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   ( 13)  رقم نموذج

 

التربية: كلية  

التعليم الصناعيقسم :   

 الصناعات الخشبية :توصيف برنامج

 (2020 -  2019الجامعى  عامال)
 
 ة :يمعلومات أساســ -أ
   الصناعات الخشبيةالبرنامــــج :    سما -1
 (  ) مشترك    ( ثنائي)      ) أحادى ( طبيعة البرنامج :                    -2

  التعليم الصناعى قسم:  القسم المسئول عن البرنامج
   29/05/2013الالئحة الُمَعدَّلة ِفى ، 12/08/2008:   تاريخ إقـرار البرنامج

      (.472مجلس الكلية رقم ) 2017ديسمبر  4:   تاريخ اعتماد البرنامج
 معلومات متخصصة :  -ب

 األهـداف العامة للبرنامج  :  -1
  :اعداد معلم الصناعات الخشبية الي  يهدف برنامج

إعداد الكـوادر البشـرية الملهلـة مـن المعلمـين البـار ين فـي مجـال الصـناعات الخشـبية بمـا يتسـا مـ  المواصـ ات  1/1
 . العامة لخريج كليات التربية

ات سـوا العمـل وعلـى ت ويد الخريج بالمعارف والمهارات الذهنية والمهنية والعامة التى تساعده على تلبية احتياج 1/2
 . التكيف م  متطلبات القرن الحادي والعشرين في مجاالت الصناعات الخشبية

اكساب الطالب المعلمين المهارات االبتكارية واإلبداعية ، وتنشيط أعمالهم التعاونية لتمكيـنهم  العمـل نـمن فريـا  1/3
 .في خدمة المجتم  والبيئة

التشــليلية الال مــة لتن يــذ المنتجــات المتعلقــة بالصــناعات الخشــبية ب ســاليب  تــدريب الطــالب علــي ادارل العمليــات 1/4
 . اإلنتاج المختل ة والخامات المتعددل

  تمكين الخريج من اكتساب القدرات المهنية لمواكبة ما ُيستجد في ما يتعلا بالتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية 1/5
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 . ستمر والتنمية المهنية الذاتيةإكساب الخريج مهارات التعلم الم  6 /1

 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج  :  -2
  بانتهاء دراسة برنامج اعداد معلم الصناعات الخشبية يجب ان يكون الخريج قادرا علي أن :

 . المعرفـة وال هم : 2/1

 ة / التعلمية.       أسس اإلدارل التربوية والتخطيط، وتصميم البيئات التعليمي. يتعرف على 1أ.  

  وتطويره. وتقويمه، وبناله، مكوناته، :الدراسي المنهج. يستعرض  2أ.   

 ن ميلالمتع نمو مراحلو  وخصائص والتعلم التعليم نظريات.  يعدد 3أ. 

 .والتعلم التعليم تيجيات رااست.  يعدد 4أ.

 .وتطبيقاتيا التعميم تكنولوجيا أسس. يحدد 5أ.

 . ونظرياته التربوي مالتقوي.  يتعرف 6أ.

 ومجاالتها واستراتجيتها  الخاصة التربية. يتعرف على 7أ.

 أساليب التنمية المهنية والتعلم الذاتى ونظرياته. . يعدد 8أ. 

 مصادر ومتطلبات العالقات المهنية فى مجال التعليم. . يصف 9أ. 

 وا المعلم وواجباته. أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لها وحق. يتعرف 10أ. 

 .األعمال وريادل والن سى التربوي اإلرشاد نظريات. يعدد 11أ.

 .والتعليم بالمجتم  المرتبطة وال لس ية والتاريخية، والثقافية، السياسية، :المجتمعية األبعاد. يذكر 12أ.

 .الثقافية الهوية وتع ي  الشخصية بناء مقومات. يسمى 13أ.

 .واالستقصاء البحث ومنهجيات الت كير تاتيجيار است. يذكر 14أ.

 .المجتمعية والمشاركة ال ريقي العمل متطلبات. يتعرف على 15أ.

 .واالعتماد الجودل ونظم مداخل. يتعرف على 16أ.

 أهمية الللة العربية وخصائصها . يتعرف على  17أ.

 لتخصص. التطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة با. يسترج  18أ.
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 . يتعرف القواعد النحوية والصرفية. 19أ.

 الخشبية في الصناعات واإلنتاجيعدد أدوات العمل  .20أ.

 . يتعرف علي المستحدثات التكنولوجية في مجال الصناعات الخشبية 21أ.

  مجال التخصص. . يحدد األدوات الهندسية والمساعدل في22أ.

  بيةيحدد عناصر انتاج الصناعات الخش .23أ. 

 يحدد عناصر اقتصاديات االنتاج للصناعات الخشبية .24أ.

 ُيعرف اسس مراقبة الجودل في انتاج الصناعات الخشبية .25أ.

 يسمي أج اء الماكينات واآلالت. 26أ.

 يحدد طرا حساب كميات الخامات المستخدمة .27أ.

 يعدد تطبيقات مدخل النظم في مجال الصناعات الخشبية .28أ.

 رج  اتجاهات التطوير في تاريخ التخصص ال نييست .29أ.

 يحدد فلس ات وسمات التخصص ال ني عبر العصور .30أ.

 . يذكر النظريات المرتبطة بتاريخ التخصص ال ني31أ.

 . يحدد نظريات التصميم 32أ.

 . ُيعدد تطبيقات الحاسب اآللي في مجال تخصص الصناعات الخشبية33أ.

 ة في مجال تخصص الصناعات الخشبية. ُيعرف المصطلحات ال ني34أ.

 . يحدد كي ية إدارل األ مات والمخاطر35أ.

 . ُيعرف األمن والسالمة المهنية36أ.

 . يصف عناصر ومكونات البيئة 37أ.

 . يعدد المجال البيئي المتنوع وأثاره علي سلوك اإلنسان38أ.

 . يعدد المشروعات الصليرل ومصادر تمويلها39أ.

 ة االنتاجية لمشروعات الصناعات الخشبية.يذكر االنشط40أ.
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 ُيعرف نظم تسويا المنتجات الخشبية .41أ.

 . القدرات الذهنيـة : 2/2
 . يقدم أفكارا جديدة للقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسى. 1ب.

 . يحلل نتائج تقويم المتعلمين من أجل التحسين والتطوير. 2ب.

 . يقوم أداءه وأداء اآلخرين. 3ب.

 يتفهم السياسات والنظم التعليمية. . 4ب.

 . يختار المناسب من بين البدائل فى المواقف الحياتية المختلفة. 5ب.

 ها. واألدوات المناسبة لكل نوعية منسير مشروعات التخصص يحلل مراحل   .6ب.

 . يوظف التقنيات الحديثة في التخصص .7ب.

 خطار العمل . يقترح طرا وقاية ن سه وتالميذه و مالءه من أ8ب.

 .  يربط نظم اإلنتاج بالعلوم التكنولوجية والتطبيقية المختل ة.9ب.

 . ينظم البيانات وينج  الرسومات الهندسية بجمي  ت اصيلها .10ب.

 . يختار المواد وأساليب التن يذ وفقًا للمواص ات القياسية11ب.

 . يحسب تكاليف المشروعات علي أساس دراسة الجدوى .12ب.

 يقارن بين العناصر المتحكمة في جودل المنتج النهائي.. 13ب. 

 . يحسب تكاليف الخامات والتشليل للمنتج14ب.

 . يقدم حلول مبتكره لحل مشكالت التخصص .15ب.

 . يحلل المشكالت والحقائا ويناقش الحلول المناسبة لها 16ب.

 . يناقش المشكالت البيئية وين  حلوال مقترحة لحلها .17ب.

 تنتج العالقات البنائية لمكونات البيئة الطبيعية .. يس18ب.

 . يقرر الخطط اللونية المناسبة وفقًا لوظائف التصميم .19ب.

 . يناقش معظم القيم الجمالية وال نية في التاريخ القديم والمعاصر.20ب.

 . يختار األساليب المناسبة لمعالجة األشكال .21ب.
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 لخامات بالوظي ة واالستخدام للمنتج الخشبي .. يربط الشكل واألبعاد وطبيعة ا22ب.

 . يطور األفكار مستلال العلوم التكاملية للوصول إلي االبتكار.23ب.

 . يبتكر تصميمات معاصرل مستوحال من التراث الثقافي24ب.

 . المهـارات : 2/3
 : مهارات مهنية وعملية -2/3/1

 . يخطط للدرس فى ضوء نواتج التعلم المستهدفة.1ج.

 . يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة للتعليم والتعلم. 2ج.

 . يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعلمين ومحققا نواتج التعلم. 3ج.

 . يوظف تكنولوجيا التعليم فى عملتيى التعليم والتعلم. 4ج.

 . يستخدم استراتيجيات متنوعة للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية. 5ج.

 . يستخدم أساليب التقويم التربوى وأدواته. 6ج.

 . يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوى االحتياجات الخاصة. 7ج.

 . يستخدم مهارات التعلم الذاتى فى نموه المهنى طوال الحياة. 8ج.

 يستخدم آليات بناء العالقات الِمَهنية م  المعنيين بالتعليم والمجتم .. 9ج.
 س اإلرشاد التربوى والنفسى وريادة األعمال. . يوظف أس10ج.

 . يوظف خبراته الميدانية فى تحسين المناخ المدرسى. 11ج.

 يستخدم الللة العربية ال صيحة ِفى المواقف التعليمية. .12ج.
 . يستخدم األدوات والوسائط لتنمية مهارل الرسم ال ني والهندسي13ج.

 لعدد والمعدات المناسبة. يمارس تطبيقات التخصص مستخدمًا ا14ج.
 . يوظف العلوم التكاملية في العمليات المرتبطة بالتخصص15ج.

 . يعد المواص ات ال نية للمنتجات الخشبية16ج.

 . يستخدم الخامات والمعدات في العمليات المرتبطة بالتخصص17ج.
 .تخصصهُيطبا قواعد مراقبة الجودل فى مجال . 18ج.
 المناسبة إلدارل األ مات في مجال الصناعات الخشبية. يستخدم االستراتيجيات. 19ج.

 . يعد مخططات األمن والسالمة في بيئة العمل20ج.

 . يستخدم تقنيات الحاسب في ون  أفكاره التصميمية لتخصص الصناعات الخشبية21ج.
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 . يحلل البيانات ال نية ويطبقها في تصميم منتجات خشبية22ج.

 تخدام أفكاره التصميمة. يخطط لتنمية البيئة بإس23ج.

 . يستخدم أدوات اإلنتاج بما يحافظ علي البيئة24ج.

 التخصص ُيِعد دراسة جدَوى لمشروع ِفى مجال. 25ج.

 . ُيعد مخطط لتن يذ مشروع صلير في تخصصه26ج.

 : مهارات عامــة - 2/3/2
 يعمل بكفاءة ضمن الفريق. . 1د.

 لوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنو. 2د.

 .  يتعامل بإيجابية مع ضغوط مهنة التعليم. 3د.

 . يتواصل بلغة أجنبية. 4د.

 . يشارك فى بحث القضايا العامة للمجتمع مقترحا حلوال لها. 5د.

 . يوجد حلوال للمشاكل المهنية التى يقابلها أثناء تدريسه للغة. 6د.

 قبله. . يتوافق مع اآلخر ويت7د.

. ينوع مصادر المعلومات لتلطية االحتياجات.8د.  

. يساير األفكار والتقنيات الحديثة 9د.  

 . يجيد مهارات التخطيط ومهارات إدارل الوقت .10د.

 . يتواصل م  جمي  المسارات المهنية المختل ة11د.

 المعايير األكاديمية للبرنامج : -3

التى صدرت عن الهيئة قطاع كليات التربية، -ية المرجعية تم تبنى المعايير القومية األكاديم 3/1

بمجلس الكلية رقم    , والمعتمدة 2013اإلصدار األول إبريل  القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد , 

 .(  2013 /11/  18)  ( بتاريخ  242)  

 

 ال تنطبق العالمات المرجعية : -4
 هيكل ومكونات البرنامج : -5
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 ثمانى فصول دراسية –أربع سنوات ج :  ملبرنامدل ا  -أ 
 ساعة 258هيكل البرنامج : ....................... -ب

 إجمالي                   عملي         نظري           عدد الساعات/عدد الوحدات

  اختياري               انتقالي        الزامي          
                                                 

 :         تربويةمقررات العلوم ال □
                                                   

              :              التخصصية والمساندة علوم المقررات   □
                                                            

 الحاسب فى التخصص تطبيقات □ 
                                                      

 حقوق انسان ( –انجليزى  –)عربي  ثقافية مقررات  □

%  )يتم التدريب يوما كامال أسبوعيا فى أحد 3.1  بنسبة  ساعات   , 8 : الميدانيالتدريب  □

 كل فصل دراسى( المدارس بالفرقة الثالثة والفرقة الرابعة على مدار

 أى من  في هذا المقرر ال يدرس حيث  "  ترميم وصيانة االثاث مقرر" :  علوم التميزمقرر □
 –ويدرس فقط ببرنامج الصناعات الخشبية ,  االخرى  برامج التعليم الصناعى بالكليات المناظرة

 جامعه حلوان .  –كلية التربية  –قسم التعليم الفنى والصناعى 

المقررات بالبرنامج  توزيع النسب

 NARSللمعايير األكاديمية وفقا 

توزيع المقررات بالبرنامج  النسب

 وفقا لالئحة الكلية

العلوم األساسية المهنية  25%-15%

 والتربوية

العلوم األساسية المهنية  % 20,54

 والتربوية

  العلوم التخصصية والمساندة %  69 العلوم التخصصية والمساندة 57%-43%

 تطبيقات الحاسب فى التخصص %  3,1 تطبيقات الحاسب فى التخصص % 7-%  5 

8 3,1  % 

53 20,54 % 

 

68,99 % 781  

8 3,1  %

% 

250 126 

246 

124 

4 ---- 
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 التدريب الميدانى %3,1 التدريب الميدانى 8%  -12%

 العلوم الثقافية %3,1 العلوم الثقافية 7%  -3%

 علوم التميز %1,16 علوم التميز 7%  -% 1

 

         ينطباالنظام الساعات المعتمدل ( :   فيمستويات البرنامج )   -ج
 مقررات البرنامــج :  -د 

 إل امى  : -أ 

كود أو رقم 
 المقرر

 اســم المقرر

 عدد الساعات األسبوعية

 ال صل الدراسى ال رقة والمستوى
 نظرى

ت/ 
 ع

 مجموع

ED111 األول األوَلى 2 -- 2 العصر وقنايا التربية 

A111 األول األوَلى 2 -- 2 العربية الللة 

Wo111  األول األوَلى 2 --- 2 يانياتر 

Wo112 األول األوَلى 4 2 2 (1) تصميم أسس 

Wo113 األول األوَلى 3 2 1 وص ية ورسم هندسى 

Wo114 ( 1تاريخ فن) األول األوَلى 2 -- 2 

Wo115 األول األوَلى 4 3 1 دراسات طبيعية 

Wo116 ( 1تصميم) األول األوَلى 4 2 2 

Wo117 ( 1مشروع تطبيقى) األول األوَلى 5 4 1 

Curr00 األول األوَلى 2 -- 2 البصرية والثقافة ىال نِ  التذوا تنمية 
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ED121 الثاِنى األوَلى 2 -- 2 التعليم ومهنة المعلم 

Eng121 الثاِنى األوَلى 4 2 2 اإلنجلي ية الللة 

Men.H.121 الثاِنى األوَلى 2 -- 2 النمو الن س علم 

Wo121 الثاِنى األوَلى 2 -- 2 كيمياء األخشاب 

Wo122 الثاِنى األوَلى 3 2 1 خاماتال تكنولوجيا 

Wo123 الثاِنى األوَلى 3 2 1 منظور هندسى 

Wo124  الثاِنى األوَلى 3 2 1 المصرى " يخ تخصص "تار 

Wo125 الثاِنى األوَلى 3 2 1 خطوط عربية والتينية 

Wo126 ( 2تصميم) الثاِنى األوَلى 4 2 2 

 أوكود 

 رقم المقرر
 اسم المقرر

 األسبوعية الساعات بيان
 ال رقة

ال صل 
 مجموع ت/ ع ىنظرِ  الدراِسى

Wo127 الثاِنى األوَلى 5 4 1 (2تطبيقي ) مشروع 

Curr211 
  مصلر وتدريس تدريس مهارات

(1) 
 األول الثانية 3 2 1

Curr412 األول الثانية 2 -- 2 المناهج 

Psy211 األول الثانية 3 1 2 (1)  علمالت سيكولوجية 

Wo211  األول الثانية 4 2 2  (2) تصميمأسس 

Wo212 األول الثانية 2 -- 2 (2) تاريخ فن 
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Wo213 األول الثانية 4 3 1 صامتة طبيعة 

Wo214 األول الثانية 2 -- 2 هندسة ميكانيكا اآلالت 

Wo215 األول الثانية 3 2 1 نجارل العمارل والتجاليد 

Wo216 ( 3تصميم) األول الثانية 4 2 2 

Wo217 ( 3مشروع تطبيِقى) األول الثانية 5 4 1 

Curr221 
  مصلر وتدريس تدريس مهارات

(2) 
 الثاِنى الثانية 3 2 1

(TC) الثاِنى الثانية 2 -- 2 (1)  تعليم تكنولوجيا 

psy222 الثاِنى الثانية 4 2 2 (2التعلم ) سيكولوجية 

Wo221 الثاِنى الثانية 3 2 1 تراكيب األثاث تكنولوجيا 

Wo222 "الثاِنى الثانية 3 2 1 تاريخ تخصص "االسالمى 

Wo223 الثاِنى الثانية 2 -- 2 فحص ومراقبة الجودل 

Wo224 الثاِنى الثانية 3 2 1 نظريات التصميم واللون 

Wo225 الثاِنى الثانية 2 -- 2 تكاليف ومقايسات 

Wo226 الثاِنى الثانية 4 2 2 (4) تصميم 

Wo227 ( 4مشروع تطبيِقى) الثاِنى الثانية 5 4 1 

 الثانى الثانية 2 -- 2 حقوا اإلنسان 

Curr311 األول الثالثة 3 1 2 (1عامة ) تدريس طرا 
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 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

األسبوعية الساعات بيان  
 ال رقة

ال صل 
ىنظرِ  الدراِسى  مجموع ت/ ع 

TC312 

Curr313 

 (2التخصص ) تعليم تكنولوجيا

 التخصص فى آلى حاسب
1 

2 

2 
 األول الثالثة 5

Wo311 ) األول الثالثة 2 -- 2 في ياء ) مواد 

Wo312 دارل عمليات  األول الثالثة 2 -- 2 تخطيط وا 

Wo313 األول الثالثة 2 -- 2 ال ن والصناعة 

Wo214 األول الثالثة 4 3 1 منظور حر 

Wo315 خراج التصميمأسالي ب عرض وا   األول الثالثة 3 2 1 

Wo316 ( 5تصميم)  األول الثالثة 5 4 1 

Wo317 ( 5مشروع تطبيقى)  األول الثالثة 5 4 1 

Curr00 األول الثالثة 4 4  ميداِنى تدريب 

Ed321 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 التعليمية التربِوى وتطبيقاته ال كر 

Men.H.321 
حتياجاتاال ذوى سيكولوجية  

 وتعليمهم الخاصة
 الثاِنى الثالثة 2 -- 2

Curr321 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 الكبار تعليم طرا 

Wo321 الثاِنى الثالثة 3 2 1 تكنولوجيا خطوط اإلنتاج 

Wo322 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 مواص ات ودراسة جدوى 
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Wo323 االوروبى" " خصصلتا تاريخ  الثاِنى الثالثة 3 2 1 

Wo324 الثاِنى الثالثة 3 2 1 الطر  المعمارية 

Wo325 الثاِنى الثالثة 3 2 1 ترميم وصيانة األثاث 

Wo326 (6) تصميم  الثاِنى الثالثة 5 4 1 

Wo327 ( 6مشروع تطبيقى)  الثاِنى الثالثة 5 4 1 

Curr00 الثاِنى الثالثة 4 4  ميداِنى تدريب 

Curr411 ابعةالر  3 1 2 (2نوعية ) تدريس طرا  األول 

 

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

األسبوعية الساعات بيان  
 ال رقة

ال صل 
ىنظرِ  الدراِسى  مجموع ت/ ع 

Men.H.411 رشاد ن سية صحة  األول الرابعة 2 -- 2 ن سى وا 

ED211 األول الرابعة 2 -- 2 والص ية المدرسية اإلدارل 

Wo411 لاألو الرابعة 3 2 1 حاسب آلى تخصصى  

Wo412 األول الرابعة 2 -- 2 أمن صناعى 

Wo414 األول الرابعة 4 2 2 ايكولوجى ونصميم بيئى 

Wo415 األول الرابعة 3 1 2 المشروعات الصليرل 

Wo416 ( 7تصميم)  األول الرابعة 6 4 2 

Wo417 ( 1مشروع نهاِئى)  األول الرابعة 5 4 1 
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Curr00 األول الرابعة 4 4 -- ميداِنى تدريب 

Psy421 ىالن سِ  والقياس ال ردية ال روا  الثاِنى الرابعة 3 1 2 

Ed411 
 واالتجاهات مصر فى التعليم نظام
 المعاصرل

 الثاِنى الرابعة 2 -- 2

Wo421 طبيا حاسب آلى تخصصىت  الثاِنى الرابعة 3 2 1 

Wo422 الثاِنى الرابعة 3 2 1 دهانات وتشطيب تكنولوجيا 

Wo423  دلأسس تقييم الجو  الثاِنى الرابعة 2 -- 2 

Wo424 الثاِنى الرابعة 3 2 1 تاريخ األثاث الحديث 

Wo425 الثاِنى الرابعة 2 -- 2 اقتصاديات التصميم 

Wo426 ( 8تصميم)  الثاِنى الرابعة 6 4 2 

Wo427 ( 2مشروع نهائى)  الثاِنى الرابعة 5 4 1 

Curr00 الثاِنى الرابعة 4 4  ميداِنى تدريب 

 :  رياختيا -ب

  

 كود أو

 رقم المقرر
 اسم المقرر

 بيان الساعات األسبوعية
 ال رقة

ال صل 
 مجموع ت/ ع ىنظرِ  الدراِسى

      (١) اختياِرى ثقافى مقرر 

Curr111 األول األول 2 -- 2 العلمية الثقافة 

Curr112 األول األول 2  2 البيئية التربية 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد
 

 
 

14 

Phil األول األول 2 -- 2 ىوالعلمِ  ىال لس ِ  الت كير 

Curr113 األول األول 2 -- 2 الصحية التربية 

Curr األول األول 2 -- 2 الجمالية والتربية التذوا تنمية 

Psy األول األول 2 -- 2 تنمية الت كير 

TC األول األول 2 -- 2 التربية اإلعالمية 

Curr األول األول 2 -- 2 التربية االقتصادية 

 األول األول 2 -- 2 ة الثقافيةوالخصوصي العولمة 

 األول األول 2 -- 2 والعالم مصر فى الشعبية ال نون 

      (2اختياِرى ) ثقافي مقرر 

Ed322 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 ومناهجه أصوله الكبار تعليم 

Ed223  الثاِنى الثالثة 2 -- 2 المدرسة والمجتم 

Ed222 ثاِنىال الثالثة 2 -- 2 التربية الدولية 

Ed221 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 اإلشراف الترَبِوى 

Men.H.222 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 االجتماِعى الن س علم 

Men.H.223 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 والت وا الموهبة سيكولوجية 

Men.H.224 الثاِنى الثالثة 2 -- 2 الشخصية سيكولوجية 

Curr لثاِنىا الثالثة 2 -- 2 تقويم المنهج 

Curr الثاِنى الثالثة 2 -- 2 الم اهيم تدريس 
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Curr الثالثة 2 -- 2 وتطويرها المناهج تخطيط 

 الثاِنى

 

 

TC الثاِنى الثالثة 2 -- 2 التعليم ىفِ  التكنولوجيا 

 

 محتويات المقررات  :  -5
 كود أو رقم المقرر  :    

 إسم المقرر :
 المحتويات  :

 طبقًا لما هو مذكور فى الالئحة ( )                     
 

 

 : )شروط القيد( متطلبات االلتحاا بالبرنامج   -6

 ُيشَتَرط لقيد الطالب للدراسة بالدرجة الجامعية األوَلى ما يِلى: 6/1

 أن يكون مستوفيًا لشروط القبول الِتى يحددها المجلس األعَلى للجامعات. 6/2

 .أن يكون مت رغًا للدراسة بالكلية 6/3

 أن ينجح فيما ُتجريه الكلية من اختبارات للتحقا من لياقته لمهنة التعليم، ومنها: 6/4

 اختبارات المقابلة الشخصية. 6/5

 اختبارات االستعداد للعمل بمهنة التعليم )الَِّتى يحددها مجلس الكلية(. 6/6

 اجتيا  الكشف الطبِّى لبيان صالحيته الجسمية لممارسة مهنة التعليم. 6/7

 ُيقبل الطالب الحاصلون عَلى إحدى شهادات الثانوى ال نِّى. 6/8 

ُيقَبل الطالب الحاصلون عَلى شهادل الثانوية العامة أو ما يعادلها، بعد اجتيا هم بنجاح  6/9
 اختبارات القدرات ال نية التى تعقدها الكلية.

 ى للجامعات.معة والمجلس األعلَ ذلك وفا الشروط التى يقترحها مجلس الكلية ويوافا عليها مجلس الجا

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

الدراِسى، حيث ينقسم العام  ال صل لنظام وفقاً  وعمِلية، تسير نظِرية التربية الدراسة بكلية-7-1

 .أسبوعًا تنتِهى بامتحان عشر سبعة منهما كل مدل فصلين دراسيين، الجامِعى إلى
 كلية التربية إَلى مرحلتين :تنقسم الدراسة ب -7-2

 تشمل ال رقتين األوَلى والثانية.: المرحلة األوَلى -7-2-1
 تشمل ال رقتين الثالثة والرابعة.:  المرحلة الثانية-7-2-2

 المقررات جمي  فى ناجحاً  كان إذا إال الثانية المرحلة إلى األولى المرحلة من الطالب ُينَقل ال -7-3

 الدراسية.

ل الطالب من ال رقة األوَلى إَلى ال رقة الثانية، وكذلك من ال رقة الثالثة إَلى ال رقة الرابعة ، ُينقَ  -7-4

إذا كان ناجحًا ِفى جمي  المقررات، أو كان راسبًا ِفى مقررين عَلى األكثر، عَلى أن يلدِّى 
 االمتحان فيما رسب فيه م  امتحانات ال رقة التِّى ُنِقَل إليها.

% على األقل من الدروس العملية والنظرية، لكل مقرر دراِسى، عَلى  ٧٥طالب بحنور يلت م ال -7-5

أال ُتحَتسب فيها أية أجا ات. وُيحَرم الطالب من دخول امتحانات المقرر إذا قلت نسبة حنوره 
عن هذه النسبة بقرار من مجلس الكلية، وذلك بناء على تقرير أستاذ المادل، وموافقة مجلس 

 خَتص.القسم المُ 

يوَقف قيد الطالب إذا انقط  عن الدراسة لسبب َمَرِنى، أو غيره من األسباب المقبولة، بناء  -7-6

ر سبب االنقطاع، ويكون إيقاف القيد بقرار من مجلس الكلية.  عَلى شهادات موثقة تُبرِّ

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8 -8

المستهدفة تعليميةال المخرجات من تقيسه ما الطريقة  

المعاِرف والم اهيم، والمهارات الذهنية الواردل السالف ذكرها ِفى توصيف  االختبارات التحريرية  -1
 المخرجات التعليمية الُمستهدفة من البرنامج.

 34أ -32/4أ -32/3أ  -32/2أ -32/1أ – 32أ - 27أ
 -18ب  -16/2ب -16/1ب  -16ب -15/3ب -15/2ب -15/1ب -15ب

 24ب  -22ب -21ب -19ب

 17ج -16ج -15ج -14ج -13ج

 11د -9د -8د -5د
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المعاِرف والم اهيم، والمهارات الذهنية الساِلف ذكرها ِفى توصيف المخرجات  ش وية االختبارات ال -2
 التعليمية الُمستهدفة من البرنامج.

 10د -20ب -17ب -34أ -31أ -29أ -26أ

 نية الواردل السالف ذكرها ِفى توصيف المخرجات التعليميةالمهارات المه االختبارات العملية -2

 البرنامجالُمستهدفة من  

  26ج -25ج-24ج -22ج – 17ج– 13ج - 21ب – 11ب - 26أ

 .10د  -2د

 ) االوراا البحثية(أوراا العمل -4

  

المعاِرف والم اهيم، والمهارات الذهنية الساِلف ذكرها ِفى توصيف المخرجات 
 ستهدفة من البرنامج.التعليمية المُ 

 34أ -32/4أ -32/3أ  -32/2أ -32/1أ – 32أ
 21ب -20ب -19ب -18ب -17ب -16ب -15/2ب

 22ج-21ج-16ج-15ج

 11د -9د -8د -7د -5د -2د -1د

المهارات المهنية الساِلف ذكرها ِفى توصيف المخرجات التعليمية الُمستهدفة  تكليف عمِلى -5
 من البرنامج.

 32/4أ -32/3أ  -32/2أ -32/1أ – 32أ
 -19ب -18ب -16/2ب -16/1ب-15/3ب -15/2ب-15/1ب -15ب

 24ب -21ب
 22ج-21ج -17ج-15ج -14ج -13ج

 11د -9د -8د -5د -2د

الساِلف ذكرها ِفى توصيف المخرجات  والعامة"المنقولة" المهارات المهنية تطبيِقىالمشروع ال -6
 التعليمية الُمستهدفة من البرنامج.

 32/4أ -32/3أ  -32/2أ -32/1أ – 32أ
 -21ب -19ب -18ب -16/1ب -15/3ب -15/2ب -15/1ب -15ب

 24ب
 22ج-21ج -17ج-15ج -14ج -13ج

 11د -9د -8د -5د -2د
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 طرا  تقويم البرنامج  : -9

 

 الوسيلة القائم بالتقويم
 

 العينة

 ال رقة الرابعة )جمي  الطالب( استطالع رأى طالب الفرقة النهائية -1

 ةلَ ُمَمثِّ  استطالع رأى لخريجـــونا -2

 ةلَ ُمَمثِّ  استطالع رأى أصحاب األعمـال-3

 تقرير نموذج تقييم مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4

 تقرير مقيم داخلي طرق أخرى  -5

 

                                                    :المسئول عن البرنامج        

                                                 حمد محمد رأفت المسلمىأ.د/ م     

   

 مى رئيس القسم العل  

                            حنان كريمة أ.د/                 

 

 


