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 ( 13نموذج رقم ) 
 حلوان جامعة

 كلية التربية
 أصول التربيةقسم 

 
 اجتماع التربية (  ) دكتوراه الفلسفة في التربية(توصيف برنامج دراسي ) 
 ( 2020-2019) عام  

 ــــــــــــــــــــ
 معلومات أساسية : –أ 
 (اجتماع التربيةتخصص )  ) دكتوراه(اسم البرنامج : -1
 ) ثنائي (      ) مشترك (      ( :  ) أحاديامج طبيعة البرن - 2

 أصول التربية قسم  البرنامج :القسم المسئول عن 

 م6/2013 /2تاريخ إقرار البرنامج : 

 /3( بتاريخ )427بقرار رقم ) 2017ديسمبر  3تاريخ اعتماد توصيف البرنامج تاريخ اعتماد توصيف البرنامج: 

12/2017). 

 

 ة :ات متخصصمعلوم -ب
 يهدف البرنامج إلى: األهداف العامة للبرنامج : -1

 .(التربية اجتماع( التربية أصول مجالفي  أساسيات ومنهجيات البحث العلمييجيد  1/1

 يضيف باستمرار للمعارف في مجال علم اجتماع التربية. 1/2

 ذات العالقة. والمجاالت (التربية اجتماع(يطبق المنهج التحليلي الناقد للمعارف في مجال  1/3

 يدمج  المعارف المتخصصة والمعارف ذات العالقة مستنبطاً العالقات البينية بينها. 1/4

 يظهر وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال علم اجتماع التربية.  1/5

 يحدد المشكالت المهنية ويضع حلوالً مبتكرة لها .  1/6

 ولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.وسائل التكنيستخدم ال 1/7

 يتواصل بفاعلية ويقود فريق عمل في سياقات مهنية مختلفة.  1/8

 يتخذ القرار في ظل المعلومات المتاحة.  1/9

 ينمي ذاته اكاديمياً ومهنياً مع االنخراط في التعليم المستمر.  1/10

 يشارك في خدمة المجتمع.  1/11

 مية المستهدفة من البرنامج : تعليرجات الالمخ -2

 المعلومات والمفاهيم:  -2-1

 يعرف مناهج البحث في التربية وأسسها واساليبها ومجاالت استخدامها.  2-1-1

 يلم بالحقائق والمفاهيم والمبادئ والقوانين والنظريات في مجال علم اجتماع التربية.  2-1-2

 تربية وعالقتها بالمجاالت المعرفية األخرى. م اجتماع اليصنف الخريطة المعرفية لعل 2-1-3

 يحدد المجاالت المعرفية والبينية والتخصصية والتخصصات األخرى.  2-1-4

 يعرف المصادر العلمية وقواعد البيانات ومحركات البحث في مجال علم اجتماع التربية.  2-1-5
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 اجتماع التربية.  في مجال علميعرف اسس واساليب البحث االجرائي واالستقصاء  2-1-6

 يعرف اسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها في علم اجتماع التربية.  2-1-7

 ات االتصال واساليب التواصل اللفظي وغير اللفظي. ييعرف نظر 2-1-8

 يعرف اسس وآليات صناعة القرار واتخاذه.  2-1-9

  نمو المهني.يعرف االسس النظرية واالستراتيجيات في مجال ال 2-1-10

 يعرف بنية وخصائص مجتمعه واحتياجاته التربوية والمؤسسات الشريكة.  2-1-11

 المهارات الذهنية :  -2-2

 كالت البحثية التربوية واألهداف والفروض واألسئلة ومناهج البحث المناسب لدراستها. المش يحدد 2-2-1

 في مجال علم اجتماع التربية. والنظريات  يفسر الظواهر التربوية في ضوء المفاهيم والمبادئ 2-2-2

 يميز الحدود الموضوعية لمجال علم اجتماع التربية وتقاطعها مع المجاالت األخرى.  2-2-3

 يحدد مجاالت البحث والتطبيق للعلوم البينية الناشئة بين علم اجتماع التربية والتخصصات األخرى.  2-2-4

 تماع التربية وينقدها. ت في علم اجحلل المعارف الجديدة والنظرياي 2-2-5

 يشخص المشكلة المهنية ويفترض التعديالت اإلجرائية المناسبة لها.  2-2-6

 يربط النظرية العلمية في التعلم بالتطبيق التقني.  2-2-7

 يستخلص المعاني والدالالت الصحيحة لرموز التواصل اللفظي.  2-2-8

 ات المتاحة. دود المعلوميفاضل بين البدائل الممكنة في ح 2-2-9

 يستنتج احتياجات النمو المهني في ضوء معايير األداء ونتائج تقييمه.  2-2-10

 يستنتج عالقات التحالف والشراكة بين األطراف المجتمعية والمهنية المعنية بالتعليم. 2-2-11

 مهارات مهنية وعملية : -2-3

 حل المشكالت المهنية التي تواجهه. ن ممارسته ومنهجيات البحث العلمي التربوي لتحسييطبق  2-3-1

 يستنبط معارف مهنية جديدة من التفكير في ممارسته.  2-3-2

 ينقد ممارساته وممارسات الزمالء في ضوء المعارف المتخصصة والمعارف المتصلة.  2-3-3

 يوظف معارفه والمعارف البينية لفهم ممارسته المهنية وتحسينها.  2-3-4

 النظريات الجديدة لتحسين ممارساته. لمعارف وف ايوظ 2-3-5

 يمارس البحث االجرائي لحل المشكالت المهنية وتحسين ممارساته.  2-3-6

 يستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة لتحسين ممارساته.  2-3-7

 يوظف أساليب متنوعة للتواصل المهني وتحسين الممارسات.   2-3-8

 لتحسين ممارساته وتعلم ونمو تالميذه.  تخاذ القراريطبق أسس ومهارات ا 2-3-9

 تحسين ممارساته المهنية بناًء على نتائج التفكير فيها.  2-3-10
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 يخطط القامة شراكات مهنية ومجتمعية داعمة لتعلم تالميذه ونموهم.  2-3-11

 مهارات عامــــة :  -2-4

 . ية والمهنيةينتهج األسلوب العلمي في التفكير في حياته الشخص 2-4-1

 يرد الممارسات المهنية والحياتية إلى أصولها المعرفية.  2-4-2

 يحلل المشكالت ويشخصها من زوايا معرفية متعددة.  2-4-3

 يميز المجال المعرفي البيني المناسبة لفهم الظواهر المركبة.  2-4-4

 ة المعتمدة. مية والمهنييتابع الجديد في مجال علم اجتماع التربية من المصادر األكادي 2-4-5

 يتفكر في ممارساته قبل وأثناء وبعد أدائها.  2-4-6

 تخدم التطبيقات التقنية في حياته الشخصية والمهنية بفاعلية. يس 2-4-7

 يتواصل بفاعلية مع زمالئه واألطراف المعنيين بالعملية التعليمية.  2-4-8

 يتحلي بالدقة في جمع المعلومات وتحليلها.  2-4-9

 ري فرص النمو الشخصي والمهني وفقاً الحتياجاته. بتح 2-4-10

 يدير العالقات المهنية والمجتمعية بكفاءة.  2-4-11

 المعايير األكاديمية للبرنامج :  -3

كليممة التربيممة جامعممة حلمموا ق والتممي قاممم  لجنممة ب ARSتممم تبنممي المعممايير المرجعيممة ا كاديميممة لبممرامج الدراسممات العليمما
( بتماريخ 246دة ضما  الجودة بصياغتها وتمم اعتماداما ممل المجمالح الحاكممةق مجلمح الكليمة رقمم )العليا بوح الدراسات

 2014/2015وتم تفعيل البرنامج بدًءا مل الفصل ا ول للعام ا كاديمي  3/3/2014

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4

 ال تنطبق 4/1

 مكونات البرنامج : وهيكل  -5

( 12الحمد ا قصمي لنيمل الرسمالة )رسمالة المدكتورا ( بعمد اجتيما   عمدد )  مل الالئحمة (81)مادةتحدد المج: مده البرنا -أ

ساعة معتمدة بنجاح بشرط أال يكو  علم  قائممة اذنمذار وال يجمو  تقمديم الرسمالة للمناقشمة والحكمم رال بعمد ممرور أربعمة 

 رسالة. فصول دراسية أساسية )عاميل جامعييل كامليل( مل تاريخ موافقة مجلح الكلية عل  تسجيل ال

 هيكل البرنامج:  -ب

 :  الوحدات/عددالساعات ▪

 (40)ي(      إجمال-(        عملي)40نظري)

 (4(        اختياري)-(      انتقائي)36)يإلزام

 :األساسية العلوم مقررات ▪

 :ةواإلنساني االجتماعية العلوم مقررات ▪

 :التخصص علوم مقررات

 :التخصص في الرسالة إعداد ▪

8 20%  

12 
30%  

4 

40%  16 

10%  
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 ات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :  مستوي -ج
 يتطلب البرنامج اجتيا  الطالب مستوييل:

 ساعة كما يحدد الجدول الموجود في  24المستوى االول اجتيا  المقررات الخاصة بالبرنامج وتمثل  •
 ( سمماعة16) أصممول التربيممة )اجتممماع التربيممة( رعممداد الرسممالة فممي ذات التخصمم  :المسممتوى الثمماني  •

 Foed. 0401919معتمدة

 مقررات البرنامج :-د

 ( ساعة معتمدة علي النحو التالي:40في التربية اجتيا  ) الفلسفة تشمل متطلبات نيل درجة دكتور

( ساعة معتمدة متطلبات رجباريةق رحدااا باللغة اذنجليزية ق ومقرر 12مقررات دراسية  ف  التخص  ) ثةدراسة ثال

ى  ( ساعات معتمدة ذ  8ت معتمدة ق  ومقرريل )( ساعا4ختياري )ا تخصصي صلة بموضوع الرسالة يحدداما  و 

 المشرف عل  الرسالةق حسب احتياجات الدارس ق ويوافق عليها مجلح القسم المخت  . 

  :موزعة على المقررات التالية( ساعات 12:)إجبارية متطلبات اوال : 

عدد  اسم المقرر كود أو رقم المقرر

 الوحدات

 الفرقة ةالساعات األسبوعيعدد 

 أو المستوى

الفصل 

متطلببببببببببببب  تمارين نظري الدراسي

 سابق

Foed. 0401914 

قببببببراءات فببببببي علببببببم  

اجتمبباع التربيببة بالل ببة 

 اإلنجليزية

4 4 -    

Foed. 0401915 

 متقدمببببببببة دراسببببببببات

 الثقافيببببببببببة لألبعبببببببببباد

 للمدرسة واالجتماعية

4 4 - Foed. 

0401914 

  

Foed. 0401902 
سبببببببببفات تربويبببببببببة فل

 معاصرة

4 4 -    

 من بين المقررات التالية : ا( ساعات يتم اختياره4: ) متطلبات تخصصية اختيارية ثانيا:

كببود أو رقببم 

 المقرر

عببببببببببببببببببدد  اسم المقرر

 الوحدات

الفرقببببببة أو  عدد الساعات األسبوعية

 المستوى

الفصببببببببببببل 

 متطلب سابق تمارين نظري الدراسي

Foed. 

0401916 

 عيببببببةاالجتما األسببببببس

 للتعليم الجامعي

4 4 -    

Foed. 

0401917 

 والعبببببدل األيديولوجيبببببة

 التعليم في االجتماعي

4 4 - Foed. 

0401915 

  

Foed. 

0401918 

متقدمة في  دراسات

 مناهج البحث الكمية

4 4 -    

 : حضور قاعة البحث المتخصصة للقسم حت  مناقشة الرسالة.ثالثا
 Foed. 0401919( ساعة معتمدة16) أصول التربية )اجتماع التربية( في ذات التخص  :: رعداد الرسالة  رابعا
( سمماعات معتمممدة أثنمماء رنجمما  الممدارس لرسممالته ووفقمما الحتياجاتممه وبتحديممد مممل 8( مقممرر دراسممي )2: يضمماف ) خامسمما

 .Foed. 0401920&Foed. 0401921المشرف ويوافق عليها مجلح القسم برقمي   
 
 ت المقررات  : محتويا  -5

: 
  متطلبات االلتحاق بالبرنامج: -6

 قيد الدارس لدرجة دكتور الفلسفة ف  التربية :ليشترط مل الالئحة أنه   (77مادة )تحدد ال

                                                 
 

 راجع استمارات توصيف المقررات
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مل رحدى الجامعات المصريةق أو درجة  ذاته أ  يكو  حاصال عل  درجة الماجستير ف  التربية ف   التخص  التربوى

 لمجلح ا عل  للجامعاتمعادلة لها مل اعلمية 

 81 -الى -78تحددها الالئحة في المواد من  القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  :  -7

 ثةدراسة ثال ( ساعة معتمدة علي النحو التالي:40في التربية اجتيا  ) الفلسفة تشمل متطلبات نيل درجة دكتور( 78مادة )

 متطلبات رجباريةق رحدااا باللغة اذنجليزية ق ومقرر تخصصي( ساعة معتمدة 12مقررات دراسية  ف  التخص  )

ى  ( ساعات معتمدة ذ  8( ساعات معتمدة ق  ومقرريل )4ختياري )ا صلة بموضوع الرسالة يحدداما المشرف عل   و 

 ساعة معتمدة( .16رسالة مقبولة )ق الرسالةق حسب احتياجات الدارس ق ويوافق عليها مجلح القسم المخت  

% لالمتحا  60شفوىق  الالمتحا  ل% 20% لألعمال الفصلية ق 20يخص  مل النهاية العظم  لكل مقرر  : (79مادة )

 التحريرى ف  نهاية الفصل الدراس  . 

نجا ات الدارس ف  ورش العمل والبحوث والمقاالت الت  يكلف بها واالختبارات رتحسب درجات ا عمال الفصلية عل  

 ف الفصل الدراس  الدراس  وف  منتصالت  تعقد له طوال الفصل 

جامعية ( مل تاريخ   ثنا عشرفصالً دراسياً )ستة أعوام افي التربية  الفلسفة روالحد ا قص  لنيل درجة دكت ( :80مادة )

لهم نتهاء مل رعداد رسائالمقررات الدراسية بنجاح لالجميع القيدقق ويجو  مد فترة القيد لمدة عام للدارسيل الذيل اجتا وا 

 . بالجامعة العلمية ق بناء عل  تقارير السادة المشرفيل وموافقة مجلح القسم والكلية ومجلح الدراسات العليا

( ساعة معتمدة بنجاح بشرط أال يكو  عل  قائمة اذنذار 12بعد اجتيا   عدد )  يسجل الدارس رسالة الدكتورا ( :81مادة )

ل كامليل ( مل تاريخ يم رال بعد مرور أربعة فصول دراسية أساسية )عاميل جامعيق وال يجو  تقديم الرسالة للمناقشة والحك

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته 8يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاو  )ق ة مجلح الكلية عل  تسجيل الرسالةموافق

 المسموح بها في البرنامج ق وذلك مل أجل رفع معدله التراكمي

 ييم الملتحقين بالبرنامج   : طرق وقواعد تق -8 

% لالمتحا  60شفوىق  الالمتحا  ل% 20% لألعمال الفصلية ق 20يخص  مل النهاية العظم  لكل مقرر  : (79مادة )

 التحريرى ف  نهاية الفصل الدراس  . 

واالختبارات  نجا ات الدارس ف  ورش العمل والبحوث والمقاالت الت  يكلف بهارتحسب درجات ا عمال الفصلية عل  و

  الت  تعقد له طوال الفصل الدراس  وف  منتصف الفصل الدراس  

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

اختبار تحريري -1 -2/3/3-2/2/2-2/2/1-2/1/7-1/6م2-2/1/4-2/1/3-2م2/1/1-2/1 

2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

اختبار شفوي -2  2/1/1-2/1/2-2/1/5-2/1/4-2/1/6-2/1/7-22/1/8-2/1/9-2/1/10-

2/2/1-2/2/2-22/2/4-2/2/5/3/3-2/3/5-2/4/2-2/4/5-2/4/8  

أعمال فصلية-3  2/4/4-2/4/5-2/4/6-2/9-2/4/10-2/4/11  

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

الملتحقين  جميع الطالب

 بالبرنامج
استطالع رأي  الطالب  -11   

عض خريجي البرنامج مل ب

المعلميل واعضاء ايئة التدريح 

 بالقسم

الخريجون -2 استبانات  

طرق أخري -5    
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 رئيس القسم العلمي                 .نهي عبد الرازق محمدد:    المسئول عن البرنامج

 

 ا.د ظالل محمد عادل سليمان                                                                                   

 


