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(13نموذج رقم )  

 جامعة / أكاديمية : حلوان  

 كلية / معهد : التربية 

 قسم : المناهج وطرق التدريس

الدكتوراه تخصص المناهج وطرق التدريستوصيف برنامج   

2019 / 2020 

 معلومات أساسية: أوالً:

   دكتوراة الفلسفة في التربية اسم البرنامج: .1

             أحادي   :البرنامجطبيعة  .2

 .كلية التربية /قسم المناهج وطرق التدريس القسم المسئول عن البرنامج: .3

 2013 /2/6تاريخ اقرار البرنامج : .4

مس ااق ، 11/5/2015بتاااريخ 267قاارار مس ااق القساام رقاام  تاااريخ اعتماااص تواااين البرنااامج:  .5
 م(2017 /12 /4( بتاريخ )427الك ية بقرار رقم )

 معلومات متخصصة:ثانًيا: 

 األهصان العامة ل برنامج: -1

 تنمية إلى)المناهج وطرق التدريس(  يهدف برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية تخصص
تخصص من التخصصات فى  اومهني   ا( علمي  يوالتتابع يالكليات التربوية )بالنظامين التكامل يخريج
، واالرتقاء بكلية التربية جامعة حلوان المناهج وطرق التدريسقسم قدمها يالتى  النوعية العلمية

 :بحيث يتصف خريج هذا البرنامج ويكون قادرا  على. العلمي والبحثي والمهنيبمستوى أدائهم 

 أساسيات ومنهجيات البحث العلمى.  يجيد 1/1

 

 للمعارف فى مجال التخصص.  باستمرار يضيف 1/2

 

 المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة. يطبق 1/3

 

 المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها.  يدمج 1/4

 

 وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص.  يظهر 1/5

 

 حلوال مبتكرة لحلها.  يجدالمشكالت المهنية و يحدد1/6
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 الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.  يستخدم 1/7

 

 فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. يقيدبفاعلية و يتواصل 1/8

 

 رار فى ظل المعلومات المتاحة. الق يتخذ 1/9

 

االنخراط فى التعليم المستمر.مع أكاديميا ومهنيا  هذات ينمى 10 /1  

  

يشارك فى خدمة المجتمع.  1/11  

 

 : المخرسات التع يمية المستهصفة من البرنامج -2

  :شتق من األهداف العامة السابقة ما يليي   

م: يهافمرن والاالمع - أ/2  

)المناهج وطرق التدريس(  برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية تخصصيجب أن يكون خريج 
 قد اكتسب المعارف والمفاهيم التالية:

 والنظريات المرتبطة بمجال تخصصه والمجاالت اآلخرى ذات العالقة. المفاهيم  يتعرف 1أ/

 تلفة فى مجال التخصص. األساسيات والنظريات والقضايا والمدارس الفكرية المخ ي حدد 2أ/

 المشكالت التي يواجهها فى مجال التخصص والمجاالت األخرى ذات العالقة. ي عدد   3أ/

 المناهج البحثية.و همجال تخصص الحديثة فىوالرؤى التطورات  ي بين 4أ/

  وااللتزام بأخالقياته.  العلميأساسيات البحث  يتعرف 5أ/

 أساسيات االنتماء الوطني والديمقراطية.  ي حدد 6أ/

 .أخالقيات مهنة التعليم والتشريعات المنظمة لهايتعرف  7أ/

 . تخصصالالتطورات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة ب صفي 8/أ

 .العلمي البحث ومنهجيات التفكير استراتيجيات يتعرف 9/أ

 . هي في مجال تخصصريادوال الفريقي العمل متطلباتيتعرف  10/أ

 . تخصصه والتخصصات األخريحدد مجاالت التكامل بين ي   11أ/

 . واعتمادهتخصصه تعليم  جودةضمان  ونظم مداخليتعرف  12/أ

 .ا، وتفسيرها، ومناقشتهتخصصهأساليب تحليل البيانات في مجال  يتعرف 13/أ

 وتطويرها وتقويمها. والتدريبية والمواد التعليميةحدد نظريات تصميم المناهج الدراسية ي   14/أ

 .هيتعرف تنظيمات المناهج الدراسية ونماذجها وتطبيقاتها في تخصص 15/أ

 .المختلفة تيةمجاالت الحياالفي العملية لتخصصه تطبيقات اليتعرف  16/أ

 .لتطوير تدريس تخصصه ية؛ الميدانالبحوث إجراء بحوث الفعل و مداخليتعرف  17/أ
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 .هتخصصاإلنجليزية في تطوير تدريس  حدد أهمية اللغةي   18/أ

 الذهنية: المهارات ب/2

 )المناهج وطرق التدريس( برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية تخصصيجب أن يكون خريج 
 التالية: المهارات الذهنيةقد اكتسب 

 يستنتج التطورات الحديثة فى المناهج البحثية.  1ب/

 فسر منهجيات الدراسات البينية. ي   2/ب

 يقارن االتجاهات التربوية ويميز بينها.  3/ب

 يستنبط األفكار، والعالقات المرتبطة التى تفيد مجال تخصصه.  4/ب

 مبدعة لها.  قد المشكالت المؤثرة فى مجال تخصصه ويجد حلوال  تين  5/ب

ا جديدة للقضايا المتضمنة بالمناهج الدراسية لتخصصه.  6/ب  يقدم أفكار 

 تطوير. حلل نتائج تقويم المناهج الدراسية لتخصصه؛ من أجل التحسين والي   7/ب

 ي حلل النظريات الفكرية والنماذج التعليمية للمناهج الدراسية لتخصصه.  8/ب

 تخصصه. قضايا لمعالجة أفضلها ويختار فة،لالمخت والطرق والنظريات القوانين يفسر 9/ب

 .هاويفسر المتاحة، واألدلة هدالشوا ضوء في والكمية النوعية تومالوالمع البيانات للحي   10/ب

 مشكالت في مجال تخصصه.فى التفكير فى دراسة القضايا وال العلمييتبع المنهج  11/ب

 .يستنبط العالقات والتداخالت والعوامل المؤثرة فى مجال تخصصه 12/ب

 

:المهنية المهارات ج/2  

 )المناهج وطرق التدريس( برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية تخصصيجب أن يكون خريج 
 التالية: المهارات المهنيةقد اكتسب 

 يربط المعارف والنظريات المرتبطة بمجال تخصصه مع المجاالت األخرى ذات العالقة.  1/ج

 قيم النظريات والمدارس الفكرية المختلفة فى مجال تخصصه. ي   2/ج

 مشروعات بحثية فى مجال تخصصه. صمم ي    3/ج

 طبق منهجيات الدراسات البينية.ي   4/ج

 . وي قيمها بموضوعية يكتب التقارير المهنية  5/ج

 . وي قيم مهاراته البحثية هذاتنظم ي   6/ج

 .حلل المعارف المرتبطة بمجال التخصص ويكون عالقات بينهاي   7/ج

 .وظف النظريات والمعارف فى مجال تخصصهي   8/ج

 .تخصصهها فى مجال هيواج يخطط إلعداد حلول للتغلب على المشكالت التي   9/ج

 .في مجال تخصصه يستخدم المعلومات والمعارف فى أغراض البحث العلمى 10/ج
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 طوال الحياة.  يفى نموه المهن يستخدم مهارات التعلم الذاتي 11/ج

 . يوظف خبراته الميدانية في تطوير تعليم تخصصه في عصر المعلوماتية والتكنولوجيا 12/ج

 .اإلنجليزية للبحث والدراسة في مجال تخصصه؛ لحل مشكالته، وتطويرهيستخدم اللغة  13/ج

 .التخصصب المرتبطةشكالت مال لمعالجة والبحث الدراسة طرق أنسب يختار 14/ج

  .إلسهام في تطوير تخصصهلي جري بحوث الفعل والبحوث الميدانية؛  15/ج

عامــــة: المهارات ال -ص/2  

قد  )المناهج وطرق التدريس(دكتوراة الفلسفة في التربية تخصصبرنامج يكون خريج  يجب أن
 التالية:المهارات العامة اكتسب 

 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى.  1/د

 يتحلى بالدقة واألمانة فى جمع المعلومات وعرضها.  2/د

 .ومهنيا   كاديميا  أنمى ذاته ي   3/د

 . بموضوعية قوم أداءه وأداء اآلخريني   4/د

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات.  5/د

 جيد التواصل باللغة األجنبية فى مجال تخصصه.ي   6/د

 يتعامل بإيجابية مع ضغوط البحث العلمى. 7/د

 إدارة األزمات.  اتجيد مهاري   8/د

 لها.  ا حلوال  للمجتمع مقترح  شارك فى بحث القضايا العامة ي   9/د

 .يتحاور معه ويتقبل تنوع األفكار واالختالفاتمع اآلخر ويتواصل  10/د

 

 المعايير األكاصيمية ل برنامج: -3

، بك ية التربية سامعة ح وانARS المعايير المرسعية االكاصيمية لبرامج الصراسات الع يا تم تبنى 
وتم تفعيل البرنامج بدءا من ، م( 2014/   3/  3( بتاريخ ) 246)مجلس الكلية رقم المعتمدة فى 

 ، وهى كالتالى: 2014/2015الفصل األول للعام األكاديمى 

 أساسيات ومنهجيات البحث العلمى.  يجيد  3/1

 للمعارف فى مجال التخصص.  باستمرار يضيف 3/2

 المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة. يطبق 3/3

 المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها.  يدمج 3/4

 وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص.  يظهر 3/5
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 حلوال مبتكرة لحلها.  يجدو المشكالت المهنية يحدد 3/6

 الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.  يستخدم 3/7

 فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. يقيدبفاعلية و يتواصل 3/8

 القرار فى ظل المعلومات المتاحة.  يتخذ 3/9

  االنخراط فى التعليم المستمر.مع أكاديميا ومهنيا  هذات ينمى 3/10

 يشارك فى خدمة المجتمع.  3/11

العالمات المرسعية: -4  

دال يوجــــ  

مكونات البرنامج: وهيكل  -5  

 مصة البرنامج: -أ

مناااهج وطاار  ( ساااعة معتماادة، الحااد اندنااى لنياال درجااة دكتااورال الفلساافة فااى التربيااة )40)

أعااوام  6دراساايا  )( فصااليد دراسااييد أساسااييد، والحااد انقصااى االنااى عشاار فصااال  تاادريس

 ، ويجوز مد فترة القيد لمدة عام لنيل الدرجةمد تاريخ جامعية(

( ساااعة 40للبرنااامج طبقااا  لالئحااة الكليااة ) المعتماادةإجمااالي عاادد الساااعات هيكاال البرنااامج:  -ب
 توزع على النحو التالي: معتمدة 

 الساعات/الوحداتعدد  - 12 إجبارى 12 اختيارى 24 إجمالى المقررات

      16 رسالة مقبولة

      40 المجموع

       

 مقررات المتطلبات اإلجبارية -  12 ساعة      بنسبة 30 %

 مقررات المتطلبات االختيارية )التخصصية( - 4 ساعات    بنسبة 10 %

 الرسالة(مقررات يحددها المشرف )أثناء إنجاز  - 8 ساعات    بنسبة 20 %

 رسالة مقبولة - 16 ساعة      بنسبة 40 %

  

 من المتطلبات اإلجبارية أيضا: حضور قاعة البحث المتخصصة حتى مناقشة الرسالة.

 

  :البرنامج )في نظام الساعات المعتمصة(مستويات  -ج
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 التالي :( وحدة موزعة على النحو 40المستوي األول / السنة األولى : يلزم اجتياز )
 ( ساعات معتمدة4)اختيارية )تخصصية(متطلبات  –( ساعات معتمدة 12) متطلبات اجبارية -
 ( ساعة معتمدة16رسالة مقبولة ) –( ساعات معتمدة 8: ) يحددها المشرف مقررات - 
 

 :صكتوراة الف سفة في التربية تخاص)المناهج وطرق التصريق( برنامجمقررات ص. 

 :موزعة ع ى المقررات التالية ة( ساع12:)إسبارية أوالً: متط بات 

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمصة

المتط ب  الساعات التصريسية

 تطبيقية نظرية السابق

1 Curri. 0403901 
قراءات في المناهج والتصريق )بال غاة 

 االنس يزية(

4 4 -  

2 Curri. 0403902 
الاار ا العالميااة المعاااارة فااي تطااوير 

 المناهج والتصريق

4 4 -  

3 Curri. 0403903 4 4 قضايا بحثية في المناهج والتصريق -  

 

 من بين المقررات التالية : ا( ساعات يتم اختياره4: ) () اً : متط بات تخااية اختياريةثاني

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمصة

المتط ب  الساعات التصريسية

 تطبيقية نظرية السابق

1 Curri. 0403904 
مع ااام المع م)إعاااصاصه وتصريبااا ، ونماااوه 

 المهني(

4 4 -  

2 Curri. 0403905 
التااااااااااااااااصريب )برامس ،أساااااااااااااااااليب  ، 

 مستحصثات (

4 4 -  

3 Curri. 0403906 4 4 المنهج السامعي وصمج التكنولوسيا -  

4 Curri. 0403907 4 4 مستقبل التصريق في عالم متغير -  

5 Curri. 0403908 4 4 قضايا المنهج في الصول النامية -  

6 Curri. 0403909 4 4 التربية ومستمع المعرفة -  

 ثالثا : حضور قاعة البحث المتخااة ل قسم حتى مناقشة رسالة الصكتوراة.

 .Curri( ساااعة معتمااصة  16") المناااهج وطاارق التااصريق" التخاااص:رابعاااً : إعااصاص الرسااالة فااي ذات 
0403910 . 

                                                 
( )  يسوز ل قسم الع مي اقتراح مقررات أخرا اختيارية بعص موافقة مس ق الك ية ومس ق السامعة. 
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 ( ساعات معتمصة أثناء إنساز الصارق لرسالت  ووفقا الحتياسات  وبتحصيص8( مقرر صراسي )2خامساً : يضان )

 .Curri. 0403911 &Curri. 0403912المشرن ويوافق ع يها مس ق القسم برقمي    من

 

 طبقا لما هو مذكور بالالئحة.محتويات المقررات:   -5
 

 بالبرنامج:  متط بات القيص -6

ماان إحاادى  ذاتااه أن يكااون حاصااال علااى درجااة الماجسااتير فااى التربيااة فااى  التخصااص التربااوى -

 معادلة لها من المجلس األعلى للجامعات .علمية الجامعات المصرية، أو درجة 

 رأي مجلس الكلية. ذيكون حاصال علي المستوي اللغوي ووفقا لما يقررل مجلس الجامعة بعد أخـأن  -

 رأي مجلس الكلية. ذبالنسبة للطالب الوافديد يحدد مجلس الجامعة شروط قيدهم بعد أخـ -

 القواعص المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

 وفقا لمواد الئحة الدراسات العليا بالكلية

( ساااعة 40اجتياااز ) )مناااهج وطاارق تاادريس( فااي التربيااة الفلساافة متطلبااات نياال درجااة دكتااورتشامل 

 معتمدة علي النحو التالي:

( ساااعة معتماادة متطلبااات إجباريااة، 12مقااررات دراسااية  فااى التخصااص ) ثااةدراسااة ثال -

( سااعات معتمادة ،  ومقاررين 4ختيااري )ا إحداها باللغة اإلنجليزية ، ومقارر تخصصاي

ى  ات معتمدة ذ  ( ساع8) صلة بموضوع الرسالة يحددهما المشرف على الرسالة، حساب  و 

 احتياجات الدارس ، ويوافق عليها مجلس القسم المختص . 

 ساعة معتمدة( .16رسالة مقبولة ) -

ثناا عشرفصاال  ا )منااهج وطارق تادريس( فاي التربياة الفلسافة روالحد األقصى لنيل درجة دكت -

جامعية ( من تاريخ القيد،، ويجوز مد فترة القيد لمدة عام للدارسين الذين  دراسيا  )ستة أعوام 

نتهاااء ماان إعااداد رسااائلهم العلميااة ، بناااء علااى المقااررات الدراسااية بنجااا  لالجميااع اجتااازوا 

  بالجامعة تقارير السادة المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا

( ساعة معتمادة بنجاا  بشارط أال يكاون 12بعد اجتيازه عدد ) هسجل الدارس رسالة الدكتوراي   -

على قائماة اإلناذار ، وال يجاوز تقاديم الرساالة للمناقشاة والحكام إال بعاد مارور أربعاة فصاول 

ن كاااملين ( ماان تاااريخ موافقااة مجلااس الكليااة علااى تسااجيل يدراسااية أساسااية )عااامين جااامعي

 الرسالة.

( سااعات معتمادة طاوال مادة دراساته المسامو  8سمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجااوز )ي   -

مارات توصيف تراجع اس

 المقررات
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 بها في البرنامج ، وذلك من أجل رفع معدله التراكمي .

رساالة بعاد مارور الفي التربية إذا لم يتقدم الدارس لتساجيل  الفلسفة روشطب القيد لدرجة دكتي   -

 ثالث سنوات من تاريخ قيده .

إذا لاام يقاام بتسااجيل الرسااالة أو إتمامهااا أو رفضااتها لجنااة المناقشااة والحكاام رفضااا   مـااـنا الاادار ي   -

إذا اجتاااز جميااع المقااررات المطلوبااة بنجااا   شااهادة بمتمااام الدراسااات التمهيديااة للاادكتورال -نهائيااا  

 على  انقل .  (+D)بتقدير 

( فصااول دراساية أساساية )عاااميد 4مارور )تقادم الرساالة للمناقشاة والحكاام فقاط وبحاد أدنااى بعاد  -

جامعييد كامليد ( مد تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الرسالة، وبحاد أقصاى لنيال درجاة 

أعاوام جامعياة( ماد تااريخ  6( فصاال  )12) "مناهج وطار  تادريس" دكتورال الفلسفة فى التربية

لالنتهاا  ماد إعاداد رساائلهم العلمياة  القيد، ويجوز مد الفترة لمد اجتازوا جميع المقاررات بنجاا 

بنااا  علااى تقااارير السااادة المشاارفيد وموافقااة مجلااس القساام والكليااة ومجلااس الدراسااات العليااا 

 بالجامعة.

 : اعص تقييم الم تحقين بالبرنامجطرق وقو -8

 ما تقيسه مد المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

، 12، أ/11، أ/10، أ/9، أ/8، أ/7، أ/6، أ/5أ/-4أ/-3أ/ -2أ/ -1أ/ اختبارات تحريرية -1

 -3ب/ -2ب/-1ب/-، 18، أ/17، أ/16، أ/15، أ/14، أ/13أ/

، 12، ب/11،ب/10، ب/9، ب/8،ب/7ب/، 6، ب/5، ب/4ب/

، 10، ج/9،ج/8، ج/7، ج/6، ج/5، ج/4، ج/3، ج/2، ج/1ج

 15، ج/14، ج/13، ج/12، ج/11ج/

، 5، ج/3، ج/1، ج/12، ب/11ب/ -5ب/-10أ/– 7أ/  -6أ/ حضور قاعة البحث -2

 15، ج11، ج6ج/

  اختبارات شفوية -3

 4د/ -3د/-14ج/-13/ج -8/ج تكليفات دراسية -4

 10د/ -8د/ -7د/ -5د/ -11ج/ مشروعات بحثية -5

 طرق تقويم البرنامج  : 

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 عينة مد الطالب استطالع رأي طالب الفرقة النهائية -1

 عينة مد الطالب استطالع رأي الخريجون -2

- -أصااحاب انعمااال )المسااتفيدون -3

 جهات التوظيف(
 التقارير -استطالع رأي

مديري المدار  والمشرفيد 

 انكاديمييد والتربوييد
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 الكليةوفقا  لقرار مجلس  المراجعة الخارجية ريرتق خارجي مقيم خارجي أو ممتحد -4

) أعضااااااا  هي ااااااة طاااااار  أخااااااري

 التدريس(
 القائميد بالتدريس قرراتتقارير الم

    أماني أحمد المحمدى حسنيند/ أ.البرنامج  : منسق

     أمير القرشىأ.د :  رئيس القسم العلمى 
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