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 ( 13نموذج رقم ) 

 حلوان جامعة

 كلية التربية

 قسم أصول التربية

 

 التربية ( )فلسفةالفلسفة في التربية(  )دكتوراهتوصيف برنامج دراسي 

 ( 2020-2019) عام 

 ــــــــــــــــــــ

 معلومات أساسية : –أ 

 (التربية فلسفةاسم البرنامج :) دكتوراه( ) تخصص  -1

 (      ) ثنائي (      ) مشترك ( ) أحادي  طبيعة البرنامج : - 2

 قسم أصول التربية  القسم المسئول عن البرنامج :

 م6/2013 /2تاريخ إقرار البرنامج : 

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

12/2017.) 

 

 متخصصة: معلومات-ب

 يهدف البرنامج إلى: للبرنامج:العامة  دافاأله-1

 .التربية( فلسفة (التربية أصول في مجال أساسيات ومنهجيات البحث العلميإجادة  1/1

 .التربية فلسفة مجاالت باستمرار للمعارف في استمرارية اإلضافة 1/2

 ات العالقة.والمجاالت ذ التربية فلسفةق المنهج التحليلي الناقد للمعارف في مجال يطبت 1/3

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

ضة  ود المشةالالت المهنيةة ويةحدتو التربيةة فلسفةر وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال اظهإ 1/5

  لها.مبتالرة الحلول ال

 .التربويين في مجال فلسفة التربيةلخبراء إعداد اوتطوير المعرفة المهنية  1/6

 م الوسائل التالنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية.استخدا 1/7

 يتخذ القرار في ظل المعلومات المتاحة. و فريق عمل في سياقات مهنية مختلفةتواصل بفاعلية ويقود ال 1/8

اتها التعليمية من فهم ما بين الفلسفات التربوية وتطبيق، وعليم المستمراكاديمياً ومهنياً م  االنخراط في الت ذاتال ةنميت 1/9

 والبيئية.لى الخلفيات الثقافية ردها إو اختالفات

 بينهما  والتأثير المتبادلق فهم الدارس للعالقة المتبادلة بين الفالر والواق  المجتمعي والتربوي يعمت 1/10

 في خدمة المجتم . ةشاركالم1/11

 التعليمية المستهدفة من البرنامج :  تالمخرجا-2

 والمفاهيم:  المعلومات-2-1

ل القاعةدة المعرفيةة وصةول التربيةة بمةا يةتمث يةةكيفو فلسففة التربيفةالمعارف والنظريات المرتبطةة بمجةال  يحدد 2-1-1

 والتمييز.تتضمنه من مصادر ونظريات وفنيات للتحليل 

 . التربية فلسفةا والمدارس الفالرية المختلفة فى مجال اوساسيات والنظريات والقضاي يعرف 2-1-2

  العالقة.يحدد المشالالت التى يواجهها فى مجال فلسفة التربية والمجاالت اوخرى ذات  2-1-3

يذكر االتجاهات العامة في فلسفة التربية ومباحثها وروادها، وعالقتها بالظروف التاريخية والبيئية والثقافية التةي  2-1-4

  .فيهاوتطورت  نشأت

واالتجاهةات الفلسةفية العامةة التربيةة.  فلسةفةيعرف المصادر العلمية وقواعد البيانات ومحركات البحث في مجال  2-1-5

ومباحثها وروادها، وعالقتها بالظروف التاريخية والبيئية والثقافية التي نشأت وتطورت فيها ، والتطبيقات التربويةة لالةل 

 .منها

  ات البحث العلمى وااللتزام بأخالقياتهأساسي يعرف 2-1-6

 للتحليل.ونظريات وفنيات  تمثيل القاعدة المعرفية وصول التربية بما تتضمنه من مصادر فصي 1-7 – 2

 استراتيجيات تنمية مهارات التفالير النقدي وحل المشالالت . حددي 8 -1 – 2

 يةفلسفة الترب والرؤى الحديثة فى مجال يستعرض التطورات 2-1-9

 اوساسيات والنظريات والقضايا والمدارس الفالرية المختلفة في مجال التخصص.  يتعرف 2-1-10
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 التي يواجها في مجال التخصص والمجاالت اوخرى ذات العالقة.  يحدد المشالالت 2-أ

 .بينها يعرف أسس بناء النظم والسياسات التعليمية وتخطيطها وتحليلها ، والمداخل الرئيسة في المقارنة 3-أ

  الذهنية: المهارات-2-2

 .التربوية والنظرية المؤثرة في المناهجوالتطورات المعرفية العالقات  ريفس 2-2-1
 . يفسر منهجيات الدراسات البينية 2-2-2

 . ويميز بينهاوتطبيقاتها التربوية  والفلسفات يقارن االتجاهات 2-2-3

يةرد الممارسةات والتطبيقةات التربويةة إلةى أصةولها االجتماعيةة و تربيةةفلسةفة الينقد المشالالت المؤثرة فى مجال  2-2-4

 . ويجد حلوال مبدعة لها

، ويالشف أوجه االتساق أو التناقض بين المفاهيم واوفالار المجردة وبين المصادفات والحاالت التربوية التي  2-2-5

 .تندرج تحتها في الواق 

 لفالر والواق  المجتمعي والتربوي و التأثير المتبادل بينهمافهم الدارس للعالقة المتبادلة بين اي 2-2-6

 وعملية:مهنية  مهارات-2-3

 م  المجاالت اوخرى ذات العالقة فلسفة التربيةالمعارف والنظريات المرتبطة بمجال  ستنتجي 2-3-1

يةات والمناقشةات النظريةة يفيةد مةن النظرو التربيةةفلسفة  النظريات والمدارس الفالرية المختلفة فى مجال يوظف 2-3-2 

  .النقدية حول اوهداف العليا للتمدرس

 مقبولة.بالصورة التي يمالن أن تقود إلى إحداث تغييرات  التربيةفلسفة يسهم فى مشروعات بحثية فى مجال  2-3-3

د لالةل مةن الفالةر علةى ضةوء السةياقات وعوامةل التةأثير والنشةأة ، موظفةا الفهةم الناقة .المهنيةيالتب ويقيم التقارير  2-3-4

  والممارسة التربوية ، وللقرارات واوحداث التي شاللت كل منهما

 التناقضات ومواض  عدم االتساق م  القيم االجتماعية والتربوية والسياسات والممارسات. ستنتجي 5 -3 – 2

التعامل م  ما يواجها من مواطن القصور والتناقض في ممارساته المهنية ، ويسعى إلى تنوي  أساليبها و التبي 6 -3 – 2

 دف تحسينها لصالح تعلم التالميذ.مشالالت به

 يحلل ويقيم النظريات والمدارس الفالرية المختلفة في مجال تخصصه. 2-3-7

  عامــــة: مهارات-2-4

 .بحثييتواصل بفاعلية فى فريق عمل  2-4-1

 يتحلى بالدقة واومانة فى جم  المعلومات وعرضها.  2-4-2

  م أداءه وأداء اآلخرينيقو 2-4-3

 يستخدم قدراته الشخصية والوسائل التالنولوجية للتواصل والبحث عن المعلومات. 2-4-4

 بينهما.يعمق فهم الدارس للعالقة المتبادلة بين الفالر والواق  المجتمعي والتربوي والتأثير المتبادل  5- 4- 2

 التعليمية من اختالفات ، و يردها إلى الخلفيات الثقافية والبيئية ،  يتفهم ما بين الفلسفات التربوية وتطبيقاتها  6 -4 – 2

 العلمي.يقدر حل المشالالت وفقا لألسلوب  7 – 4 – 2

.كاديميا ومهنيأذاته  ينمى- 2-4-8  
 

  للبرنامج:األكاديمية  المعايير-3

يفة جامعفة حلفوان، والتفي قامفة ل نفة كليفة التربب ARSتم تبني المعايير المرجعيفة األكاديميفة لبفرامج الدراسفات العليفا

( بتفاريخ 246الدراسات العليا بوحدة ضمان ال ودة بصياغتها وتم اعتمادها من الم الس الحاكمة، م لس الكلية رقم )

3/3/2014 

 العالمات المرجعية )إن وجدت(-4

 ال تنطبق 4/1

 هيكل ومكونات البرنامج :  -5

( 12الحةد اوقصةي لنيةل الرسةالة )رسةالة الةدكتوراه( بعةد اجتيةا ه عةدد )  ئحةة( من الال81)تحدد المادةمده البرنامج:  -أ

أربعةة ساعة معتمدة بنجاح بشرط أال يالون علةى قائمةة اإلنةذار وال يجةو  تقةديم الرسةالة للمناقشةة والحالةم إال بعةد مةرور 

 فصول دراسية أساسية )عامين جامعيين كاملين( من تاريخ موافقة مجلس الاللية على تسجيل الرسالة. 

 هيكل البرنامج:  -ب

 عددالساعات/الوحدات :  ▪

 (40(      إجمالي)-(        عملي)40نظري)

 (4(        اختياري)-(      انتقائي)36إلزامي)
8 20%  
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 مقررات العلوم األساسية: ▪

 العلوم االجتماعية واإلنسانية: مقررات ▪

 مقررات علوم التخصص:

 إعداد الرسالة في التخصص: ▪

 مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعتمدة ( :  -ج

 يتطلب البرنامج اجتيا  الطالب مستويين:

 ي ساعة كما يحدد الجدول الموجود ف 24المستوى االول اجتيا  المقررات الخاصة بالبرنامج وتمثل  •

( سففاعة 16إعففداد الرسففالة فففي ذات التخصففص : أصففول التربيففة )فلسفففة التربيففة( )المسةةتوى الثةةاني  •

 Foed. 0401924معتمدة

 مقررات البرنامج :-د

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

( ساعة معتمدة متطلبات إجبارية، إحداها باللغة اإلن ليزية ، ومقرر تخصصي 12مقررات دراسية  فى التخصص )

( ساعات معتمدة َذَوْى صلة بموضوع الرسالة يحددهما المشرف على 8( ساعات معتمدة ،  ومقررين )4اختياري )

 الرسالة، حسب احتياجات الدارس ، ويوافق عليها م لس القسم المختص .

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

 م

 

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه

 المعتمدة

 المتطلب السابق الساعات التدريسية

 تطبيقية نظرية

1 Foed. 

0401922 

دراسات متقدمة في فلسفة التربية باللغة 

 اإلن ليزية

4 4 - Foed. 

0401902 

2 Foed. 

0401902 

  - 4 4 معاصرة فلسفات تربوية

3 Foed. 

0401923 

 .Foed - 4 4 دراسة الفكر التربوي ألحد األعالم

0401902 

 

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

 

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

المتطلب  الساعات التدريسية

 تطبيقية نظرية السابق

1 Foed. 0401901  دراسات متقدمة في تحليل السياسات

 التربوية 

4 4 -  

2 Curri.0403913 4 4 فلسفة المناهج ونظريات بنائها وتطويرها -  

3 Foed. 0401918 4 4 األيديولوجية والعدل االجتماعي في التعليم -  

 

 .قشة الرسالةثالثا : حضور قاعة البحث المتخصصة للقسم حتى منا

 Foed. 0401924( ساعة معتمدة16رابعاً : إعداد الرسالة في ذات التخصص : أصول التربية )فلسفة التربية( )

( ساعات معتمدة أثناء إن از الدارس لرسالته ووفقا الحتياجاته وبتحديد من 8( مقرر دراسي )2خامساً : يضاف )

 Foed. 0401925 &Foed. 0401926المشرف ويوافق عليها م لس القسم برقمي    

 

 محتويات المقررات  :   -5

: 

  االلتحاق بالبرنامج: متطلبات-6

 التربية:الالئحة أنه يشترط لقيد الدارس لدرجة دكتور الفلسفة فى  ( من77تحدد المادة )

ية، أو درجة ذاته من إحدى الجامعات المصر التربوي فى التخصصأن يالون حاصال على درجة الماجستير فى التربية 

 علمية معادلة لها من المجلس اوعلى للجامعات

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

                                                 
 

12 30%  

4 

40%  16 

 راجع استمارات توصيف المقررات

10%  
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النحو التالي: دراسة ثالثة  على( ساعة معتمدة 40( تشمل متطلبات نيل درجة دكتور الفلسفة في التربية اجتيا  )78مادة )

ومقرر تخصصي  اإلنجليزية،( ساعة معتمدة متطلبات إجبارية، إحداها باللغة 12التخصص ) ىدراسية فمقررات 

( ساعات معتمدة َذَوْى صلة بموضوع الرسالة يحددهما المشرف على الرسالة، 8) معتمدة، ومقررين( ساعات 4اختياري )

 (.اعة معتمدةس16رسالة مقبولة ) المختص،ويوافق عليها مجلس القسم  الدارس،حسب احتياجات 

% لالمتحان 60،  الشفوي% لالمتحان 20% لألعمال الفصلية ، 20( : يخصص من النهاية العظمى لالل مقرر 79مادة )

 .  الدراسيفى نهاية الفصل  التحريري

تحسب درجات اوعمال الفصلية على إنجا ات الدارس فى ورش العمل والبحوث والمقاالت التى ياللف بها واالختبارات 

 تعقد له طوال الفصل الدراسى وفى منتصف الفصل الدراسى  التى

( : الحد اوقصى لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية اثنا عشرفصالً دراسياً )ستة أعوام   جامعية ( من تاريخ 80مادة )

نتهاء من إعداد رسائلهم القيد،، ويجو  مد فترة القيد لمدة عام للدارسين الذين اجتا وا جمي  المقررات الدراسية بنجاح لال

 العلمية ، بناء على تقارير السادة المشرفين وموافقة مجلس القسم والاللية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة .

( ساعة معتمدة بنجاح بشرط أال يالون على قائمة اإلنذار 12( : يسجل الدارس رسالة الدكتوراه بعد اجتيا ه عدد )81مادة )

رسالة للمناقشة والحالم إال بعد مرور أربعة فصول دراسية أساسية )عامين جامعيين كاملين ( من تاريخ ، وال يجو  تقديم ال

( ساعات معتمدة طوال مدة دراسته 8موافقة مجلس الاللية على تسجيل الرسالة، يسمح للدارس بإعادة دراسة ما ال يتجاو  )

 ميالمسموح بها في البرنامج ، وذلك من أجل رف  معدله التراك

 طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج   :  -8 

% لالمتحان 60% لالمتحان الشفوى،  20% لألعمال الفصلية ، 20( : يخصص من النهاية العظمى لالل مقرر 79مادة )

 التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى . 

مقاالت التى ياللف بها واالختبارات وتحسب درجات اوعمال الفصلية على إنجا ات الدارس فى ورش العمل والبحوث وال

  التى تعقد له طوال الفصل الدراسى وفى منتصف الفصل الدراسى 

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

التحريرية والشفوية االختبارات-1 مثل:–نواتج التعلم من المعارف التخصصية والمهنية     

2-1-2 / 2-1-4 .  

 

عملية والبحوث االختبارات ال-2

 والتكليفات 

نواتج التعلم من المهارات التخصصية والمهنية   

   2-2-4  / 2-3-1 /2-3-4  

 

الرسالة -3 البحثية:طرح ال ديد في م ال التخصص والمهارات    

   2-3-5  / 2-4-6  

   

 

 

 طرق تقويم البرنامج  :  -9

 

 القائم بالتقويم الوسيلة العينة

ياستطالع رأ    الطالب الدكتوراه طالب-11   

الخريجون -2 استطالع رأى معيدين بالاللية ومعلمين   

اوعمال أصحاب-3 استطالع رأى أصحاب المدارس الخاصة  

خارجي أو ممتحن خارجي مقيم-4    

طرق أخري -5    

 

         لعلميرئيس القسم ا                                   مصطفيمنال رفعة /البرنامج: ا.م.دالمسئول عن 

 ا.د ظالل محمد عادل سليمان                                                                                          

 


