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الصحة النفسية قسم  

(13) نموذج رقم  
 

 الدكتوراه فى الصحة النفسيةصيف برنامج تو

 2019/2020الصحة النفسية تخصص 

 :معلومات أساسية –أ 

 الدكتواه فى التربية تخصص صحة نفسية: البرنامجاسم  -1

 (   ) مشترك)  (           ثنائى  (         √ ) أحادى:     البرنامجطبيعة  -2

الصحة النفسيةقسم : القسم المسئول عن البرنامج  

2/6/2013قرار البرنامج: إتاريخ   

مجلس الكلية رقم و 15/4/2015بتاريخ ( 83مجلس القسم رقم )تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

  3/12/2017( بتاريخ 472)

معلومات متخصصة  -ب  

األهداف العامة للبرنامج -1  

فى التربية إلى: الدكتوراه فى التربية يهدف برنامج   

 الصحة النفسية. أساسيات ومنهجيات البحث العلمى فى تخصص  تطبيق 1-1

والتربية الخاصة المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال الصحة النفسية   تطبيق 1-2

  واالرشاد النفسى. 

المعارف المتخصصة فى الصحة النفسية  مع المعارف ذات العالقة مستنبطا  دمج 1-3

 ومطورا للعالقات البينية بينها.

بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى الصحة النفسية والتربية وعيا عميقا  إظهار 1-4

 الخاصة واالرشاد النفسى. 

 وال مبتكرة لحلها.المشكالت المهنية المرتبطة بالصحة النفسية  ويجد حل تحديد 1-5
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 فى المنهج الوقائى ، االنشائى ، والعالجى بفاعلية ويقود فريق عمل  التواصل 1-6

 من خالل برامج نفسية وتربوية في الصحة النفسية فى خدمة المجتمع المشاركة 1-7

 والتربية الخاصة واالرشاد النفسى. 

 لتعليمية المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا -2

  فى التربية يكون الخريج قادرا على أن:  الدكتوراهبانتهاء دراسة برنامج 

 المعلومات والمفاهيم أ. 

، المجةاالت اخخةرذ ذات العالقةةو يحدد المعارف والنظريات المرتبطةة بمجةال تخصصة  1أ.

ومنها: االضطرابات النفسية والعقلية والقدرة على التمييز بين اخسةويا  والمرضةى واالمتمةا  

باخسويا )علم النفس االيجابى( ، االمتما  بأمميةة بنةا  البةرامج االرشةادية باعتبارمةا تةدخالت 

 للتنمية والتحسين والتطوير ، ديناميات الجماعة ، مجاالت التربية الخاصة. 

اخساسةةيات والنظريةةات والق ةةايا والمةةدارة الفكريةةة فةةى مجةةال التخصةةص ومنهةةا يعةةدد  2أ.

االتجامات التحليلية ، السلوكية ، واالنسانية فى وصف وتفسير الصةحة النفسةية بضةرل التنبة  

 والتحكم ، وكذلك االتجامات السيكومترية ، والتحليلية ، والتدخلية.   

، التخصةةص والمجةةاالت اخخةةرذ ذات العالقةةةيصةةف المشةةكالت التةةي يواجههةةا فةةى مجةةال  3أ.

ومنهةةةةةا: ميةةةةةدا  االضةةةةةطربات النفسةةةةةية والسةةةةةلوكية ) كالعصةةةةةا   والةةةةةذما  واخمةةةةةرال 

السيكوسةةةةوماتية وكيفيةةةةة عالجهةةةةا (، االرشةةةةاد النفسةةةةى )مشةةةةكالت التالميةةةةذ العةةةةاديين وذوذ 

خخطةةا  االحتياجةةات الخاصةةة ، والمشةةكالت اخسةةرية واالجتماعيةةة وأبعادمةةا التربويةةة( ، وا

 الشائعة عند إعداد البحوث النفسية فى المكونات المختلفة لتقرير البحث. 

، ومنهةةةا: يتعةةةرف التطةةةورات والةةةرةذ الحديثةةةة فةةةى مجةةةال التخصةةةص والمنةةةامج البحثيةةةة 4أ.

التصةةةميمات التجريبيةةةة، والمةةةنهج الوصةةةفى: المسةةةحى ودراسةةةة الحالةةةة والتطةةةورذ والسةةةببى 

والحديثةةة مةةن الخصةةائص السةةيكومترية خدوات البحةةث،  المقةةار ، وقةةرت التحقةةق الكالسةةيكية

واخساليب اإلحصائية البارامترية واالبارامتريةة وتحليةل التبةاين واإلنحةدار والتضةاير والمسةار 

 والتحليل العاملى ، والتحليالت النفسية لالختبارات االسقاقية. 

لعناصر اخساسية لخطة البحث ، ومنها: ايذكر أساسيات البحث العلمي وااللتزا  بأخالقيات  5أ.

العلمى، وأسلو  كتابة تقرير البحث وأمانة توثيق  )قبقا لقواعد الجمعية اخمريكية لعلم النفس 

APA .) 
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 ب. المهارات الذهنية 

 ( قادرا على أ  :الصحة النفسية يجب أ  يكو  خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )

 المنامج البحثية.يستنتج التطورات الحديثة فى  1 .

 يفسر منهجيات الدراسات البينية. 2 .

 ويميز بينها. االتجامات النفسية الحديثةيقار   3 .

 يستنبط اخفكار، والعالقات المرتبطة التى تفيد مجال تخصص . 4 .

 ينقد المشكالت الم ثرة فى مجال تخصص  ويجد حلوال مبدعة لها 5 .       

 يةوالعملج. المهارات المهنية 

 ( قادرا على أ  :الصحة النفسية يجب أ  يكو  خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )

يربط المعارف والنظريات المرتبطة بمجال تخصص  مع المجاالت اخخرذ ذات  1 .ج

 العالقة.

 يحلل ويقيم النظريات والمدارة الفكرية المختلفة فى مجال تخصص . 2ج.

 مجال تخصص .يسهم فى مشروعات بحثية فى  3ج.

 يطبق منهجيات الدراسات البينية. 4ج.

 يكتب ويقيم التقارير المهنية بموضوعية. 5ج.

 يجيد القرا ة والكتابة باللضة االنجليزية فى تخصص  6ج.     

 والمنقولةة العاممهارات الد. 

 

 ( قادرا على أ  :الصحة النفسية يجب أ  يكو  خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )

 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى. 1د.

 يتحلى بالدقة واخمانة فى جمع المعلومات وعرضها. 2د.

 ينمى ذات  أكاديميا ومهنيا. 3د.

 يقو  أدا ه وأدا  اآلخرين بموضوعية. 4د.

 يستخد  قدرات  الشخصية والوسائل التكنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. 5د.

 يجيد مهارات التواصل مع اآلخرين.  6د.

 يتعامل بإيجابية مع ضضوق البحث العلمى. 7د.

 يجيد مهارة إدارة اخزمات. 8د.
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المعايير األكاديمية للبرنامج  -3  

كلية التربية جامعة ب ARSتم تبنى المعايير المرجعية اخكاديمية لبرامج الدراسات العليا      

حلوا ، والتى قامت لجنة الدراسات العليا بوحدة ضما  الجودة بصياغتها، وتم اعتمادما من 

 3/3/2014( بتاريخ 246المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم )

:لتربية دكتوراه االمواصفات القياسية لخريج   

 . يجيد أساسيات ومنهجيات البحث العلمى. 1
 . يضيف باستمرار للمعارف فى مجال التخصص. 2
 . يطبق المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة.3
 . يدمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا للعالقات البينية بينها. 4
 . يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص. 5
 . يحدد المشكالت المهنية ويجد حلوال مبتكرة لحلها. 6
 م ممارسته المهنية. . يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخد7
 . يتواصل بفاعلية ويقيد فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة.8
 . يتخذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة. 9

 . ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا مع االنخراط فى التعليم المستمر. 10
 . يشارك فى خدمة المجتمع. 11

 
 )إن وجدت(العالمات المرجعية -4    

تنطبقال   

)طبقا لالئحة الكلية( :هيكل مكونات البرنامج -5  

 مدة البرنامج أ. 

( ساعة معتمدة الحد اخدنى لنيل درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية )الصةحة النفسةية ( فصةلين 40)

أعةوا  جامعيةة(، ويجةوز مةد فتةرة  6دراسيين أساسيين، والحد اخقصى اثنى عشر فصالً دراسةياً )

 .لمدة عا  لنيل الدرجةالقيد 
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 هيكل البرنامج -ب

 عدد الساعات/الوحدات - 12 إجبارذ 12 اختيارذ 24 إجمالى المقررات

      16 رسالة مقبولة

      40 المجموع

       

 مقررات المتطلبات اإلجبارية -  12 ساعة      بنسبة 30 %

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

أثنا  إنجاز مقررات يحددها المشرف ) - 8 ساعات    بنسبة 20 %

 الرسالة(

 رسالة مقبولة - 16 ساعة      بنسبة 40 %

ة قاعة البحث المتخصصة حتى مناقش من المتطلبات اإلجبارية أيضا: حضور - 

 الرسالة.

         (نظام الساعات المعتمدة فىمستويات البرنامج ) -ج

إذا لم يقم بتسجيل الرسالة أو إتمامها أو رف تها لجنة المناقشةة والحكةم رف ةاً -يُمــنح الدارة  -

إذا اجتةاز جميةع المقةررات المطلوبةة بنجةا   شهادة بإتما  الدراسات التمهيدية للةدكتوراه -نهائياً 

 على  اخقل .  (+D)بتقدير 

( سةاعة معتمةدة بنجةا  بشةرق أال يكةو  12يسجل الدارة رسالة الدكتوراه بعد اجتيةازه عةدد ) -

( ساعات معتمةدة قةوال مةدة 8على قائمة اإلنذار، ويسمح للدارة بإعادة دراسة ما ال يتجاوز )

 لبرنامج ، وذلك من أجل رفع معدل  التراكمي .دراست  المسمو  بها في ا

( فصةول دراسةية أساسةية )عةامين 4تقد  الرسالة للمناقشة والحكم فقط وبحد أدنى بعةد مةرور ) -

جةةامعيين كةةاملين ( مةةن تةةاريخ موافقةةة مجلةةس الكليةةة علةةى تسةةجيل الرسةةالة، وبحةةد أقصةةى لنيةةل 

أعوا  جامعية( مةن تةاريخ القيةد، ويجةوز مةد  6( فصالً )12درجة دكتوراه الفلسفة فى التربية )

الفترة لمن اجتازوا جميع المقررات بنجا  لالنتها  من إعداد رسائلهم العلمية بنا  على تقةارير 

 السادة المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة.

 

 د. مقررات البرنامج 

 

 ( ساعة موزعة على المقررات التالية:12)أواًل: متطلبات إجبارية : 

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه  

 المعتمدة

المتطلب  الساعات التدريسية

 السابق
 تطبيقية نظرية

1 Ment 0407901 
بحوث متقدمة فى الصحة النفسية)باللضة 

 االنجليزية(

4 4 -  
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2 Ment 0407902  4 4 باللضة االنجليزيةقرا ات فى الصحة النفسية -  

3 Ment 0407903  4 4 مقرر متقد  فى علم النفس االكلينكى -  

 

 ( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات التالية :4: ) ثانياً : متطلبات تخصصية اختيارية

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه  

 المعتمدة

المتطلب  الساعات التدريسية

 السابق
 تطبيقية نظرية

1 Ment 0407904  4 4 مهارات ادارة ال ضوق النفسية -  

2 Ment 0407905 4 4 مقرر متقد  فى علم النفس االرشادذ -  

3 Ment 04079066 4 4 مقرر متقد  فى علم النفس االجتماعى -  

 

 ح ور قاعة البحث المتخصصة للقسم حتى مناقشة الرسالة. ثالثا :

 Ment 0407907( ساعة معتمدة  16) " الصحة النفسية  "إعداد الرسالة في ذات التخصص : رابعاً :

( ساعات معتمدة أثنا  إنجاز الدارة لرسالت  ووفقا الحتياجات  وبتحديد من 8( مقرر دراسي )2ي اف ) خامساً :

 Ment 0407908 & Ment 0407909ليها مجلس القسم برقمي   المشرف ويوافق ع

 

 

 
 

 : محتويات المقررات  -5
       

 متطلبات االلتحاق بالبرنامج -6

 يشترق في قيد الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربية: (:77مادة )

التربية فى  التخصص التربوذ ذاتة  مةن إحةدذ أ  يكو  حاصال على درجة الماجستير فى  -

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

رأي مجلس  ذأ  يكو  حاصال علي المستوي اللضوي ووفقا لما يقرره مجلس الجامعة بعد أخـ -

 الكلية.

 رأي مجلس الكلية. ذأخـبالنسبة للطال  الوافدين يحدد مجلس الجامعة شروق قيدمم بعد  -

 واعد المنظمة الستكمال البرنامج الق -7

 وفقا لمواد الئحة الدراسات العليا بالكلية

 ( :78مادة )

                                                 
( )  يجوز للقسم العلمي اقتراح مقررات أخرى اختيارية بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة. 
 

 راجع استمارات توصيف المقررات
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( ساعة 40متطلبات نيل الدرجة : تشمل متطلبات نيل درجة دكتور الفلسفة في التربية اجتياز )

 معتمدة علي النحو التالي:

( سةاعة معتمةدة متطلبةات إجباريةة، إحةداما 12دراسة ثالثةة مقةررات دراسةية  فةى التخصةص ) ▪

( سةاعات 8( سةاعات معتمةدة ،  ومقةررين )4باللضة اإلنجليزية ، ومقرر تخصصي اختياري )

معتمةةدة َذَوذص صةةلة بموضةةوع الرسةةالة يحةةددمما المشةةرف علةةى الرسةةالة، حسةةب احتياجةةات 

 القسم المختص .  الدارة ، ويوافق عليها مجلس

 ساعة معتمدة( .16رسالة مقبولة ) ▪

 ( :79مادة )

% لالمتحةا  الشةفوذ،  20% لألعمةال الفصةلية ، 20يخصص مةن النهايةة العظمةى لكةل مقةرر  -

 % لالمتحا  التحريرذ فى نهاية الفصل الدراسى . 60

االت تحسب درجات اخعمال الفصلية علةى إنجةازات الةدارة فةى ورع العمةل والبحةوث والمقة -

 التى يكلف بها واالختبارات التى تعقد ل  قوال الفصل الدراسى وفى منتصف الفصل الدراسى 

 ( :80مادة )

الحد اخقصى لنيل درجةة دكتةور الفلسةفة فةي التربيةة اثنةا عشرفصةالً دراسةياً )سةتة أعةوا    

اجتةةازوا جميةةع جامعيةةة ( مةةن تةةاريخ القيةةد،، ويجةةوز مةةد فتةةرة القيةةد لمةةدة عةةا  للدارسةةين الةةذين 

المقةةررات الدراسةةية بنجةةا  لالنتهةةا  مةةن إعةةداد رسةةائلهم العلميةةة ، بنةةا  علةةى تقةةارير السةةادة 

 المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة .

 ( :81مادة )

يكةو  ( سةاعة معتمةدة بنجةا  بشةرق أال 12يسجل الدارة رسالة الةدكتوراه بعةد اجتيةازه عةدد ) -

علةةى قائمةةة اإلنةةذار ، وال يجةةوز تقةةديم الرسةةالة للمناقشةةة والحكةةم إال بعةةد مةةرور أربعةةة فصةةول 

دراسةةية أساسةةية )عةةامين جةةامعيين كةةاملين ( مةةن تةةاريخ موافقةةة مجلةةس الكليةةة علةةى تسةةجيل 

 الرسالة.

( ساعات معتمدة قوال مدة دراسةت  المسةمو  بهةا 8يسمح للدارة بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) -

 في البرنامج ، وذلك من أجل رفع معدل  التراكمي .

 ( :82مادة )

يشطب القيد لدرجةة دكتةور الفلسةفة فةي التربيةة إذا لةم يتقةد  الةدارة لتسةجيل الرسةالة بعةد 

 مرور ثالث سنوات من تاريخ قيده .

 ( :83مادة )

 أحكا  الرسالة : 

لبحثية يقره مجلس القسةم  والكليةة ، يختار الدارة موضوعاً لرسالت  العلمية وفقاً لخطة القسم ا -

 ويبدأ التسجيل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على الموضوع . 
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يُلضةى قيةد الةةدارة إذا انق ةت خمسةة أعةةوا  جامعيةة  مةن تةةاريخ التسةـجيل دو  الحصةول علةةى  -

متتةاليين بعةد  درجة دكتور الفلسفة في التربيةة ، أو إذا قةد   المشةرفو  علةى الرسةالة تقريةرين 

 صالحية الباحث للبحث ، وموافقة مجلسي القسم والكلية .

يقد  الدارة رسالة بحثية تت من نتائج علمية ، تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشة عالنيةة  -

فيها وذلك بعد م ى عامين جامعيين كاملين على اخقل من تةاريخ موافقةة مجلةس الكليةة علةى 

 التسجيل للرسالة .

تم حسا  عدد نقاق تقدير الرسالة بحسةا  : حاصةل ضةر  "تقةدير الةدارة فةى الرسةالة" فةى ي -

 "عدد الساعات المعتمدة للرسالة" . 

 ( :84مادة )

يُذكر فى شهادة مةنح درجةة دكتةور الفلسةفة فةي التربيةة التةي يحصةل عليهةا الطالةب القسةم 

اخةل القسةم وفقةا للتخصصةات العلمى، والتخصةص النةوعى الةدقيق الةذي تنتمةي إلية  الرسةالة د

المحددة، وموضوعها، وتقديرما الذي وافقت علي  لجنةة المناقشةة والحكةم علةى النحةو التةالي : 

نقاق ، جيد= نقطتا  (،   ويتم حسةا  عةدد نقةاق تقةدير الرسةالة  3نقاق ، جيد جدا= 4)ممتاز=

كةةذلك التقةةدير بحاصةةل ضةةر  تقةةدير الةةدارة فةةي الرسةةالة مةةع عةةدد السةةاعات المعتمةةدة لهةةا   و

 النهائى لدرجة دكتور الفلسفة بجميع التخصصات باخقسا  العلمية

 ( :85مادة )

بحاصل جمع عدد النقاق التى حصل عليها الدارة  يحدد التقدير النهائى لمرحلة الدكتوراه

( ساعة معتمدة م افة إلةى عةدد النقةاق الحاصةل عليهةا فةى تقةدير 24فى المقررات الدراسية )

 ساعة( . 16الرسالة )

 

 ( :86مادة )

إذا لم يقم بتسجيل الرسةالة أو إتمامهةا أو رف ةتها لجنةة المناقشةة والحكةم  -يُمــنح الدارة 

شهادة بإتما  الدراسات التمهيدية للدكتوراه إذا اجتاز جميع المقةررات المطلوبةة  -رف اً نهائياً 

 على  اخقل .  (+D)بنجا  بتقدير 

 ( :87مادة )

( جةةداول المقةةررات الدراسةةية وعةةدد سةةاعاتها المعتمةةدة وأكوادمةةا بدرجةةة دكتةةور 7ملحةةق )يبةةين 

 الفلسفة فى التربية بالتخصصات التربوية المختلفة .

 اعد تقييم الملتحقين بالبرنامج طرق وقو -8

 ما تقيس  من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

لتقييم المعارف والمهارات الذمنية التى اكتسبها  االختبارات التحريرية -1

  (5 . – 4 .– 3 . – 2 . – 1) .الطال  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

 

 

 لتقييم المهارات المهنية والعملية التى اكتسبها الطال   االختبارات الشفهية  -2

 ( 6ج. – 5ج. – 4ج. – 3ج. – 2ج. – 1)ج.

لتقييم المعارف والمهارات الذمنية والمهنية والعامة  أورات العمل )التكليفات(   -3

 التى اكتسبها الطال  

. (1 – . 2 – . 3 –. 4 – . 5) 

 (6ج. – 5ج. – 4ج. – 3ج. – 2ج. – 1)ج.

  (8د.– 7د.– 6د.  – 5 د. – 4د. – 3د. – 2د.– 1)د.

  حديثرسالة الدكتوراه )بحث  -4

 (منبثق من الخطة البحثية للقسم

 لتقييم جميع المخرجات التى اكتسبها الطال  

 ( 5أ. – 4أ. – 3أ. – 2أ. – 1)أ.

. (1 – . 2 – . 3 –. 4 – . 5) 

 (6ج. – 5ج. – 4ج. – 3ج. – 2ج. – 1)ج.

 (8د.– 7د.– 6د.  – 5د.  – 4د. – 3د. – 2د.– 1)د.

 طرق تقويم البرنامج  -9

داةاأل العينة  القائم بالتقويم  

 برنامج الدكتوراه طالب  -1 استبيانات الطالبجميع 

 استطالع رأى المستفيدين -2 استبيانات 

 

المسئول عن البرنامج                                                     التوقيع       منسق البرنامج               

        رئيس قسم الصحة النفسية           أحمد حسن الليثى                                      /ا.م.د

  أ.د وفاء عبد الجواد                                                                                    


