
                                                                                                                                                
  برنامجبرنامج

  الماجستیر بكلیة التربیةالماجستیر بكلیة التربیة
  
  ::  معلومات أساسیةمعلومات أساسیة  --أأ

  اجستیر بكلیة التربیة بقنااجستیر بكلیة التربیة بقناالمالماسم البرنامج : برنامج اسم البرنامج : برنامج   --١١        
  مشتركمشتركطبیعة البرنامج : طبیعة البرنامج :   --٢٢        

  

  ..لمیة بكلیة التربیةلمیة بكلیة التربیةالقسم المسئول عن البرنامج : األقسام العالقسم المسئول عن البرنامج : األقسام الع
  

  مم٢٠٠٥٢٠٠٥/ /   ٠٢٠٢/ /   ٠٢٠٢تاریخ إقرار البرنامج :   تاریخ إقرار البرنامج :   
  

  ::  معلومات متخصصةمعلومات متخصصة  --بب
  

  ::  األهداف العامة للبرنامجاألهداف العامة للبرنامج  --١١
  --یسعى البرنامج إلى تحقیق األهداف التالیة لدى طالبه :یسعى البرنامج إلى تحقیق األهداف التالیة لدى طالبه :          

  ..  أساسیات ومنهجیات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفةأساسیات ومنهجیات البحث العلمي واستخدام أدواته المختلفة  إجادة تطبیقإجادة تطبیق  --١١
  ..  حلیلي واستخدامه في مجال التخصصحلیلي واستخدامه في مجال التخصصالمنهج التالمنهج الت  تطبیقتطبیق  --٢٢
    ..  المعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنیةالمعارف المتخصصة ودمجها مع المعارف ذات العالقة في ممارسته المهنیة  تطبیقتطبیق  --٣٣
  ..المشاكل الجاریة والرؤي الحدیثة في مجال التخصصالمشاكل الجاریة والرؤي الحدیثة في مجال التخصصبب  إظهار وعیاً إظهار وعیاً   --٤٤
یجاد حلوًال لها  تحدیدتحدید  --٥٥ ٕ یجاد حلوًال لهاالمشكالت المهنیة وا ٕ   ..المشكالت المهنیة وا
الوسائل التكنولوجیة المناسبة بما یخدم الوسائل التكنولوجیة المناسبة بما یخدم   واستخدامواستخدام، ، نطاق مناسب من المهارات المهنیة المتخصصة نطاق مناسب من المهارات المهنیة المتخصصة   إتقانإتقان  --٦٦

  ..  ممارسته المهنیةممارسته المهنیة
  بفاعلیة والقدرة علي قیادة فرق العمل.بفاعلیة والقدرة علي قیادة فرق العمل.  التواصلالتواصل  --٧٧
  ..  في سیاقات مهنیة مختلفةفي سیاقات مهنیة مختلفة  اتخاذ القراراتخاذ القرار  --٨٨
  یحقق أعلي استفادة والحفاظ علیها.یحقق أعلي استفادة والحفاظ علیها.  الموارد المتاحة بماالموارد المتاحة بما  توظیفتوظیف  --٩٩
  البیئة في ضوء المتغیرات العالمیة واالقلیمیة.البیئة في ضوء المتغیرات العالمیة واالقلیمیة.دوره في تنمیة المجتمع والحفاظ علي دوره في تنمیة المجتمع والحفاظ علي بب  إظهار الوعيإظهار الوعي  --١٠١٠
  االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وااللتزام بقواعد المهنة.االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وااللتزام بقواعد المهنة.  التصرف بما یعكسالتصرف بما یعكس  --١١١١
  ذاته أكادیمیًا ومهنیًا وقادرًا علي التعلم المستمر.ذاته أكادیمیًا ومهنیًا وقادرًا علي التعلم المستمر.  تنمیةتنمیة  --١٢١٢

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



    ::  أوًال : المعرفة والفهمأوًال : المعرفة والفهم        
  --على أن :على أن :  اً اً قادر قادر   یكون الطالبیكون الطالبلبرنامج یرجى أن لبرنامج یرجى أن بنهایة ابنهایة ا  
  یعرف النظریات واألساسیات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة.یعرف النظریات واألساسیات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقة.: :   ١١--١١--٢٢
  ..یوضح التأثیر المتبادل بین الممارسة المهنیة وانعكاساتها علي البیئةیوضح التأثیر المتبادل بین الممارسة المهنیة وانعكاساتها علي البیئة: :   ٢٢--١١--٢٢
  ..  یعرف التطورات العلمیة في مجال التخصصیعرف التطورات العلمیة في مجال التخصص: :   ٣٣--١١--٢٢
  ..  یذكر المبادئ األخالقیة والقانونیة للمارسة المهنیة في مجال التخصصیذكر المبادئ األخالقیة والقانونیة للمارسة المهنیة في مجال التخصص: :   ٤٤--١١--٢٢
  ..: یعرف مبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجال التخصص: یعرف مبادئ وأساسیات الجودة في الممارسة المهنیة في مجال التخصص  ٥٥--١١--٢٢
  ..یعرف أساسیات وأخالقیات البحث العلميیعرف أساسیات وأخالقیات البحث العلمي::  ٦٦--١١--٢٢
  

    ::ثانیًا : المهارات الذهنیة أو العقلیة ثانیًا : المهارات الذهنیة أو العقلیة       
  --كون الطالب قادرًا على أن :كون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یبنهایة البرنامج یرجى أن ی  
  ..المعلومات في مجال التخصص والقیاس علیها لحل المشاكلالمعلومات في مجال التخصص والقیاس علیها لحل المشاكل  ویقیمویقیم  : یحلل: یحلل  ١١--٢٢--٢٢
  . . یحل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطیاتیحل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطیات: :   ٢٢--٢٢--٢٢
  ..بین المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنیةبین المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنیة  یربطیربط::  ٣٣--٢٢--٢٢
  ..  ة منهجیة حول مشكلة بحثیةة منهجیة حول مشكلة بحثیةیطبق دراسة بحثیة و/ أو یكتب دراسة علمییطبق دراسة بحثیة و/ أو یكتب دراسة علمی: :   ٤٤--٢٢--٢٢
  ..یقوم المخاطر في الممارسات المهنیة في مجال التخصصیقوم المخاطر في الممارسات المهنیة في مجال التخصص::  ٥٥--٢٢--٢٢
  : یخطط لتطویر األداء في مجال التخصص.: یخطط لتطویر األداء في مجال التخصص.  ٦٦--٢٢--٢٢
  : یعطي قرارات مهنیة في سیاقات مهنیة متنوعة.: یعطي قرارات مهنیة في سیاقات مهنیة متنوعة.  ٧٧--٢٢--٢٢
  

    ::ثالثًا : المهارات المهنیة أو العملیة ثالثًا : المهارات المهنیة أو العملیة       
  --ب قادرًا على أن :ب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالبنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطال  
  ..  یستخدم المهارات المهنیة األساسیة والحدیثة في مجال التخصصیستخدم المهارات المهنیة األساسیة والحدیثة في مجال التخصص: :   ١١--٣٣--٢٢
  ..  یكتب ویقوم التقاریر المهنیةیكتب ویقوم التقاریر المهنیة: :   ٢٢--٣٣--٢٢
  ..یقوم الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصصیقوم الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص: :   ٣٣--٣٣--٢٢
  

  ::  المهارات العامة أو المنقولةالمهارات العامة أو المنقولةرابعًا : رابعًا :       
  --یكون الطالب قادرًا على أن :یكون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن بنهایة البرنامج یرجى أن                           

  ..  یتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المختلفةیتعرف علي التواصل الفعال بأنواعه المختلفة: :   ٣٣--١١--٣٣
  ..  یستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم الممارسة المهنیةیستخدم تكنولوجیا المعلومات بما یخدم الممارسة المهنیة: :   ٢٢--١١--٤٤
  ..:یتعرف علي التقییم الذاتي ویحدد احتیاجاته التعلمیة الشخصیة:یتعرف علي التقییم الذاتي ویحدد احتیاجاته التعلمیة الشخصیة  ٣٣--١١--٤٤
  ..لومات والمعارفلومات والمعارفیستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المعیستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المع::  ١١--٢٢--٤٤



  ..یعین قواعد ومؤشرات تقییم أداء اآلخرینیعین قواعد ومؤشرات تقییم أداء اآلخرین::  ٢٢--٢٢--٤٤
  ..ینظم العمل في فریق، وقیادة فرق في سیاقات مهنیة مختلفةینظم العمل في فریق، وقیادة فرق في سیاقات مهنیة مختلفة::  ٣٣--٢٢--٤٤
  : یدیر الوقت بكفاءة.: یدیر الوقت بكفاءة.  ٧٧--٤٤--٢٢
    : یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.: یتعرف علي التعلم الذاتي والمستمر.  ٨٨--٤٤--٢٢
  
  ::هیكل ومكونات البرنامج هیكل ومكونات البرنامج   --٣٣

  سنواتسنوات............ ............ ..............................مدة البرنامج : مدة البرنامج :   --أ أ 
  هیكل و مكونات البرنامجهیكل و مكونات البرنامج  --بب      

  ) ساعة) ساعة            ٤٤) ساعة عملیة = (      ) ساعة عملیة = (                --) ساعة نظریة + (      ) ساعة نظریة + (                ٤٤عدد الساعات : (      عدد الساعات : (                            
  

  النسبة المئویة %النسبة المئویة %  عدد الساعاتعدد الساعات  المقررات الدراسیةالمقررات الدراسیة
  %%  ٥٠٥٠                                    ٢٢    مقررات العلوم األساسیة ( التخصص )مقررات العلوم األساسیة ( التخصص )

  مقررات العلوم التربویة والنفسیةمقررات العلوم التربویة والنفسیة
  ( حاسب آلي )( حاسب آلي )                            

  ٥٠٥٠                  ٢٢  %%  

  
  ::  متطلبات االلتحاق بالبرنامجمتطلبات االلتحاق بالبرنامج  --٤٤

یشترط في قید الطالب لدرجة الماجستیر في التربیة أن یكون حاصًال علي الدبلوم الخاصه في التربیة من یشترط في قید الطالب لدرجة الماجستیر في التربیة أن یكون حاصًال علي الدبلوم الخاصه في التربیة من   --
ة من معهد علمي آخر معترف به من ة من معهد علمي آخر معترف به من إحدي جامعات جمهوریة مصر العربیة أو علي درجة معادلإحدي جامعات جمهوریة مصر العربیة أو علي درجة معادل

الجامعة وفي جمیع الحاالت یجب أال یقل تقدیره العام في الدرجة الجامعیة األولي وفي الدبلوم الخاص الجامعة وفي جمیع الحاالت یجب أال یقل تقدیره العام في الدرجة الجامعیة األولي وفي الدبلوم الخاص 
عن جید ویحدد مجلس الكلیة نظام ومواعید القید والتسجیل وأن یكون التسجیل في نفس تخصص عن جید ویحدد مجلس الكلیة نظام ومواعید القید والتسجیل وأن یكون التسجیل في نفس تخصص 

  ..  لتخصص عن تقدیر( جید )لتخصص عن تقدیر( جید )الطالب في الدبلوم الخاصه وال یقل تقدیره في مادة االطالب في الدبلوم الخاصه وال یقل تقدیره في مادة ا
  
  ::  القواعد المنظمة ألستكمال البرنامجالقواعد المنظمة ألستكمال البرنامج  --٥٥

یـدرس الطالـب بعــد قیـده لدرجـة الماجســتیر فـي التربیـة مقــررین أحـدهما فـي اســتخدامات الحاسـب اآللـي فــي یـدرس الطالـب بعــد قیـده لدرجـة الماجســتیر فـي التربیـة مقــررین أحـدهما فـي اســتخدامات الحاسـب اآللـي فــي   --
التربیة أو أي مقرر آخر یقـرره مجلـس الكلیـة واآلخـر فـي مجـال التخصـص یحـدده مجلـس الكلیـة بنـاء علـي التربیة أو أي مقرر آخر یقـرره مجلـس الكلیـة واآلخـر فـي مجـال التخصـص یحـدده مجلـس الكلیـة بنـاء علـي 

القســم المخــتص وتكــون الدراســة فــي هــذین المقــررین لمــدة ال تقــل عــن أثنــي عشــر أســبوعًا القســم المخــتص وتكــون الدراســة فــي هــذین المقــررین لمــدة ال تقــل عــن أثنــي عشــر أســبوعًا   اقتــراح مجلــساقتــراح مجلــس
بواقــع ســاعتین أســبوعیًا للمقــرر ، ویــؤدي الطالــب فــي كــل منهمــا امتحانــًا لمــدة ثــالث ســاعات بعــد انقضــاء بواقــع ســاعتین أســبوعیًا للمقــرر ، ویــؤدي الطالــب فــي كــل منهمــا امتحانــًا لمــدة ثــالث ســاعات بعــد انقضــاء 
ـــرر  ــل مق ـــة العظمـــي لدرجـــة االمتحـــان فـــي كـ ـــد ، وتكـــون النهای ــاریخ القی ـــرر عـــام مـــیالدي علـــي األقـــل مـــن تـ ــل مق ـــة العظمـــي لدرجـــة االمتحـــان فـــي كـ ـــد ، وتكـــون النهای ــاریخ القی ــام مـــیالدي علـــي األقـــل مـــن تـ عـ

) درجـة ، ویحـدد مجلـس الكلیـة موعـدین لالمتحـان وال یجـوز لـه التقـدم ) درجـة ، ویحـدد مجلـس الكلیـة موعـدین لالمتحـان وال یجـوز لـه التقـدم ٧٠٧٠)درجة والنهایة الصغري ( )درجة والنهایة الصغري ( ١١٠٠٠٠((
  لمناقشة الرسالة إال بعد نجاحه في هذین المقررین.لمناقشة الرسالة إال بعد نجاحه في هذین المقررین.



ــاتذة أو االســـاتذة   -- ـــة تحـــت إشـــراف أحـــد األسـ ـــس الكلی ــإجراء بحـــث فـــي موضـــوع یقـــره مجل ـــب بـ ـــف الطال ــة تحـــت إشـــراف أحـــد األســـاتذة أو االســـاتذة یكل ـــس الكلیـ ــإجراء بحـــث فـــي موضـــوع یقـــره مجل ـــب بـ ـــف الطال یكل
فــي االشــراف أحــد المدرســین علــي أن یكــون فــي نفــس التخصــص فــي االشــراف أحــد المدرســین علــي أن یكــون فــي نفــس التخصــص   المســاعدین بالكلیــة ، ویجــوز أن یعــاونالمســاعدین بالكلیــة ، ویجــوز أن یعــاون

ـــي ــــاریخ تســــجیل الموضــــوع فـ ــــن ت ـــل م ــــي األقـ ــد عــــام عل ــ ــب بع ــ ــــدم الطال ـــث ، ویق ــوع البحـ ــــدقیق لموضــ ــــيال ــاریخ تســــجیل الموضــــوع ف ــ ــــن ت ـــل م ــــي األقـ ـــد عــــام عل ــب بعـ ــ ــــدم الطال ـــوع البحــــث ، ویق ــدقیق لموضـ ــ                             ال
ــها  ـالة أو فحصــ ــة الرســـ ــة الحكــــم وتكــــون مناقشــ ــا لجنــ ــس الكلیــــة رســــالة بنتــــائج هــــذه البحــــوث تقبلهــ ــها مجلــ ـالة أو فحصــ ــة الحكــــم وتكــــون مناقشــــة الرســـ ــائج هــــذه البحــــوث تقبلهــــا لجنــ ــس الكلیــــة رســــالة بنتــ                     مجلــ

  ..  بواسطة هذه اللجنةبواسطة هذه اللجنة
یشــترط قبــل قبــول الرســالة للمناقشــة أن یكــون الطالــب مقیمــًا بجمهوریــة مصــر العربیــة ســنة متصــلة علــي یشــترط قبــل قبــول الرســالة للمناقشــة أن یكــون الطالــب مقیمــًا بجمهوریــة مصــر العربیــة ســنة متصــلة علــي   --

األقل خالل فترة البحث وأن یحضر حلقات البحث فـي القسـم المسـجل فیـه لمـدة سـتة شـهور علـي األقـل مـن األقل خالل فترة البحث وأن یحضر حلقات البحث فـي القسـم المسـجل فیـه لمـدة سـتة شـهور علـي األقـل مـن 
  ..  تاریخ موافقة مجلس الكلیة علي التسجیلتاریخ موافقة مجلس الكلیة علي التسجیل

ــا  -- ــب بی ــي تمــنح للطال ــي الشــهادة الت ــایــذكر ف ــب بی ــي تمــنح للطال ــي الشــهادة الت ــدیر یــذكر ف ــدم بهــا والتق ـالة التــي تق ــه وموضــوع الرسـ ــدیر ن مــا تخصــص فی ــدم بهــا والتق ـالة التــي تق ــه وموضــوع الرسـ ن مــا تخصــص فی
  ..  ممتاز )ممتاز )  ––جید جدًا جید جدًا   ––جید جید   ––المستحق ( مقبول المستحق ( مقبول 

طبقـا لمـا طبقـا لمـا   ) بعـدد معـین مـن الـدرجات) بعـدد معـین مـن الـدرجات  TTOOEEFFLLیتطلب من الطالب الحصول علي شـهادة اللغـة االنجلیزیـة ( یتطلب من الطالب الحصول علي شـهادة اللغـة االنجلیزیـة (   --
  رجة الماجستیر.رجة الماجستیر.وذلك كمتطلب ضروري لتسجیله لدوذلك كمتطلب ضروري لتسجیله لد  هو مذكور بالئحة الدراسات العلیا بالجامعةهو مذكور بالئحة الدراسات العلیا بالجامعة

  
  ::  طرق وقواعد تقییم الملتحقین بالبرنامجطرق وقواعد تقییم الملتحقین بالبرنامج  --٦٦

  

  بالنسبة لمقررات التخصص والحاسب اآللي یتم تقییمهم كالتالي:بالنسبة لمقررات التخصص والحاسب اآللي یتم تقییمهم كالتالي:  --
  ما تقیسه من المخرجات التعلیمیة المستهدفةما تقیسه من المخرجات التعلیمیة المستهدفة  الطریقةالطریقة

  المعرفة والمفاهیم والمهارات الذهنیةالمعرفة والمفاهیم والمهارات الذهنیة  االختبارات التحریریةاالختبارات التحریریة
  لفهم والقدرات المختلفةلفهم والقدرات المختلفةالمعرفة واالمعرفة وا  االختبارات الشفهیةاالختبارات الشفهیة

ــي الرســالة مــن ثالثــة مــن األســاتذة أو األســاتذة المســاعدین بالجامعــات أو مــن فــي   -- ــة الحكــم عل ــة مــن األســاتذة أو األســاتذة المســاعدین بالجامعــات أو مــن فــي تعــین لجن ــي الرســالة مــن ثالث ــة الحكــم عل تعــین لجن
فـي مجـال البحـث ویكـون مـن بیـنهم المشـرف أو اثنـان مـن لجنـة االشـراف علـي فـي مجـال البحـث ویكـون مـن بیـنهم المشـرف أو اثنـان مـن لجنـة االشـراف علـي مستواهم مـن المتخصصـین مستواهم مـن المتخصصـین 

نـة الحكـم ، ویشـترط أن یكـون أحـدهم علـي نـة الحكـم ، ویشـترط أن یكـون أحـدهم علـي الرسالة الذي یقدم تقریـرًا عـن صـالحیة الرسـالة للعـرض علـي لجالرسالة الذي یقدم تقریـرًا عـن صـالحیة الرسـالة للعـرض علـي لج
األقل من خارج الكلیة ویقدم أعضـاء لجنـة الحكـم بعـد المناقشـة العلنیـة للرسـالة تقریـرًا عـن مـدي صـالحیتها األقل من خارج الكلیة ویقدم أعضـاء لجنـة الحكـم بعـد المناقشـة العلنیـة للرسـالة تقریـرًا عـن مـدي صـالحیتها 
ویعـرض التقریــر علــي مجلــس الكلیـة للتوصــیة بمــنح الدرجــة ، وللمجلــس أن یـرخص للطالــب الــذي لــم تقــرر ویعـرض التقریــر علــي مجلــس الكلیـة للتوصــیة بمــنح الدرجــة ، وللمجلــس أن یـرخص للطالــب الــذي لــم تقــرر 

قــدیم الرســالة بعــد اســتكمال أوجــه الــنقص فیهــا أو التقــدم برســالة قــدیم الرســالة بعــد اســتكمال أوجــه الــنقص فیهــا أو التقــدم برســالة أهلیتــه للحصــول علــي الدرجــة فــي إعــادة تأهلیتــه للحصــول علــي الدرجــة فــي إعــادة ت
أخــري تــتم مناقشــتها بواســطة لجنــة الحكــم الســابقة ویعــرض التقریــر مــع الرســالة بعــد إدخــال التعــدیالت التــي أخــري تــتم مناقشــتها بواســطة لجنــة الحكــم الســابقة ویعــرض التقریــر مــع الرســالة بعــد إدخــال التعــدیالت التــي 

  ..  أقرتها اللجنة علي مجلس الكلیة للتوصیة بمنح الدرجةأقرتها اللجنة علي مجلس الكلیة للتوصیة بمنح الدرجة


