
  دالهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتما

 

 (13)نموذج رقم 
  حلوان :جامعة

 التربية :كلية
 التربية المقارنة واإلدارة التربوية: قسم

 الدكتوراه تخصص اإلدارة التربويةتوصيف برنامج                                  
 (2020-2019 )عام                                        

 أساسية:معلومات  –أ 
 اإلدارة التربوية اسم البرنامج : -1
 (      ) ثنائي (      ) مشترك ( طبيعة البرنامج :  ) أحادي - 2
  التربية المقارنة واإلدارة التربوية القسم المسئول عن البرنامج : -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
 .اإلدارة التربوية/ التعليميةللخريج في مجال  العمليةتنمية المهارات  -1/1
 الدول األجنبية المتقدمة.التعرف على االتجاهات الحديثة في إدارة التعليم الجامعي أو قبل الجامعي في بعض  -1/2
 التعرف على مكونات الخطة البحثية وجوانبها التنظيمية. -1/3
 التعرف على النظريات الحديثة في الفكر اإلداري وانعكاساتها على اإلدارة التعليمية والمدرسية. -1/4
 .تحليل نظم اإلدارة التعليمية المقارنة األجنبية في سياقاتها الثقافية. -1/5
 تحديد المتطلبات والعوامل المتعلقة برسم السياسات التعليمية. -1/6
 .اإلدارة التربويةحث الخريج على مواصلة تطوير معلوماته واالطالع على كل ما هو جديد في مجال  -1/7
 تمكين الخريج من استخدام تكنولوجيا االتصال والمعلومات في تطوير ممارسته المهنية.  -1/8
 ية.والترب البحثية المختلفة في مجال اإلدارةت إجراء الدراسا -1/9
 تعزيز قدرة الخريج على التواصل الفعال مع أعضاء المجتمع المدرسي، وبث روح الفريق في مجال التعليم. 1/10
 
 
 
 المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج :  -2

 : لومات والمفاهيمالمع -2-1
 المهنية. تدعم ممارستهلمعارف والنظريات المتخصصة التي يتعرف النظريات والسياسيات وا 2-1-1
 . إدارة التعليم الجامعي أو قبل الجامعييحدد االتجاهات المعاصرة في  2-1-2
واتجاهاتهما المعاصرة في مصرر وبعرض الردول  إدارة التعليم الجامعي، وقبل الجامعييتعرف الطالب على نظام  2-1-3

 العربية واألجنبية.
 .اإلدارة التربوية مجال الحديثة فيرف النظريات والمداخل اإلدارية يتع 2-1-4
 .وتطور بعض النماذج الفكرية يحدد االتجاهات المعاصرة في إدارة التعليم الجامعي أو قبل الجامعي 2-1-5
 يتعرف على ثقافة الجودة وعالقتها بتقويم األداء في المنظمات. 2-1-6
 اإلدارة المدرسية، ويعمل على حلها. المشكالت التي تواجهيحدد  2-1-7
 .يعدد العوامل الثقافية المؤثرة على الفكر اإلداري في مجال التعليم 2-1-8
 .من منظور مقارن نظم تطوير وتقويم اإلدارة التعليميةيتعرف على  2-1-9
 .ة التربويةالمنهجيات والمداخل البحثية الحديثة والنظريات المرتبطة بمجال اإلدار يتعرف على 2-1-10
 
 الذهنية :  مهاراتال -2-2
 يحلل المشاكل المرتبطة بمجال اإلدارة المدرسية بطريقة علمية سليمة وترتيبها وفقا ألولوياتها. 2-2-1
 يستنتج بعض صعوبات ومعوقات تبني بعض االتجاهات المعاصرة في التعليم. 2-2-2
 ر في ضوء الفكر اإلداري المعاصر.يفسر تطوير اإلدارة التعليمية والمدرسية في مص 2-2-3
 يطبق المنهجية العلمية المناسبة لطبيعة البحث. 2-2-4
يتخر  القررارات يطبق أسلوب تحليل نظم اإلدارة التعليمية المقارنرة علرى قضرايا ومشركالت إدارة الرنظم التعليميرة ل 2-2-5

 الصائبة في ضوء المعلومات المتاحة.
 .ات التعليمية وتقويمها في مصر وبعض الدول األجنبيةوضع السياس نظميقارن بين  2-2-6
 يحلل مدخالت وعمليات ومخرجات نظم اإلدارة التعليمية في مصر وبعض الدول األجنبية. 2-2-7
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 يقارن بين أوجه االختالف والشبه بين أنظمة وضع السياسات التعليمية في مصر وبعض الدول األجنبية. 2-2-8
 ن األبحاث والمواضيع ذات العالقة باإلدارة التربوية لالستفادة منها.يستنتج المعلومات م 2-2-9
 
 مهارات مهنية وعملية : -2-3
يسررتخدم أوجرره اإلفررادة مررن نظررم إدارة التعلرريم الجررامعي أو قبررل الجررامعي واتجاهاتهررا المعاصرررة فرري بعررض الرردول  2-3-1

 لتطوير نظام إدارة التعليم المصري في سياقه. 
 .في بعض الخبرات األجنبية ، وفي ضوء االتجاهات المعاصرةاء المؤسسي بالطرق العلمية المتطورةيطور األد 2-3-2
 بطريقة سليمة.اإلدارة التربوية  يكتب التقارير الخاصة بسير العمليات في مجال 2-3-3
 يستخدم الطالب التفكير العلمي كأساس منهجي في نقد نظريات اإلدارة. 2-3-4
 على صعوبات ومعوقات تطبيق تحليل نظم اإلدارة التعليمية المقارنة.يخطط للتغلب  2-3-5
 طور أداء العملية التعليمية في ضوء السياسات التعليمية التي درسها.ي 2-3-6
يطبق المهارات المهنية في مجال اإلدارة المدرسية والصفية في ضوء أحد التوجهات اإلدارية الحديثة؛ بما يحقرق  2-3-7

 ي وجودة العملية التعليمية.التميز المدرس
 يصمم وينف  الطالب بعض األنشطة اإلدارية المكتسبة على مستوى المدرسة. 2-3-8
 
  عامــــة: مهارات-2-4
 يقرأ ويطلع على كل ما هو جديد في مجال النظم التعليمية األجنبية. 2-4-1
 .المهنية وأدائه في العمل ممارسته تطوير يخدم بما في البحث عن المعلومات المعلومات تكنولوجيا يستخدم 2-4-2
 .الشخصية التعلمية احتياجاته ويحدد ذاته يقيميستمر في تعلمه ال اتي و 2-4-3
 .والمعارف بصفة عامة المعلومات على للحصول المختلفة المصادر يستخدم 2-4-4
 واستثماره.الوقت  حسن إدارةياآلخرين و ويحفز فريق في يعمل 2-4-5
 .مختلفة مهنية سياقات في فريق فييعمل  2-4-6
 يتقن التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .2-4-7
 يواكب التطور العلمي والمهني الحديث في مجال اإلدارة التربوية ضمان الجودة واالعتماد. 2-4-8
 يستخدم أسلوب التفكير المنظم ومواكبة التقدم العلمي في مجال التخصص. 2-4-9
 اللغة العربية وإحدى اللغات األجنبية بشكل جيد في مجال التخصص. يتقن استخدام 2-4-10
 يستخدم الحاسب اآللي والوسائل التكنولوجية الحديثة في تطوير أدائه المهني. 2-4-11
 
 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

 اعتمردت فريوالتري ، كليرة التربيرة جامعرة حلروانب ARS المعرايير المرجعيرة األكاديميرة لبررامج الدراسرات العليراتم تبنري 
 ، وهي كالتالي:3/3/2014( بتاريخ 246مجلس الكلية رقم )

 يتقن أساسيات ومنهجيات البحث العلمى.  3-1
 يعمل باستمرار على اإلضافة للمعارف فى مجال التخصص.  3-2
 ات العالقة.يطبق المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذ 3-3
 يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها.  3-4
 يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص.  3-5
 يحدد المشكالت المهنية ويجد حلوال مبتكرة لحلها.  3-6
 المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية. يستخدم الوسائل التكنولوجية  3-7
 يتواصل بفاعلية ويقود فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. 3-8
 يتخ  القرار فى ظل المعلومات المتاحة.  3-9
 ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا مع االنخراط فى التعليم المستمر. 3-10
 
 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4

 ال يوجد
 )طبقا لالئحة الكلية(رنامج : هيكل مكونات الب -5
 عدد الساعات األسبوعية: -أ

 تدريسية(    2ساعة معتمدة  =  1( ساعة معتمدة   معامل  )40محاضرات )
 ساعة                 16عدد الساعات الرسالة                                   -2
 اعات           س   8عدد الساعات لمواد متطلبات التخصص المساعد:       -3
 ساعة               12عدد الساعات للمواد التخصص اإلجبارية                -4
 ساعات     4عدد الساعات للمواد التخصص االختيارية:              -5
 
 هيكل البرنامج:  -ب
 ية:الكلالنسبة المئوية لمجموع الساعات النظرية والعملية التخصصية من الساعات النظرية -

 -%      العملي       40* نسبة الرسالة                                النظري       
    -%       العملي        20* نسبة مواد متطلبات التخصص المساعد      النظري       
 -%    العملي       30* نسبة مواد التخصص اإلجبارية             النظري        

 -%          العملي             10التخصص االختيارية              النظري        *نسبة مواد
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 البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :                     مستويات  -ج
 وحدة موزعة على النحو التالي : (30)المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز 

 ( ساعات معتمدة6متطلبات مساعدة في التخصص) –عتمدة ( ساعات م9متطلبات عامة ) -
( 3متطلبات تخصصية تربوية مهنية اختيارية : ) -( ساعات معتمدة 12متطلبات تخصصية تربوية مهنية  إجبارية : ) - 

 .ساعات معتمدة
 
 مقررات البرنامج :-6

 ( ساعة موزعة على المقررات التالية:12متطلبات إجبارية :)إلزامي:  .أ

عدد  اسم المقرر المقرر كود 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

        

Com 

0406909 

منرراهج بحررث متقدمررة فرري 

 اإلدارة التعليمية المقارنة

  دكتوراه - - 4 

Com 

0406910 

االتجاهات المعاصرة في 

التعلررررريم الجرررررامعي إدارة 

 وقبل الجامعي

  دكتوراه - - 4 

Com 

0406911 

تحليررررررررل نظرررررررررم اإلدارة 

 التعليمية المقارنة

  دكتوراه - - 4 

 

 انتقائي: )ال يوجد( .ب

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

        

 

 من بين المقررات التالية(:ساعات يتم اختيارها  4ج. اختياري) 

 

عدد  اسم المقرر كود المقرر 

 الوحدات

 الفصل الدراسي الفرقة والمستوى الساعات التدريسية

 عملي تمارين نظري

Com 

0406904 

  دكتوراه - - 4  سياسات تعليم مقارنة

Com 

0406905 

الفكر اإلداري التربوي 

 المعاصر 

  دكتوراه - - 4 

 
 ت المقررات  : محتويا  -7 

 المقرر:كود أو رقم       

  المقرر:اسم       

 )طبقاً لما هو م كور في الالئحة(              :                                     المحتويات      

 

              

 (:42متطلبات االلتحاق بالبرنامج: مادة ) -8
  يلي:ما يشترط لقيد الدارس بمرحلة الدبلوم المهنية 

أن يكون حاصالً على درجة الليسانس في اآلداب والتربية أو البكالوريوس في العلوم والتربية أو بكالوريوس -5/1
 المصرية.الفنون والتربية أو أي مؤهل تربوي جامعي آخر من إحدى الجامعات 

 راجع استمارات توصيف المقررات
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ألي منهم من المجلس األعلى  أو على درجة علمية معادلة التربية،الدبلوم العامة في  علىيكون حاصالً  أن- 5/2
 للجامعات.

 (43مادة ) البرنامج:المنظمة الستكمال  القواعد-9
( مقــررات بواقع ثالث 10ساعة معتمدة موزعة على ) (30تكون متطلبات نيل درجة الدبلوم المهنية في التربية) -6/1

( في التخصص، مقرر دراسة 1) ديديةساعات لكل مقرر تشمل : ثالثة مقررات للمتطلبات العامة،  مقرر دراسة تج
(  في التخصص، أربعة مقررات إجبارية في التخصص التربوي المهني،مقرر اختياري في التخصص 2تجديدية )

 التربوي المهني.
 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -10

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

اختبار تحريري -1 -2/3/3-2/2/2-2/2/1-2/1/7-1/6م2-2/1/4-2/1/3-2م2/1/1-2/1 

2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

اختبار شفوي -2  2/1/1-2/1/2-2/1/5-2/1/4-2/1/6-2/1/7-22/1/8-2/1/9-2/1/10-

2/2/1-2/2/2-22/2/4-2/2/5/3/3-2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

أعمال فصلية-3  2/4/4-2/4/5-2/4/6-2/9-2/4/10-2/4/11  

 طرق تقويم البرنامج  :   -11

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

استطالع رأي    الطالب الدبلوم طالب-1   

الخريجون -2 استطالع رأى معيدين بالكلية ومعلمين   

األعمال أصحاب-3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة  

 ال يوجد

 
خارجي أو ممتحن خارجي مقيم-4 ال يوجد  

أخري طرق-5    

نسق البرنامج: أ.د/ حسام حمدى عبد الحميدم  

 2017/  12/    3تاريخ اعتماد التوصيف 

 

 سمالقمجلس رئيس   

       حمدي عبد الحميد أ.د/                                   

                                                                     

       

المراجعة الداخلية لجنة  

 أ. د. إبراهيم عباس الزهيري  

 د. لبنى محمود شهاب

 د. محمد حسن شحاته 

                                

 

 


