 2 3 

TC 312 

Curr313 

 (2ت نولوجيا تعليم التخصص )

 حاسب ال  ف  التخصص
3 1 - 

2 

 

Curr00 4 4 تدريب ميدااى  

    

       

 الفصل الدراسي: الثاني                                                     الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                           
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr 00 2 - 2 4 تالمبارات الدياتية التربوية األاكطة 

H411 2 - 2 4 تالمعاصر الدديث العرب تاريخ 

H322 2 - 2 4 اإلسالمية مصر تاريخ 

Curr00 1 - 2 3 المتدقية التربية 

Geog111 2 - 2 4 نايعية فيا جغرا 

Men.H.321 
سي ولوجية لتي االحتياجات الخاصة 

 تتعليمبم
2 2 - - 

Curr321 2 2 نر  تعليم ال اار - - 

Curr00 4 4 تدريب ميدااى  

 إلزامي :  –تابـع  : أ 

 الفصل الدراسي: األول                                             الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة                                

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 د الساعاتعد

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Geog121 2 - 2 4 اقتصادية جغرافيا 

Geog113 2 - 2 4 بكرية جغرافيا 

Geog122 2 - 3 5 النيل تحوض إفريقيا جغرافيا 

Geog000 4 4 اصوص جغرافية باإلاجليىية - - 

Curr411 (2نر  تدريس اوعية) 1 - 2 3 

Men.h.411  2 - 2 4 اقس صدة اقسية تارشاد 

Ed211 2 2 االدارة المدرسية تالصقية - - 

Curr00 4 4 تدريب ميدااى 

        

 

 

 الفصل الدراسي: الثاني                                                                    الفرقة الدراسية في البرنامج : الرابعة          
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

دد ع

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

 2 - 2 4 جغرافيا مصر 

H000 2 - 2 4 تاريخ مصر المعاصر 

H415 2 - 2 4 تاريخ مصر الدديث 

Geog213 2 - 2 4 جغرافية اتراسيا 

Curr411 2 2 علوم مت املة - - 

H000 4 4 اصوص تاريخية باإلاجليىية - - 

Psy421   1 - 2 3 القردية تالقياس النقس القرت 

Ed411 
اظام التعليم ف  مصر تاالتجا ات 

 المعاصرة
2 2 - - 

Curr00 4 4 تدريب ميدااى  

 انتقائى : ال يوجد -ب

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

      

 

 اختياري  : -ج
 الفصل الدراسي: األول                                               دراسية في البرنامج : األولى                          الفرقة ال     

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr 00 

 مجال ش زراعى عملية   مجال مجاالت

 اقتصاد مجال ش صناع  جالم ش تجارى

 .منىل 
6 2 - 4 

 ( 1مقرر ثقافى اختيارى )

Curr111 2 2 ال قافة العلمية - - 
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Curr112 التربية الايئية 

Phil التق ير القلسقى تالعلمى 

Curr113 التربية الصدية 

Curr تنمية التذت  تالتربية الجمالية 

PSY تنمية التق ير 

TC التربية اإلعالمية 

Curr التربية االقتصادية 

 العولمة تالخصوصية ال قافية 

 القنون الكعاية فى مصر تالعالم 

 نيالفصل الدراسي: الثا                                                              الفرقة الدراسية في البرنامج : الثانية                 

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr 00 
 تجارىش مجال ش زراعى عملية مجال مجاالت

 .منىل  اقتصاد مجال ش صناع  مجال
6 2 - 4 

 اختياري  : – جتابع  

 الفصل الدراسي: األول                                        الفرقة الدراسية في البرنامج : الثالثة                     

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

عدد 

 الوحدات

 عدد الساعات

 األسبوعية

 عملي تمارين نظري

Curr 00 

 مجال ش زراعى عملية   مجال مجاالت

 اقتصاد مجال ش صناع  مجال ش تجارى

 .منىل 
6 2 - 4 

  (2مقرر ثقافى اختيارى )

Ed322 تعليم ال اار اصولو تمنا جو 

3 2 - 1 

Ed222 التربية الدتلية 

Ed221 اإلشراف التربوى 

Men.H.222 علم النقس االجتماعى 
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Men.H.223  سي ولوجية المو اة تالتقو 

Men.H.224 سي ولوجية الكخصية 

Curr تقويم المنبج 

Curr تدريس المقا يم 

Curr تخطي  المنا ج تتطوير ا 

Tc الت نولوجيا فى التعليم 

 محتويات المقررات  :   -5 

                                                                                    

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج   :  -6

ل مرترت م    ) وفق رترتتم رترتي  اس سرترت   –جتم عيرترت  إلال راسرترت ا اعرترت ام  م رترت  إ: الط لرترتب نامرترت    وقيرترت   إلتحرترت  يشرترت   
 ما يلي:" نالئح  الك ي ( 5رق  "

 .ان يكون  ستوفي   لشرو  القبول اليت حي مه  اجمل س األع   ل ج  م ا -

 .ان يكون ح صال  ع   شه م  الث موي  الم    او    يُم مهل   ن نالم اخرى -

 .رغ   ل  راس  ن لك ي ان يكون ُ تف -

 ان جيت ز إختب راا التحقق  ن لي قته ملهن  التم ي  اليت جتريه  الك ي ، و نه : -

 .اختب راا املق ن   الشخصي  -

 .اختب راا االستم ام ل ممل مبهن  التم ي  اليت حي مه  جم س الك ي  -

 .اجتي ز الكشف الطيب لبي ن لي قته الطبي  ملم رس   هن  التم ي  -
  :ستكمال البرنامج  إلواعد المنظمة الق -7

 ل موام الت لي :  ستكم ل الام    وفق  إلح ما الئح  الك ي  القواع  املنظم  
 : تنقسم الدراسة بالكلية الى مرحلتين:   (7مادة )

 المرحلة األولى: وتشمل الفرقتين األولى والثانية •

 المرحلة الثانية: وتشمل الفرقتين الثالثة والرابعة •

 .يُنقل الطالب المعلم من المرحلة األولى الى المرحلة الثانية إال إذاكان ناجحاً في جميع المقررات الدراسيةال  -

الرابعللةة إذا كللان ناجحللاً فللي يُنقللل الطالللب المعلللم مللن الفرقللة األولللى إلللى الثانيللةة وكللللة مللن الفرقللة الثالثللة الللى  -
رة على أن يؤدي االمتحلان فيملا رسلب فلي الفرقلة التلي المقرراتة أو كان راسباً في مقررين على األكثجميع 

 .نُقل اليها

 
 

 ( : المواظبة:9مادة )

 راجع استمارات توصيف المقررات
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%( على األقل من المحاضرات النظرية والعملية لكلل مقلرر دراسلية وُيحلرم 75يلتزم الطالب المعلم بحضور ) -
الكليللة بنللا  الطاللب مللن دخلول االمتحللان للمقللرر إذا قللو نسللبة حضللورب علن الللب النسلبة بقللرار مللن م لل  

 .على تقرير أستاذ المادة وموافقة م ل  القسم المختص

يوقللف قيللد الطالللب إذا انقطللع عللن الدراسللة لسللبب مرضللي أو ليللرب مللن األسللباه المقبولللةة بنللا  علللى  للهادات  -
 موثقة تُبرر سبب االنقطاعة ويكون ايقاف القيد بقرار من م ل  الكلية

 :( : نظام التقويم واالمتحانات10مادة ) 
درجة( لكل ساعة مناقشلة أو تطبيقلات عمليلةة وتلولع عللى النحلو  25درجة( لكل ساعة نظريةة )50النهاية العظمى لكل مقرر ) .1

 التالي:
%( من درجة المقرر للتقويم المستمر حالل الفصل الدراسلي ) أعملال السلنة بملا تشلمل  30المقررات النظرية: ُيخصص ) -

 %( من درجة المقرر لالمتحان النهائي70م ال  األقسام العلميةة )من تكليفات وامتحانات( اللي تنظم  
%( لالمتحلان 15%( من درجة المقلرر ألعملال السلنة )15المقررات التي تتولع ساعاتها بين النظري والعملية ُيخصص ) -

 %( لالمتحان التحرير النهائي70العملية )
ع امتحاناتلل  إذا كللان مللن حقلل  دخللول مقللرر كللل ة وعليلل  أن يللؤدي جميلليعتبللر الطالللب ال ائللب فللي االمتحللان التحريللري لائبللاً فللي ال .2

 .االمتحان

 مدة االمتحان التحريري في نهاية الفصل الدراسي ألي مقرر دراسي ب ميع فرق البرنامجة يكون على النحو التالي: .3
 ساعتان للمادة التي التزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً  -
 التي تزيد عدد ساعات تدريسها عن ثالث ساعات أسبوعياً  ثالث ساعات للمادة -

 يُعقد امتحان خل  هر سبتمبر لطاله الفرقتين الثانية والرابعة الراسيبن في مقررين اثنين على األكثر .4
 يبقى الطالب الراسب في التدريب الميداني بالمدارس لالعادة في  اضافة الى ما رسب في  من مقررات أخرى .5
( 11ملادة ) %( على األقل من النهاية العظملى لدرجلة اللا المقلرر60لب ناجحاً في أي مقرر إال إذا حصل على )ال يعتبر الطا .6

 التدريب الميداني:
التدريب الميداني مكون أساسي ملن مكونلات برنلامج اعلداد معللم ال  رافيلاة والو البوتقلة التلي تنصلهر فيهلا المكونلات األخلرى  -

 .التخصصية والتربوية

 .لميداني بالفرقة الثالثة لمدة يوم أسبوعياًة وأسبوع كامل في نهاية كل فصل دراسيالتدريب ا -

 .التدريب الميداني بالفرقة الرابعة لمدة يوم أسبوعياًة وأسبوع كامل في نهاية كل فصل دراسي -

 موع الكلي لدرجات الطالب درجة( بالفرقتين الثالثة والرابعةة ُتضاف الى الم 100النهاية العظمى لدرجات التدريب الميداني ) -
 .المعلم في نهاية العام الدراسي

 طرق تقويم البرنامج  :  -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 االختبارات التحريرية -1
 -6ب/-11ب/-9ب/-5ب/ -3ب/ -12أ/-7أ/ -5أ/ -9أ/ -10أ/

 -5د/ -1د/-11ج/ – 9ج/ -7ج/ – 5ج/ – 4ج/ -1ج/ -8ب/

 6د/

 االختبارات الشفهية -2

 -24أ/-29أ/ -15أ/ -7أ/-23أ/ – 4أ/– 17أ/ -22أ/
-17ب/ -9ب/ -6ب/ -22ب/– 2ب/– 15ب/-3أ/

 4د/ -1د/-10ج/ -8ج/– 12ج/– 5ج/ -23ب/
 اعمال السنة -3

 8ب/– 27أ/– 22أ/– 19أ/– 15أ/ -3أ/– 30أ/– 13أ/ -7أ/
 -5د/– 10ج/– 4ج/ 10ب/ – 5ب/ – 19ب/ – 17ب/ –



 دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما                   
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 6د/

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 العينة األداة الُمَقيَّم

 مجموعة من طالب الفرقة الرابعة استبانة طالب السنة النهائية -1

 استبانة الخريجـون -2
مجموعة من طالب الفرقة األولى حتى الفرقة 

 الرابعة
 استبانة المستفيدون ) جهات التوظيف ( -3

مجموعة من مدراء المدارس الحكومية 
 الخاصةو

 

                                                                                                                                                                              منسق البرنامج
                                                                                                                                                                     أ.م.د/ عماااااااد حسااااااين حااااااافظ

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس

 أمير القرشىأ.د/ 


