
                                                                                                                                                    
  
  

  برنامجبرنامج
  الدبلوم الخاص في التربیة الدبلوم الخاص في التربیة 

  
  معلومات أساسیةمعلومات أساسیة  --أأ
  اسم البرنامج : الدبلوم الخاص في التربیة اسم البرنامج : الدبلوم الخاص في التربیة --١١
  طبیعة البرنامج : مشتركطبیعة البرنامج : مشترك--٢٢
  

  كلیة التربیة.كلیة التربیة.أقسام أقسام القسم المسئول عن البرنامج : القسم المسئول عن البرنامج : 
  مم٢٢٠٠٥٠٠٥/ /     ٢٢//      ٢٢ار البرنامج : ار البرنامج : تاریخ إقر تاریخ إقر 

  
  معلومات متخصصةمعلومات متخصصة--بب
  األهداف العامة للبرنامج:األهداف العامة للبرنامج:  --١١

خریج برنامج دبلومه الدراسات العلیا في أي تخصص ینبغي أن یكون قادرًا خریج برنامج دبلومه الدراسات العلیا في أي تخصص ینبغي أن یكون قادرًا           
  على أن :على أن :

  المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .  تطبیقتطبیق  ..١١
  ..لها لها   حلوالً حلوالً   واقتراحواقتراحالمشكالت المهنیة المشكالت المهنیة   تحدیدتحدید  ..٢٢
  الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .  المهارات المهنیة واستخدامالمهارات المهنیة واستخدام  إتقانإتقان  ..٣٣
  فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .  قیادةقیادةو و   التواصلالتواصل  ..٤٤
  القرار في ضوء المعلومات المتاحة.القرار في ضوء المعلومات المتاحة.  اتخاذاتخاذ  ..٥٥
  ..الموارد المتاحة بكفاءةالموارد المتاحة بكفاءة  توظیفتوظیف  ..٦٦
  ة .ة .دوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئبب  الوعيالوعي  ..٧٧
    ..بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبةبما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة  التصرفالتصرف  ..٨٨
  ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .  إدراكإدراك  ..٩٩

  المخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامجالمخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامج  --٢٢



    : المعرفة والفهم: المعرفة والفهم١١--٢٢
  --ن :ن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أبنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أ  
وكذا العلوم ذات      وكذا العلوم ذات        : یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم: یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم  ١١--١١--٢٢

  ..العالقة بممارسته المهنیةالعالقة بممارسته المهنیة
  : یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .: یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .  ٢٢--١١--٢٢
  ل التخصص .ل التخصص .: یلم  بمبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجا: یلم  بمبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجا  ٣٣--١١--٢٢
  : یتعرف علي تأثیر الممارسة المهنیة علي البیئة والعمل علي الحفاظ علي البیئة وصیانتها.: یتعرف علي تأثیر الممارسة المهنیة علي البیئة والعمل علي الحفاظ علي البیئة وصیانتها.  ٤٤--١١--٢٢
    
    : المهارات الذهنیة أو العقلیة : المهارات الذهنیة أو العقلیة   ٢٢--٢٢
  --بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :  
  ..  یاتهایاتهاوترتیبها وفقًا ألولو وترتیبها وفقًا ألولو   یحلل المشاكل في مجال التخصصیحلل المشاكل في مجال التخصصیحدد و یحدد و :  :    ١١--٢٢--٢٢
  : یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .: یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .  ٢٢--٢٢--٢٢
  ص.ص.: یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخص: یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخص  ٣٣--٢٢--٢٢
  : یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .: یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .  ٤٤--٢٢--٢٢
  في ضوء المعلومات المتاحة .في ضوء المعلومات المتاحة .یتخذ القرارات المهنیة یتخذ القرارات المهنیة : :   ٥٥--٢٢--٢٢
  
    : المهارات المهنیة أو العملیة : المهارات المهنیة أو العملیة     ٣٣--٢٢
  --رنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :رنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة الببنهایة الب  
  : یطبق المهارات المهنیة في مجال التخصص .: یطبق المهارات المهنیة في مجال التخصص .  ١١--٣٣--٢٢
  : یكتب التقاریر المهنیة.: یكتب التقاریر المهنیة.  ٢٢--٣٣--٢٢
  
  : المهارات العامة أو المنقولة: المهارات العامة أو المنقولة٤٤--٢٢

  --بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :
  ..یتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المختلفة یتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المختلفة : :   ١١--٤٤--٢٢
  ..یستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المهنیةیستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المهنیة  : : ٢٢--٤٤--٢٢
  ..یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیةیقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیة    ::٣٣--٤٤--٢٢
  ..یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارفیستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف    ::٤٤--٤٤--٢٢
  ..یعمل في فریق ویدیر الوقتیعمل في فریق ویدیر الوقت    ::٥٥--٤٤--٢٢
  ..لوفةلوفةفریق في سیاقات مهنیة مأفریق في سیاقات مهنیة مأ  یقودیقود    ::٦٦--٤٤--٢٢
  ..یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمریتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر    ::٧٧--٤٤--٢٢
  



  هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج --٣٣
  مدة البرنامج : عام مدة البرنامج : عام   --أأ

  هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج --بب
  ) إجمالي ) إجمالي ١٨١٨) عملى = (  ) عملى = (    --) نظري + ( ) نظري + ( ١٨١٨عدد الساعات = ( عدد الساعات = (                                                     

    :  البرنامجالبرنامج  مقرراتمقررات  --  جـجـ

  ))  داخلیة لكلیات التربیة بجامعة جنوب الواديداخلیة لكلیات التربیة بجامعة جنوب الوادي(  الالئحة ال(  الالئحة ال  ::  إلزامي  إلزامي    ––  أأ

oo  امةامةمقررات عمقررات ع                                                                                                                  %            %  
                                    

oo  مقررات تخصصیةمقررات تخصصیة                                                                                                                                    %                                        %  
  
oo   اریةاریةاختیاختیمقررات مقررات                                                                                                  %  %  

  
  ::محتویات المقررات محتویات المقررات   --٤٤

كود أو رقم المقرر :كود أو رقم المقرر :            

اسم المقرر :اسم المقرر :                     

  ( طبقًا لما هو مذكور في الالئحة )( طبقًا لما هو مذكور في الالئحة )                                               المحتویات : المحتویات :           
  

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

مناهج البحث في التربیة وعلم مناهج البحث في التربیة وعلم 
  النفسالنفس

٢٢  --  --  

  --  --  ٢٢  إحصاء تربويإحصاء تربوي
قراءات في التخصص التربوي قراءات في التخصص التربوي 

  بلغة أجنبیةبلغة أجنبیة
٢٢  --  --  

  --  --  ٢٢  ))١١مقرر تخصص (مقرر تخصص (
  --  --  ٢٢  ))٢٢مقرر تخصص (مقرر تخصص (

  --  --  ٢٢  حلقة بحث في التخصصحلقة بحث في التخصص
  --  --  ٢٢  ))١١مقرر اختیاري (مقرر اختیاري (

٣٣,٣ 

٣٣,٣ 

٣ 

٣ 

٢٢,٢ ٢ 



  
  
  
  
      متطلبات االلتحاق بالبرنامجمتطلبات االلتحاق بالبرنامج--٥٥

شهادة الدبلوم المهنیة أو الدبلوم العام في التربیة من إحدى الجامعات بجمهوریة مصر شهادة الدبلوم المهنیة أو الدبلوم العام في التربیة من إحدى الجامعات بجمهوریة مصر   ..١١
على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وفي جمیع على درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به من الجامعة وفي جمیع یة أو یة أو العربالعرب

  الحاالت یجب أال یقل تقدیره العام عن جید .الحاالت یجب أال یقل تقدیره العام عن جید .
  از امتحان قبول تحریرى في إحدى اللغات األجنبیة  .از امتحان قبول تحریرى في إحدى اللغات األجنبیة  .اجتیاجتی  ..٢٢

  
    ٦٦--االقواعد المنظمة الستكمال البرناملقواعد المنظمة الستكمال البرنامجج

یجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في العام .یجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في العام .  --   

یحدد مجلس الجامعة بناءًا على رأي مجلس الكلیة ولجنة الدراسات العلیا بالكلیة أي تعدیالت في یحدد مجلس الجامعة بناءًا على رأي مجلس الكلیة ولجنة الدراسات العلیا بالكلیة أي تعدیالت في   --
ذه التخصصات وفي عدد ساعات الدراسة النظریة والمیدانیة ونظم االمتحانات ألي ذه التخصصات وفي عدد ساعات الدراسة النظریة والمیدانیة ونظم االمتحانات ألي مقررات أي من  همقررات أي من  ه

  مقرر فیها .مقرر فیها .

لمجلس الكلیة بناءًا على طلب مجلس القسم المختص أن یحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان لمجلس الكلیة بناءًا على طلب مجلس القسم المختص أن یحرم الطالب من التقدم إلى االمتحان   --    
یة یة في مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظبته  في المحاضرات والدروس النظریة والعملفي مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت مواظبته  في المحاضرات والدروس النظریة والعمل

% من مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي % من مجموعها الفعلي وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي ٧٥٧٥والمیدانیة تقل عن والمیدانیة تقل عن 
  حرم من التقدم إلى االمتحان فیها .حرم من التقدم إلى االمتحان فیها .

یعقد امتحان الدبلوم الخاص في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان یعقد امتحان الدبلوم الخاص في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان   --
ي المقررات التي درسها الطالب وفقًا لطبیعة المادة ي المقررات التي درسها الطالب وفقًا لطبیعة المادة من اختبارات تحریریة وعملیة وشفویة فمن اختبارات تحریریة وعملیة وشفویة ف   

% % ٣٠٣٠% المتحان التحریري و % المتحان التحریري و ٧٠٧٠" درجة یخصص منها " درجة یخصص منها ١٠٠١٠٠تتألف النهایة العظمى لكل مقرر "تتألف النهایة العظمى لكل مقرر "  --
  ألعمال السنة والشفوي.ألعمال السنة والشفوي.

تتألف أعمال السنة من دراسات معملیة ، أو تدریبات میدانیة ، أو بحوث ومقاالت أو اختبارات تتألف أعمال السنة من دراسات معملیة ، أو تدریبات میدانیة ، أو بحوث ومقاالت أو اختبارات   --
ت تحریریة وفقًا للنظام الذي یقرره مجلس الكلیة بناءًا علي اقتراح القسم المختص ت تحریریة وفقًا للنظام الذي یقرره مجلس الكلیة بناءًا علي اقتراح القسم المختص شفویة أو اختباراشفویة أو اختبارا

  وحسب طبیعة المادة .وحسب طبیعة المادة .

  --  --  ٢٢  ))٢٢مقرر اختیاري (مقرر اختیاري (
  --  --  ١٨١٨  المجموعالمجموع



تعقد االمتحانات التحریریة مرتین من كل عام بحیث یكون امتحان الدور األول خالل شهر یونیو من تعقد االمتحانات التحریریة مرتین من كل عام بحیث یكون امتحان الدور األول خالل شهر یونیو من   --
شهر سبتمبر من كل عام .شهر سبتمبر من كل عام .كل عام ، ویكون امتحان الدور الثاني فیما رسب فیه الطالب أو تغیب خالل كل عام ، ویكون امتحان الدور الثاني فیما رسب فیه الطالب أو تغیب خالل    

یقدر نجاح الطالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد یقدر نجاح الطالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع الكلي للمواد   --
  الدراسیة .الدراسیة .

% فأكثر من الدرجة .% فأكثر من الدرجة .٩٠٩٠ممتاز من ممتاز من   --         

% من الدرجة% من الدرجة٩٠٩٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٨٠٨٠جید جدًا من جید جدًا من   --         

% من الدرجة % من الدرجة ٨٠٨٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٧٠٧٠جید من جید من   --         

% من الدرجة % من الدرجة ٧٠٧٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٦٠٦٠بول من بول من مقمق  --         

ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین      

% من الدرجة % من الدرجة ٦٠٦٠% إلى أقل من % إلى أقل من ٤٥٤٥ضعیف من ضعیف من   --       

% من الدرجة .% من الدرجة .  ٤٥٤٥أقل من أقل من ضعیف جدًا ضعیف جدًا   --       

اذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم الخاص أو رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم اذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم الخاص أو رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم   --
یزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى یزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى   في الدور الثاني (سبتمبر من كل عام ) فیما الفي الدور الثاني (سبتمبر من كل عام ) فیما اللالمتحان لالمتحان 

لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر رسوبه أو تغیبه جاز لمجلس الكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر رسوبه أو تغیبه جاز لمجلس الكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة 
م .م .وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیه فإذا رسب أو تغیب مرة أخرى ألغى قیده نهائیًا للدبلو وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیه فإذا رسب أو تغیب مرة أخرى ألغى قیده نهائیًا للدبلو    


