
                                                                                                                            
  

  برنامجبرنامج
  في التربیة في التربیة   الدبلوم العامالدبلوم العام

  (نظام التفرغ الكامل)(نظام التفرغ الكامل)
  
  معلومات أساسیةمعلومات أساسیة  --أ أ 
  في التربیة في التربیة   اسم البرنامج : الدبلوم العاماسم البرنامج : الدبلوم العام  --١١
  طبیعة البرنامج : مشتركطبیعة البرنامج : مشترك  --٢٢
  

  كلیة التربیة.كلیة التربیة.أقسام أقسام رنامج : رنامج : القسم المسئول عن البالقسم المسئول عن الب                                                    
  مم٢٠٢٠٠٥٠٥/ /     ٢٢/ /   ٢٢تاریخ إقرار البرنامج :    تاریخ إقرار البرنامج :    

  
  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 :
  تطبیق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .تطبیق المعارف المتخصصة التي اكتسبها في ممارسته المهنیة .  ..١١
  حدید المشكالت المهنیة واقتراح حلوًال لها .حدید المشكالت المهنیة واقتراح حلوًال لها .تت  ..٢٢
  إتقان المهارات المهنیة واستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .إتقان المهارات المهنیة واستخدام الوسائل التكنولوجیة المناسبة في ممارسته المهنیة .  ..٣٣
  التواصل وقیادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .التواصل وقیادة فرق العمل من خالل العمل المهني المنظومي .  ..٤٤
  اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة.اتخاذ القرار في ضوء المعلومات المتاحة.  ..٥٥
  توظیف الموارد المتاحة بكفاءة.توظیف الموارد المتاحة بكفاءة.  ..٦٦
  بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئة .بدوره في تنمیة المجتمع والحفاظ على البیئة .  الوعيالوعي  ..٧٧
  التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة. التصرف بما یعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهنة وتقبل المسائلة والمحاسبة.   ..٨٨
  إدراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .إدراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر .  ..٩٩

  



  المخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامجالمخرجات التعلیمیة المستهدفة من البرنامج  --٢٢
    : المعرفة والفهم: المعرفة والفهم١١--٢٢
  --ة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :ة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایبنهای  
: یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات      : یوضح النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في مجال التعلم وكذا العلوم ذات        ١١--١١--٢٢

  العالقة بممارسته المهنیة.العالقة بممارسته المهنیة.
  : یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .: یعرف المبادئ األخالقیة والقانونیة للممارسة المهنیة في مجال التخصص .  ٢٢--١١--٢٢
  وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .: یلم  بمبادئ : یلم  بمبادئ   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 :  
  لمشاكل في مجال التخصص وترتیبها وفقًا ألولویاتها .لمشاكل في مجال التخصص وترتیبها وفقًا ألولویاتها .:  یحدد ویحلل ا:  یحدد ویحلل ا  ١١--٢٢--٢٢
  : یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .: یحل المشاكل المتخصصة  في مجال مهنته .  ٢٢--٢٢--٢٢
  : یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.: یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.  ٣٣--٢٢--٢٢
  : یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .: یقیم المخاطر في الممارسات المهنیة .  ٤٤--٢٢--٢٢
  : یتخذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .: یتخذ القرارات المهنیة في ضوء المعلومات المتاحة .  ٥٥--٢٢--٢٢
  
  
    : المهارات المهنیة أو العملیة : المهارات المهنیة أو العملیة     ٣٣--٢٢
  --بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :بنهایة البرنامج ینبغي أن یكون الخریج قادر على أن :  
  : 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 المهنیة.:  یستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم تطویر الممارسة المهنیة.٢٢--٤٤--٢٢
  :  یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیة.:  یقیم ذاته ویحدد احتیاجاته التعلیمیة الشخصیة.٣٣--٤٤--٢٢
  :  یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.:  یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف.٤٤--٤٤--٢٢
  الوقت.الوقت.:  یعمل في فریق ویدیر :  یعمل في فریق ویدیر ٥٥--٤٤--٢٢
  :  یقود فریق في سیاقات مهنیة مألوفة.:  یقود فریق في سیاقات مهنیة مألوفة.٦٦--٤٤--٢٢



  :  یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.:  یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.٧٧--٤٤--٢٢
  هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج   --٣٣
  مدة البرنامج : عام مدة البرنامج : عام   --أأ

  هیكل و مكونات البرنامجهیكل و مكونات البرنامج  --بب
  ) إجمالي) إجمالي٣٤٣٤(() عملى = ) عملى = ١١١١) نظري + () نظري + (٢٣٢٣عدد الساعات = (عدد الساعات = (

  
oo        مقررات علم النفس      مقررات علم النفس                                                                            %%  

                                
oo   مقررات الصحة النفسیة مقررات الصحة النفسیة                                                                                                          %                            %  
  
oo  مقررات المناهج وطرق التدریسمقررات المناهج وطرق التدریس                                                              %%  
  
oo  مقررات أصول التربیةمقررات أصول التربیة                                                                                %%    
    :  البرنامجالبرنامج  مقرراتمقررات  --  جـجـ

  ))(    الالئحة الداخلیة لكلیات التربیة بجامعة جنوب الوادي (    الالئحة الداخلیة لكلیات التربیة بجامعة جنوب الوادي   ::  إلزامي  إلزامي    ––  أأ
 

كود او رقم كود او رقم 
  المقررالمقرر

  عدد الساعات األسبوعیةعدد الساعات األسبوعیة  اسم المقرراسم المقرر
  عمليعملي  تمارینتمارین  نظرينظري

  --    ٤٤  أصول التربیةأصول التربیة  ت ر مت ر م٠١٠١
  --    ١١  التربیة ومشكالت المجتمعالتربیة ومشكالت المجتمع  ت ر مت ر م٠٢٠٢
دارة تعلیمیةتربیة متربیة م  ت ر مت ر م٠٣٠٣ ٕ دارة تعلیمیةقارنة وا ٕ   --    ٢٢  قارنة وا
  --    ٢٢  تاریخ التربیة والتعلیمتاریخ التربیة والتعلیم  ت ر مت ر م٠٤٠٤
  --    ٢٢  مناهجمناهج  ت ر مت ر م٠٥٠٥
وسائل تكنولوجیا التعلیم وسائل تكنولوجیا التعلیم   ت ر مت ر م٠٦٠٦

  ومشكالتهومشكالته
١١    ١١  

طرق تدریس مادة طرق تدریس مادة   ت ر مت ر م٠٧٠٧
  التخصصالتخصص

٤٤    --  

علم نفس تعلیمي والفروق علم نفس تعلیمي والفروق   ت ر مت ر م٠٨٠٨
  الفردیةالفردیة

٢٢    ٢٢  

  --    ١١  قیاس وتقویمقیاس وتقویم  ت ر مت ر م٠٩٠٩

٢٠ 

٢٠ 

٣ ٣٠ 

٢ 

٢ 

٣٠ ٣ 



 

 

 

 

 

  ٤٤--  متطلبات االلتحاق بالبرنامجمتطلبات االلتحاق بالبرنامج    ::

الحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات بجمهوریة مصر العربیة الحصول على درجة اللیسانس أو البكالوریوس من إحدى الجامعات بجمهوریة مصر العربیة   ..١١
  هد علمي آخر معترف به من الجامعة .هد علمي آخر معترف به من الجامعة .أو على درجة معادلة من معأو على درجة معادلة من مع

  اجتیاز االختبارات الشخصیة الشفویة والتحریریة .اجتیاز االختبارات الشخصیة الشفویة والتحریریة .  ..٢٢
  
  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج    --٥٥
مدة الدراسة لنیل الدبلوم العام سنة جامعیة ویجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في مدة الدراسة لنیل الدبلوم العام سنة جامعیة ویجب أال تقل مدة الدراسة الفعلیة عن ثالثین أسبوعًا في   --

  العام العام 
الطالبي ومزاولة النشاط المهني في مجال التربیة في مدارس الطالبي ومزاولة النشاط المهني في مجال التربیة في مدارس   یخصص یوم من كل أسبوع للتدریبیخصص یوم من كل أسبوع للتدریب  --

مراحل التعلیم العام أو الفني ویجوز أن یتضمن التدریب الطالبي فترة تدریبیة متصلة یحددها مجلس مراحل التعلیم العام أو الفني ویجوز أن یتضمن التدریب الطالبي فترة تدریبیة متصلة یحددها مجلس 
  الكلیة بحیث التقل عن أسبوعین .الكلیة بحیث التقل عن أسبوعین .

توفر اإلشراف توفر اإلشراف یضع قسم المناهج وطرق التدریس بعد موافقة مجس الكلیة اإلجراءات التنظیمیة التي یضع قسم المناهج وطرق التدریس بعد موافقة مجس الكلیة اإلجراءات التنظیمیة التي   --
  على الطالب أثناء التدریس الطالبي .على الطالب أثناء التدریس الطالبي .

  یكون مقرر التدریب الطالبي بواقع أربع ساعات عملیة أسبوعیًا في الیوم الواحد .یكون مقرر التدریب الطالبي بواقع أربع ساعات عملیة أسبوعیًا في الیوم الواحد .  --
  یجوز لمجلس الكلیة أن یستبدل التدریب الطالبي بتدریب میداني مناسب لتخصص الطالب یجوز لمجلس الكلیة أن یستبدل التدریب الطالبي بتدریب میداني مناسب لتخصص الطالب   --
% للمشرف الخارجي أو مدیر % للمشرف الخارجي أو مدیر ٢٠٢٠خلي و خلي و % للمشرف الدا% للمشرف الدا٨٠٨٠توزع درجات التدریب الطالبي بواقع توزع درجات التدریب الطالبي بواقع   --

  المدرسة .المدرسة .
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     --  

في المحاضرات والدروس النظریة والعملیة في المحاضرات والدروس النظریة والعملیة     ظبتهظبتهفي مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت موافي مقررات القسم كلها أو بعضها إذا كانت موا
وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي وفي هذه الحالة یعتبر الطالب راسبًا في المقررات التي   % من مجموعها الفعلي% من مجموعها الفعلي٧٥٧٥والمیدانیة تقل عن والمیدانیة تقل عن 

  حرم من التقدم إلى االمتحان فیها .حرم من التقدم إلى االمتحان فیها .

یعقد امتحان الدبلوم العامة في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان یعقد امتحان الدبلوم العامة في نهایة العام الجامعي لمدة ثالث ساعات لكل مقرر ویتألف االمتحان   --
  من اختبارات تحریریة في المقررات التي درسها الطالب وفقًا للجدول المبینة.من اختبارات تحریریة في المقررات التي درسها الطالب وفقًا للجدول المبینة.

  --    ٢٢  علم نفس النموعلم نفس النمو  ت ر مت ر م٠١٠٠١٠
رشاد   ت ر مت ر م٠١١٠١١ ٕ رشاد صحة نفسیة وتوجیه وا ٕ صحة نفسیة وتوجیه وا

  نفسي واجتماعينفسي واجتماعي
٢٢    --  

  ٨٨    --  تدریب طالبيتدریب طالبي  ت ر مت ر م٠١٢٠١٢
  ١١١١    ٢٣٢٣  المجموعالمجموع



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

الكلي للمواد الكلي للمواد یقدر نجاح الطالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع یقدر نجاح الطالب بأحد التقدیرات اآلتیة سواء في المادة الواحدة أو في المجموع   --
  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 ٦٠٦٠مقبول من مقبول من   --      

  ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین ویقدر رسوب الطالب بأحد التقدیرین اآلتیین             
  % من الدرجة % من الدرجة ٦٠٦٠إلى أقل من إلى أقل من % % ٤٥٤٥ضعیف من ضعیف من   --    
  % من الدرجة .% من الدرجة .  ٤٥٤٥ضعیف جدًا أقل من ضعیف جدًا أقل من   --    
% من النهایة العظمى لكل مقرر ألعمال السنة والشفوي ، وبالنسبة للمواد التي بها % من النهایة العظمى لكل مقرر ألعمال السنة والشفوي ، وبالنسبة للمواد التي بها ٢٠٢٠یخصص یخصص   --    

  ) فیما یختص بالتدریب الطالبي.) فیما یختص بالتدریب الطالبي.٥٥%أخرى ، ویتبع ما جاء في مادة (%أخرى ، ویتبع ما جاء في مادة (٢٠٢٠امتحانات معمل یخصص لها امتحانات معمل یخصص لها 
دبلوم العامة في التربیة تقدیرات النجاح والرسوب المطبقة على طالب اللیسانس دبلوم العامة في التربیة تقدیرات النجاح والرسوب المطبقة على طالب اللیسانس تطبق على طالب التطبق على طالب ال  --

  والبكالوریوس وكذلك النسب المئویة المقابلة لنفس التقدیرات .والبكالوریوس وكذلك النسب المئویة المقابلة لنفس التقدیرات .
  إذا رسب الطالب في التدریب المیداني أو تغیب عنه ال یسمح له بالتقدم لالمتحان النهائي إذا رسب الطالب في التدریب المیداني أو تغیب عنه ال یسمح له بالتقدم لالمتحان النهائي   --
عامة أو رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم عامة أو رسب في بعض أو كل مقرراتها یسمح له بالتقدم اذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم الاذا تغیب الطالب في امتحان الدبلوم ال  --

لالمتحان في الدور الثاني (سبتمبر من كل عام ) ولمجلس الكلیة أن یحدد مواعید أخرى إذا كانت لالمتحان في الدور الثاني (سبتمبر من كل عام ) ولمجلس الكلیة أن یحدد مواعید أخرى إذا كانت 
الظروف تقتضي ذلك فیما الیزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر الظروف تقتضي ذلك فیما الیزید عن مادتین ویحصل على الحد األعلى لتقدیر (مقبول) فیهما فإذا تكرر 

لكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیه لكلیة أن یعید قیده فیعید السنة دراسة وامتحانًا فیما رسب أو تغیب فیه رسوبه أو تغیبه جاز لمجلس ارسوبه أو تغیبه جاز لمجلس ا
  فإذا رسب أو تغیب مرة أخرى ألغى قیده نهائیًا للدبلوم العامة في التربیة .فإذا رسب أو تغیب مرة أخرى ألغى قیده نهائیًا للدبلوم العامة في التربیة .

  ..  یذكر في الشهادة التى تمنح الطالب بیان التخصص  مع التقدیرات المستحقةیذكر في الشهادة التى تمنح الطالب بیان التخصص  مع التقدیرات المستحقة    --
 


