برنامج دبلوم التأھيل التربوي

/EDU/
لمحة عامة عن البرنامج ):(PROGRAM OVEREVIEW
رمز البرنامج . / EDU/ :
مدة الدراسة  :الحد األدنى سنة واحدة الحد األقصى سنتان
أقصى .
تكلفة البرنامج ) (111,200ل.س على عدة دفعات .
بداية الدراسة   :

•

   year calendar

تكلفة الدراسة ):(Program Fees
تدفع الرسوم واألقساط الدراسية بالليرة السورية من قبل الطالب السوريين ومن في حكمھم المقيمين في سورية ،أما الطالب العرب
واألجانب والسوريين غير المقيمين ،فإنه يتوجب عليھم تسديد الرسوم واألقساط الدراسية ،بما يعادلھا باليورو استنادا إلى النظام
المالي للجامعة وإعالن المفاضلة لكل فصل.

•

رسم التسجيل 5000 :ل.س  ،/€ 70/يدفع لمرة واحدة .الرسم السنوي 7500 :ل.س ./€ 150/

•

قسط المقرر الواحد للمقرر النظري )ل.س( 9500 :ل.س للطالب المستجدين اعتباراً من فصل خريف (F13) 2013
 7000ل.س للطالب القدامى )المسجلين قبل فصل خريف (/F13/ 2013

•

قسط المقرر الواحد لمقرر التربية العملية )ل.س( 5200 :ل.س للطالب المستجدين اعتباراً من فصل خريف (F13) 2013
 4000ل.س للطالب القدامى )المسجلين قبل فصل خريف (/F13/ 2013

•

قسط المقرر الواحد ) € 79 :(€للمقرر النظري  +تكلفة االمتحان )مرتبطة بمركز النفاذ الذي يختاره الطالب لالمتحان(
 € 49لمقرر التربية العملية.

•

تكلفة امتحان  500ل.س لكل مقرر ،ما عدا التربية العملية
الفصل
بالليرة السورية الدفعة

األول
68,000

الثاني
43,200

المجموع
111,200

•

القبول و التسجيل في البرنامج ) : (Registration Requirement

يشترط من أجل قبول الدارس في دبلوم التأھيل التربوي أن يكون حاصالً على درجة اإلجازة الجامعية من إحدى الجامعات )السورية وغير
السورية( المعـتمدة من قبل وزارة التعليم العالي السورية

• توصيف البرنامج ) : (RPOGRAM DESCRIPTION
سعيا ً لرفع قدرات ومؤھالت المدرسين العاملين في الحقل التربوي وكذلك الحاصلين على درجة جامعية ويرغبون باالنضمام إلى حقل
التدريس توفر الجامعة االفتراضية السورية لمنتسبيھا فرصة االرتقاء بقدراتھم ومھاراتھم من خالل اإلنماء المھني المتمثل في برنامج
دبلوم التأھيل التربوي.

• لمن موجه ھذا البرنامج )?:(WHO IS THE PROGRAM FOR
لكل من:
يعد برنامج ) (EDUمناسبا ٍ
األشخاص غير المؤھلين تربويا ً وذلك إلكسابھم المھارات المرتبطة بعملية التدريس ،و تزويدھم باألسس الفلسفية و التربوية والنفسية
لطرائق التدريس وتقنيات التعليم وأساليب التقويم و نظريات التعلم.

• أھداف البرنامج:
يسعى البرنامج ألن يحقق لدى منتسبيه:
 .1اإلعداد التربوي و المھني.
 .2التدريب على استخدام طرائق التدريس الفعال.
 .3اإلطالع على أحدث التقنيات التربوية المستخدمة في عملية التدريس والتدريب عليھا .و تنمية الميول واالتجاھات نحو استخدام
استراتيجيات التدريس الحديثة
 .4التدريب على تصميم األنشطة اإلبداعية وتنفيذھا.
 .5المساعدة على استخدام أساليب التقويم الحديثة.
 .6المساعدة على إيجاد حلول مبتكرة لبعض المشكالت التربوية.
 .7اكتساب المواصفات المطلوبة لمزاولة مھنة التدريس.
 .8تطوير الكفاءة واالرتقاء بمستوى األداء الوظيفي
 .9إكساب المھارات الالزمة لتطوير المناھج الدراسية وكيفية تحديثھا.
 .10تقديم خبرات تدريبية في مھارات وطرائق البحث العلمي.

• ميزات برنامج دبلوم التأھيل التربوي:
 .1منح شھادة معتمدة من وزارة التعليم العالي السورية
 .2يحقق فكرة التعلم والتدريب المستمر مما يزيد من جودة العملية التعليمية.
 .3يزيد من ثقة أفراد المجتمع بمدرسي أبنائھم و كفاءاتھم التربوية وبالتالي المدرسة بوجه عام.

 .4زيادة الوعي بأھمية التدريب و دوره في تحقيق التنمية المھنية للمدرسين
 .5إدخال تقنيات المعلوماتية واالتصاالت في العملية التعليمية لتنمية روح االبتكار لدى منتسبي برنlامج دبلlوم التأھيlل
التربوي من خالل المناھج باستخدام ھذه التقنية المتقدمة.

• الخطة الدراسية للبرنامج ):(PROGRAM STRUCYURE

 .1أسلوب التعليم :


توفر الجامعة المحتوى العلمي لمقررات الدبلوم المقررة وذلك بشكلھا االلكتروني من خالل منظومة إدارة التعلم الحاسlوبية المتlوفرة فlي
الجامعة .وتتم دراسة المقررات بعملية تعلم ذاتي للدارس من خالل استخدامه و إطالعه على المحتوى العلمي المقرر للمقررات.
يقوم المشرف بمتابعة سير العملية التعليمة للدارسين من خالل متابعتھم عبر نظام إدارة التعليم الحاسوبي .كما يقوم بالتواصل مع
صف من الدارسين وحضور الجلسات المتزامنة عبر الشبكة الحاسوبية للجامعة وذلك لإلجابة على أسئلة الدارسين واستفساراتھم
وتفعيل العملية التعلمية عن طريق سبر معلومات الدارسين وإغنائھا بإعطاء األمثلة وشرح بعض الحاالت العملية .ويلتزم الدارسون
بحضور الجلسات المتزامنة من أي مكان متصل بشبكة االنترنت أو من خالل مراكز النفاذ.



تحدد المدة الزمنية إلنھاء المقررات النظرية للدبلوم بثالثة عشر شھراً تتواصل خاللھا الجلسات المتزامنة للمقررات وامتحاناتھا ووفق
التسلسل المقرر من مشرفي المقررات ومدير البرنامج والشروط المبينة الحقاً.
توزع مقررات دبلوم التأھيل التربوي على فصلين دراسيين ,يدرس الطالب في الفصل األول ست مقررات دراسية  ,وفي الفصل الثاني
أربع مقررات دراسية إضافة إلى مقرر التربية العملية ,مدة الدراسة القصوى للطالب في الدبلوم سنتان دراسيتان



 .2المقررات الدراسية:
الدرجة العظمى

درجة النجاح الدنيا

اسم المقرر

مسلسل
-1

التربية العامة وفلسفة التربية

100درجة

 50درجة

-2

التربية المقارنة والتربية في الوطن العربي

 100درجة

 50درجة

-3

المناھج

 100درجة

 50درجة

-4

تقنيات التعليم

 100درجة

 50درجة

-5

طرق تدريس مقرر االختصاص

 100درجة

 50درجة

-6

علم النفس التربوي

 100درجة

 50درجة

-7

علم نفس الطفولة والمراھقة

 100درجة

 50درجة

-8

الصحة النفسية والمدرسية

 100درجة

 50درجة

-9

التقويم والقياس

 100درجة

 50درجة

-10

أصول التدريس

 100درجة

 50درجة

لمزيد من المعلومات ):(Contact Info
-

العالقات العامة:

+963 (11) 211 34 69

info@svuonline.org

-

مدير البرنامج:

+963 (11) 214 99 542

edu_pd@svuonline.org

-

معاون مدير البرنامج+963 (11) 214 99 542 :

edu_ac@svuonline.org

-

منسق شؤون الطالب+963 (11) 214 99 540 :

edu_coor@svuonline.org

-

منسق االمتحانات:

+963 (11) 214 99 545

edu_exam@svuonline.org

