
  

                                                                                                                                                              
  

  برنامجبرنامج
  بكلیة التربیة بقنابكلیة التربیة بقنا  الدكتوراهالدكتوراه

  
  :  :    معلومات أساسیةمعلومات أساسیة  --أ أ 

  بقنابقنا  بكلیة التربیةبكلیة التربیة  الدكتوراهالدكتوراه  توصیف برنامجتوصیف برنامجاسم البرنامج : اسم البرنامج : 
  مشتركمشتركالبرنامج:البرنامج:طبیعة طبیعة 

  
  بكلیة التربیة بقنابكلیة التربیة بقنا  العلمیةالعلمیة  األقساماألقسامالقسم المسئول عن البرنامج : القسم المسئول عن البرنامج : 

  

  مم٢٠٢٠٠٥٠٥  //  ٠٢٠٢//٠٢٠٢        البرنامج:البرنامج:تاریخ إقرار تاریخ إقرار 
  
  ::  معلومات متخصصةمعلومات متخصصة  --بب

  

  ::  األھداف العامة للبرنامجاألھداف العامة للبرنامج__١١
  --یسعى البرنامج إلى تحقیق األهداف التالیة لدى طالبه :یسعى البرنامج إلى تحقیق األهداف التالیة لدى طالبه :                

  ..  العلميالعلمي  البحثالبحث  منهجیاتمنهجیات  وو  أساسیاتأساسیات  إتقانإتقان  --١١
  ..  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  ففللمعار للمعار علي اإلضافة علي اإلضافة   العمل المستمرالعمل المستمر    --٢٢
  ..  ذات العالقةذات العالقة  المجاالتالمجاالت  وو  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  للمعارفللمعارف  والناقدوالناقد  التحلیليالتحلیلي  المنهجالمنهج  تطبیقتطبیق    --٣٣
  المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطًا ومطورًا للعالقات البینیة بینها.المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطًا ومطورًا للعالقات البینیة بینها.  دمجدمج    --٤٤
  ..بالمشاكل الجاریة والنظریات الحدیثة في مجال التخصصبالمشاكل الجاریة والنظریات الحدیثة في مجال التخصص  إظهار وعیًا عمیقاً إظهار وعیًا عمیقاً     --٥٥
    ..  ایجاد حلوال مبتكرة لحلهاایجاد حلوال مبتكرة لحلها  وو  المهنیةالمهنیة  المشكالتالمشكالت  تحدیدتحدید    --٦٦
  ..  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  المهنیةالمهنیة  المهاراتالمهارات  منمن  واسعاواسعا  إتقان نطاقاً إتقان نطاقاً     --٧٧
  ..المهنیةالمهنیة  للمزاولةللمزاولة  جدیدةجدیدة  أسالیبأسالیب  وو  أدواتأدوات  وو  طرقطرق  التوجه نحو تطویرالتوجه نحو تطویر    --٨٨
  المهنیة.المهنیة.  ممارستهممارسته  یخدمیخدم  بمابما  المناسبةالمناسبة  التكنولوجیةالتكنولوجیة  الوسائلالوسائل  استخداماستخدام    --٩٩
  ..  یادة فریق عمل في سیاقات مهنیة مختلفةیادة فریق عمل في سیاقات مهنیة مختلفةبفاعلیة وقبفاعلیة وق  التواصلالتواصل    --١٠١٠
  ..  المتاحةالمتاحة  المعلوماتالمعلومات  ظلظل  فيفي  القرارالقرار  اتخاذاتخاذ    --١١١١
  الموارد المتاحة بكفاءة وتنمیتها والعمل علي ایجاد موارد جدیدة.الموارد المتاحة بكفاءة وتنمیتها والعمل علي ایجاد موارد جدیدة.  توظیفتوظیف    --١٢١٢
  ..البیئةالبیئة  علىعلى  والحفاظوالحفاظ  المجتمعالمجتمع  في تنمیةفي تنمیة    دورهدورهبب  الوعيالوعي    --١٣١٣



  نة.نة.االلتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المهااللتزام بالنزاهة والمصداقیة وقواعد المه  التصرف بما یعكسالتصرف بما یعكس    --١٤١٤
        االلتزام بالتنمیة الذاتیة المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرین.االلتزام بالتنمیة الذاتیة المستمرة ونقل علمه وخبراته لآلخرین.    --١٥١٥

  
  : :   المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامجالمخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج_ _ ٢٢

            :ً ً:أوال   :_:_  المعرفة والفھمالمعرفة والفھم  أوال
  --بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :                            

  ذاتذات  والمجاالتوالمجاالت  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  والحدیثوالحدیث  األساسیاتاألساسیات  وو  النظریاتالنظریات  یفهمیفهم  ١١  __١١__٢٢
  العالقة.العالقة.

  ..  المختلفةالمختلفة  أدواتهأدواته  وو  العلميالعلمي  البحثالبحث  أخالقیاتأخالقیات  وو  منهجیاتمنهجیات  وو  أساسیاتأساسیات  یطبقیطبق  ٢٢__١١__٢٢
  التخصص .التخصص .  مجالمجال  فيفي  المهنیةالمهنیة  للممارسةللممارسة  القانونیةالقانونیة  وو  األخالقیةاألخالقیة  یدرك المبادئیدرك المبادئ    ٣٣__١١__٢٢
  ..  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  المهنیةالمهنیة  الممارسةالممارسة  فيفي  الجودةالجودة  أساسیاتأساسیات  وو  مبادئمبادئیوظف یوظف     ٤٤__١١__٢٢
  ..وصیانتهاوصیانتها  البیئةالبیئة  تنمیةتنمیة  وطرقوطرق  وو  البیئةالبیئة  علىعلى  المهنیةالمهنیة  ممارستهممارسته  بآثاربآثار  المتعلقةالمتعلقة  المعارفالمعارف  یتعرف عليیتعرف علي  ٥٥__١١__٢٢

  
            :ً ً:ثانیا     --العقلیة:العقلیة:المھارات الذھنیة أو المھارات الذھنیة أو   ثانیا

  --بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :                          
  منها.منها.  االستنباطاالستنباط  وو  علیهاعلیها  لقیاسلقیاساا  وو  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  المعلوماتالمعلومات  ویقیمویقیم  یحللیحلل  ١١__٢٢__٢٢
  متاحة.متاحة.الال  المعطیاتالمعطیات  استنادا علياستنادا علي  المتخصصةالمتخصصة  المشاكلالمشاكل  یحلیحل  ٢٢__٢٢__٢٢
  المعارف.المعارف.  إلىإلى  تضیفتضیف  بحثیةبحثیة  دراساتدراسات  یجريیجري  ٣٣__٢٢__٢٢
  یكتب أوراق علمیة.یكتب أوراق علمیة.  ٤٤__٢٢__٢٢
  ..المهنیةالمهنیة  الممارساتالممارسات  فيفي  المخاطرالمخاطر  یقیمیقیم  ٥٥__٢٢__٢٢
  ..  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  األداءاألداء  لتطویرلتطویر  یخططیخطط  ٦٦__٢٢__٢٢
  ..مختلفةمختلفة  مهنیةمهنیة  سیاقاتسیاقات  فيفي  المهنیةالمهنیة  القراراتالقرارات  یتخذیتخذ    ٧٧__٢٢__٢٢
  یبتكر ویبدع.یبتكر ویبدع.  ٨٨__٢٢__٢٢
  ..  واألدلةواألدلة  البراهینالبراهین  عليعلي  المبنيالمبني  والنقاشوالنقاش  الحوارالحوار  یستخدمیستخدم  ٩٩__٢٢__٢٢

          
ً:ثالثاً:       :_:_  المھارات المھنیة أو العملیةالمھارات المھنیة أو العملیة  ثالثا
  --بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :  

  ..  التخصصالتخصص  مجالمجال  فيفي  الحدیثةالحدیثة  وو  األساسیةاألساسیة  المهنیةالمهنیة  المهاراتالمهارات  یتقنیتقن  ١١__٣٣__٢٢
  ..  المهنیةالمهنیة  التقاریرالتقاریر  قیمقیمیییكتب و یكتب و   ٢٢__٣٣__٢٢
  ..  التخصصالتخصص  مجالمجالفي في   القائمةالقائمة  األدواتاألدوات  وو  الطرقالطرق  ویطورویطور  قومقومیی  ٣٣__٣٣__٢٢
  المهنیة.المهنیة.  الممارسةالممارسة  یخدمیخدم  بمابما  التكنولوجیةالتكنولوجیة  الوسائلالوسائل  یستخدمیستخدم  ٤٤__٣٣__٢٢



    یخطط لتطویر الممارسة المهنیة وتنمیة أداء اآلخرین.یخطط لتطویر الممارسة المهنیة وتنمیة أداء اآلخرین.  ٥٥__٣٣__٢٢
  --::المنقولةالمنقولةأو أو المھارات العامة المھارات العامة   رابعاً:رابعاً:        

  --بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :بنهایة البرنامج یرجى أن یكون الطالب قادرًا على أن :                                
  ..  المختلفةالمختلفة  بأنواعهبأنواعه  الفعالالفعال  التواصلالتواصلیستخدم یستخدم     ١١__٤٤__٢٢
  ..  المهنیةالمهنیة  الممارسةالممارسة  تطویرتطویر  یخدمیخدم  بمابما  المعلوماتالمعلومات  تكنولوجیاتكنولوجیا  یستخدمیستخدم  ٢٢__٤٤__٢٢
علم اآلخرین ویقیم أداءهم  ٤٤__٤٤__٢٢ ُ علم اآلخرین ویقیم أداءهمی ُ   ..ی
  الذاتي والتعلم المستمر.الذاتي والتعلم المستمر.یتعرف علي التقییم یتعرف علي التقییم   ٥٥__٤٤__٢٢
  ..یستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارفیستخدم المصادر المختلفة للحصول علي المعلومات والمعارف  ٦٦__٤٤__٢٢
  ..فریقفریق  فيفي  العملالعملیقود یقود   ٧٧__٤٤__٢٢
  ..  الوقتالوقت  إدارةإدارة  عليعلي  والقدرةوالقدرة  العلمیةالعلمیة  اللقاءاتاللقاءاتیدیر یدیر   ٨٨__٤٤__٢٢

  

  ھیكل ومكونات البرنامج ھیكل ومكونات البرنامج   --٣٣
  مده البرنامج : .......................سنوات مده البرنامج : .......................سنوات   --أ أ           
  ساعةساعة) ) ٤٤= (= (  یةیةعملعملساعة ساعة ) ) __+ (+ (  یةیةنظر نظر ساعة ساعة ) ) ٤٤((عدد الساعات : عدد الساعات :   --بب          

  
  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  %%  

    ::بالبرنامجبالبرنامج  لحاقلحاقاإل اإل   متطلباتمتطلبات    __٤٤
  

  دكتــوراه الفلســفة فــي التربیــة أن یكــون حاصــال علــي درجــة الماجســتیر فــي یشــترط فــي قیــد الطالــب لدرجــة
التربیــة فــي نفــس التخصــص مــن إحــدى جامعــات مصــر العربیــة أو علــي درجــة معادلــة لهــا مــن معهــد آخــر 

ویحـدد مجلـس الكلیـة نظـم  "جیـد" معترف به من الجامعة وفي جمیع الحـاالت یجـب أال یقـل تقـدیره العـام عـن
 ومواعید التقدم والقید والتسجیل .

  
 

  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:القواعد المنظمة الستكمال البرنامج:_ _ ٥٥
 

   الفلســـفة فـــي التربیـــة مقـــررین ، أحـــدهما فـــي مجـــاالت اســـتخدام الفلســـفة فـــي التربیـــة مقـــررین ، أحـــدهما فـــي مجـــاالت اســـتخدام   دكتـــوراهدكتـــوراهیـــدرس الطالـــب بعـــد قیـــده لدرجـــة یـــدرس الطالـــب بعـــد قیـــده لدرجـــة
  یحـددهیحـددهفـي مجـال التخصـص فـي مجـال التخصـص   خـرخـرواألواألمجلـس الكلیـة مجلـس الكلیـة   یقـررهیقـرره  أخـرأخـرفي مجال التربیـة أو أي مقـرر في مجال التربیـة أو أي مقـرر   اآللياآلليالحاسب الحاسب 

مجلس الكلیة بناء علي اقتراح القسم المختص ، وتكون مـده الدراسـة فـي هـذین المقـررین لمـده ال تقـل عـن مجلس الكلیة بناء علي اقتراح القسم المختص ، وتكون مـده الدراسـة فـي هـذین المقـررین لمـده ال تقـل عـن 
للمقـرر " ، ویــؤدي الطالـب فـي كـل منهمـا امتحانـا لمـده ثــالث للمقـرر " ، ویــؤدي الطالـب فـي كـل منهمـا امتحانـا لمـده ثــالث   أسـبوعیاأسـبوعیابواقـع سـاعتین بواقـع سـاعتین   أسـبوعاأسـبوعا" اثنـي عشـر " اثنـي عشـر 



، وتكــون النهایــة العظمــي لدرجــة االمتحــان فــي كــل ، وتكــون النهایــة العظمــي لدرجــة االمتحــان فــي كــل   مــن تــاریخ القیــدمــن تــاریخ القیــد  األقــلاألقــلســاعات بعــد انقضــاء عــام علــي ســاعات بعــد انقضــاء عــام علــي 
) درجــة ویحــدد مجلــس الكلیــة موعــدین لالمتحــان وال یجــوز لــه ) درجــة ویحــدد مجلــس الكلیــة موعــدین لالمتحــان وال یجــوز لــه ٧٠٧٠((  ألصــغريألصــغري) درجــة والنهایــة ) درجــة والنهایــة ١٠٠١٠٠مقــرر (مقــرر (

  في هذین المقررین .في هذین المقررین .  نجاحهنجاحهالتقدم لمناقشة الرسالة إال بعد التقدم لمناقشة الرسالة إال بعد 
 

  احــد االســاتذه أو االســاتذه مجلــس الكلیــة تحــت إشــراف  یقـررهیقـوم الطالــب بــإجراء بحــث مبتكــر فــي موضــوع
المسـاعد  األسـتاذیكـون  أناحـد المدرسـین بالكلیـة علـي  اإلشـرافیشـترك فـي  أنالمساعدین بالكلیـة ویجـوز 

مــن  األقــلوالمــدرس فــي نفــس التخصــص الــدقیق لموضــوع البحــث ، ویقــدم الطالــب بعــد مضــي عــامین علــي 
بحــوث تقبلهــا لجنــه الحكــم وتكــون مناقشــة تــاریخ تســجیل الموضــوع فــي مجلــس الكلیــة رســالة بنتــائج هــذه ال

الفلسـفة منـذ تـاریخ موافقـة  دكتـوراهویعتبـر الطالـب مسـجال لدرجـة  اللجنـةهـذه   بواسـطةالرسالة أو فحصها 
 الجامعة علي موضوع البحث .

 

  یكــون الطالــب مقیمــا بجمهوریــة مصــر العربیــة لمــدة ســنه متصــلة  أنیشــترط قبــل قبــول الرســالة للمناقشــة
 األقـلشـهور علـي  سـتةخـالل فتـرة البحـث وأن یحضـر قاعـات البحـث بالقسـم المسـجل فیـه لمـده  األقـلعلي 

 .التسجیلمن تاریخ موافقة مجلس الكلیة علي 
  بها.یذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بیان ما تخصص فیه الطالب وموضوع الرسالة التي تقدم 
  ة ( ة ( یتطلب من الطالب الحصول علي شـهادة اللغـة االنجلیزیـیتطلب من الطالب الحصول علي شـهادة اللغـة االنجلیزیـTTOOEEFFLL  طبقـا لمـا طبقـا لمـا   ) بعـدد معـین مـن الـدرجات) بعـدد معـین مـن الـدرجات

  ..الدكتوراهالدكتوراهوذلك كمتطلب ضروري لتسجیله لدرجة وذلك كمتطلب ضروري لتسجیله لدرجة   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:  --
  ات التعلیمیة المستهدفةات التعلیمیة المستهدفةما تقیسه من المخرجما تقیسه من المخرج  الطریقةالطریقة

  المعرفة والمفاهیم والمهارات الذهنیةالمعرفة والمفاهیم والمهارات الذهنیة  االختبارات التحریریةاالختبارات التحریریة
  المعرفة والفهم والقدرات المختلفةالمعرفة والفهم والقدرات المختلفة  االختبارات الشفهیةاالختبارات الشفهیة

 
 

  یعینهمـا  اآلخـراناحـدهم المشـرف علـي الرسـالة والعضـوان  أعضـاءتعین لجنه الحكم علي الرسالة من ثالثـة
مـن  أوالسـابقین بالجامعـات  أوح القسـم المخـتص مـن بـین االسـاتذه الحـالیین مجلس الكلیة بنـاء علـي اقتـرا

لجنــه الحكــم مــن  أعضــاءیكــون احــد  أنمــن خــارج الجامعــة ویجــوز  األقــلفــي مســتواهم یكــون احــدهم علــي 
لجنــه الحكــم بعــد المناقشــة العلنیــة  أعضــاءبــین االســاتذه المســاعدین فــي حالــة عــدم تــوافر االســاتذه ویقــدم 

ــرا ع ـالة والتوصــیة بمــنح الدرجــة تقری ــدون  فــيلمیــا مفصــال عــن مــدى صــالحیة الرسـ ــك ب حالــة قبولهــا وذل
تقـدیم الرسـالة  إعـادة فـيللحصـول علـى الدرجـة  أهلیتـهلـم تقـرر  الـذيیرخص للطالب  أنتقدیرات وللمجلس 



بقة ویعـرض تـتم مناقشـتها بواسـطة لجنـة الخـتم السـا أخـرىالتقدم برسالة  أوالنقص فیها  أوجهبعد استكمال 
 اللجنة على مجلس الكلیة للتوصیة بمنح الدرجة . أقرتها التيالرسالة بعد التعدیالت  التقریر مع

 


