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(13نموذج رقم )  

: حلوان  جامعة   

: التربية كلية   

علم النفس التربويقسم :   

دكتوراه الفلسفة في التربية )علم النفس التربوي(توصيف برنامج   

 (2020 /2019)للعام األكاديمي  

 معلومات أساسية: أوالً:

  )علم النفس التربوي( دكتوراة الفلسفة في التربية اسم البرنامج: .1

             أحادي   :رنامجطبيعة الب .2

 .كلية التربية /علم النفس التربوي قسم  القسم المسئول عن البرنامج: .3

 2013 /2/6تاريخ اقرار البرنامج : .4

مجلااس (، و2015 /5 /11( بتاااريخ )289مجلااس قساام رقاام )تاااريخ اعتماااد توصاايف البرنااامج:  .5

 م(2017 /12 /3( بتاريخ )472الكلية رقم )

 تخصصة:معلومات مثانيًا: 

 األهداف العامة للبرنامج: -1

خريجي  تنمية ( إلىعلم النفس التربوي) الفلسفة في التربية تخصص هيهدف برنامج دكتورا

العلمي الكليات التربوية )بالنظامين التكاملي والتتابعي( علميًا ومهنيًا، واالرتقاء بمستوى أدائهم 

 :يكون قادراً علىبحيث يتصف خريج هذا البرنامج و ،والبحثي والمهني

 يطبق أساسيات ومنهجيات البحث العلمى فى تخصص علم النفس التربوي. 1-1

 يضيف باستمرار للمعارف فى مجال علم النفس التربوي. 1-2

يطبق المنهج التحليلى الناقد للمعارف فى مجال علم النفس التربوي والمجاالت ذات  1-3

 العالقة.

مع المعارف ذات العالقة مستنبطا يدمج المعارف المتخصصة فى علم النفس التربوي  1-4

 ومطورا للعالقات البينية بينها.

 يظهر وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال علم النفس التربوي. 1-5

 يحدد المشكالت المهنية المرتبطة بعلم النفس التربوي ويجد حلوال مبتكرة لحلها. 1-6
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في مجال علم النفس  خدم ممارسته المهنيةيستخدم الوسائل التكنولوجية المناسبة بما ي 1-7

 .التربوي

 يتواصل بفاعلية ويقود فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. 1-8

 يتخذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة. 1-9

 ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا مع االنخراط فى التعليم المستمر. 1-10

 .فس التربويمن خالل برامج نفسية وتربوية في علم الن يشارك فى خدمة المجتمع 1-11

 

 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج -2

  :شتق من األهداف العامة السابقة ما يليي   

 المعارف والمفاهيم :أ  /2

( قد اكتسب المعارف والمفاهيم علم النفس التربويأن يكون خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )

 التالية؛ ويكون قادرا على أن :

المرتبطررة بمجررال تخصصرره والمجرراالت األخرررى ذات العالقررة، المعررارف وظريررات الن يتعرررف 1أ.

ومنها: االستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، العمليرات المعرفيرة االنتبراه والترذكر واكدراك 

والتفكيررر وبرررامج تنميتهررا، الررذكاء العررام وقرردرات الررذكاء المو رروعى واالجتمرراعى والشخصررى 

 واللغوى.

األساسرريات والنظريررات والقضررايا والمرردارة الفكريررة المختلفررة فررى مجررال التخصررص،  يعرردد 2أ.

ومنها: االتجاهين السلوكى والمعرفى فى وصف وتفسير التعلم بغرض التنبؤ والرتحكم، النظرريتين 

 الكالسيكية والحديثة فى القياة النفسى.

ى ذات العالقرة، ومنهرا: يصف المشكالت التي يواجهها فى مجال التخصص والمجاالت األخر 3أ.

ميرردان التنميررة الفرديررة والمجتمعيررة )تحسررين جررودة الحيرراة، وتنميررة المهررارات المعرفيررة والمواهررب 

والقرردرات الخاصررة، صررعوبات الررتعلم ومواجهتهررا(، التوجيرره التربرروى األسرررى )مشرركالت األسرررة 

هم كاكدمرران والبطالررة النفسررية واالجتماعيررة، االحتياجررات النفسررية واالجتماعيررة للشرربا  ومشرركالت

و عف االنتمراء(، األخطراء الشرائعة عنرد إعرداد البحروب التربويرة فرى المكونرات المختلفرة لتقريرر 

 البحث.
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يتعرف التطورات والرؤى الحديثة فى مجال التخصص والمناهج البحثية، ومنها: التصرميمات  4أ.

السببى المقارن، وطرق التحقق التجريبية، والمنهج الوصفى: المسحى ودراسة الحالة والتطورى و

الكالسرررريكية والحديثررررة مررررن الخصررررائص السرررريكومترية ألدوات البحررررث، واألسرررراليب اكحصررررائية 

 البارامترية واالبارامترية وتحليل التباين واكنحدار والتغاير والمسار والتحليل العاملى.

ر األساسية لخطة البحث يذكر أساسيات البحث العلمي وااللتزام بأخالقياته، ومنها: العناص 5أ.

العلمى، وأسلو  كتابة تقرير البحث وأمانة توثيقه )طبقا لقواعد الجمعية األمريكية لعلم النفس 

APA.) 

 ب المهارات الذهنية : /2

 ( قادرا على أن :علم النفس التربويأن يكون خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )

 لبحثية.يستنتج التطورات الحديثة فى المناهج ا 1 .

 يفسر منهجيات الدراسات البينية. 2 .

 يقارن االتجاهات التربوية ويميز بينها. 3 .

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

 المشكالت المؤثرة فى مجال تخصصه ويجد حلوال مبدعة لها. يفند 5 .

 

 ج المهارات المهنية :  /2

 ( قادرا على أن :علم النفس التربويلفلسفة فى التربية )أن يكون خريج دكتوراه ا

 بمجال تخصصه مع المجاالت األخرى ذات العالقة. ذات الصلةيربط المعارف والنظريات  1 .ج

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

 يسهم فى مشروعات بحثية فى مجال تخصصه. 3ج.

 الدراسات البينية. يطبق منهجيات 4ج.

 يكتب ويقيم التقارير المهنية بمو وعية. 5ج.

 يقيم وينظم الذات. 6ج.

 د المهارات العامة :  /2

 ( قادرا على أن :علم النفس التربويأن يكون خريج دكتوراه الفلسفة فى التربية )
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 يتواصل بفاعلية فى فريق عمل بحثى. 1د.

 لومات وعر ها.يتحلى بالدقة واألمانة فى جمع المع 2د.

 ينمى ذاته أكاديميا ومهنيا. 3د.

 يقوم أداءه وأداء اآلخرين بمو وعية. 4د.

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

 يجيد التواصل باللغة األجنبية فى مجال تخصصه. 6د.

 يتعامل بإيجابية مع  غوط البحث العلمى. 7د.

 يد مهارة إدارة األزمات.يج 8د.

  

المعايير األكاديمية للبرنامج:  -3  

  علم النفس التربويلبرنامج دكتوراه الفلسفة فى التربية تخصص  المواصفات القياسية

 تطبيق أساسيات ومنهجيات البحث العلمى فى تخصصه. 1-1

 التدريب على اك افة باستمرار للمعارف فى مجال التخصص. 1-2

 والمجاالت ذات العالقة. التخصصلى الناقد للمعارف فى مجال تطبيق المنهج التحلي 1-3

اكتسا  مهارات دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا ومطورا  1-4

 للعالقات البينية بينها.

 إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة فى مجال التخصص. 1-5

 مهنية وإيجاد حلوال مبتكرة لحلها.تنمية مهارات التعامل مع المشكالت ال 1-6

 استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية. 1-7

 التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل فى سياقات مهنية مختلفة. 1-8

 اتخاذ القرار فى ظل المعلومات المتاحة. 1-9

 تنمية الذات أكاديميا ومهنيا مع االنخراط فى التعليم المستمر. 1-10

 كة فى خدمة المجتمع. المشار 1-11

المعايير المرجعية االكاديمية لبرامج الدراسات العليا بكلية التربية جامعة حلوان، والتي قامت لجنة 

الدراسات العليا بوحدة  مان الجودة بصياغتها وتم اعتمادها من المجالس الحاكمة، مجلس الكلية رقم 

 .؛ بناء على تقرير المراجع الداخلي2017مبر ، وليس معايير ديسم( 2014/   3/  3( بتاريخ ) 246)

 2014/2015وتم تفعيل البرنامج بدءا من الفصل األول للعام األكاديمى 
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العالمات المرجعية: -4  

دال يوجــــ  

مكونات البرنامج: وهيكل  -5  

 مدة البرنامج: -أ

 لرنفس التربروي(فرى التربيرة )علرم ا لنيل درجة دكتوراه الفلسرفة ( ساعة معتمدة، والحد األقصى40)

  .أعوام جامعية(، ويجوز مد فترة القيد لمدة عام لنيل الدرجة 6اثنى عشر فصالً دراسياً )

  هيكل البرنامج: -ب

تروز  علرى النحرو معتمردة ( سراعة 40للبرنامج طبقاً لالئحرة الكليرة ) المعتمدةإجمالي عدد الساعات 

 التالي: 

 عدد الساعات/الوحدات - 12 إجبارى 12 اختيارى 24 إجمالى المقررات

      16 رسالة مقبولة

      40 المجمو 

       

 مقررات المتطلبات اإلجبارية -  12 ساعة      بنسبة 30 %

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

 مقررات يحددها المشرف )أثناء إنجاز الرسالة( - 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 المعتمدة(مستويات  -ج

 إذا لررم يقررم بتسررجيل الرسررالة أو إتمامهررا أو رفضررتها لجنررة المناقشررة والحكررم رفضرراً -ي مـررـنا الرردارة  -

إذا اجترراز جميررع المقررررات المطلوبررة بنجررا   شررهادة بإتمررام الدراسررات التمهيديررة للرردكتوراه -نهائيرراً 

 على  األقل .  (+D)بتقدير 

( ساعة معتمدة بنجرا  بشررط أال يكرون علرى 12يسجل الدارة رسالة الدكتوراه بعد اجتيازه عدد ) -

( سراعات معتمردة طروال مردة دراسرته 8قائمة اكنذار، ويسما للدارة بإعادة دراسة ما ال يتجاوز )

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

( فصرول دراسرية أساسرية )عرامين 4والحكم فقط وبحرد أدنرى بعرد مررور ) تقدم الرسالة للمناقشة - -

جامعيين كاملين ( من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الرسالة، وبحرد أقصرى لنيرل درجرة 

أعوام جامعية( من تاريخ القيد، ويجوز مد الفترة لمن  6( فصالً )12دكتوراه الفلسفة فى التربية )

ت بنجررا  لالنتهرراء مررن إعررداد رسررائلهم العلميررة بنرراء علررى تقررارير السررادة اجتررازوا جميررع المقررررا

 المشرفين وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة.
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 د. مقررات البرنامج : 

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

ت الساعا اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

المتطلب  الساعات التدريسية

 السابق
 تطبيقية نظرية

1 Psyc. 0402901 )4 4 قراءات في التخصص )باللغة االنجليزية -  

2 Psyc. 0402902 4 4 االتجاهات الحديثة للبحث في مجال التخصص -  

3 Psyc. 0402903 4 4 تنمية القدرات المعرفية -  

 

 ( ساعات يتم اختيارها من بين المقررات التالية :4: ) صصية اختياريةثانياً : متطلبات تخ

الساعات  اسم المقرر رقم المقرر ورمزه م

 المعتمدة

المتطلب  الساعات التدريسية

 السابق
 تطبيقية نظرية

1 Psyc. 0402904 4 4 قضايا بحثية في التخصص -  

2 Psyc. 0402905 ) 4 4 مناهج بحث ) متقدم -  

3 Psyc. 0402906 ) 4 4 قياة القدرات العقلية  ) متقدم -  

4 Psyc. 0402907 4 4 ) متقدم ( إحصاء متقدم في علم النفس -  

 

 حضور قاعة البحث المتخصصة للقسم حتى مناقشة الرسالة. ثالثا :

 . yc. 0402908Ps( ساعة معتمدة  16) " علم النفس التربوي "إعداد الرسالة في ذات التخصص : رابعاً :

( ساعات معتمدة أثناء إنجاز الدارة لرسالته ووفقا الحتياجاته وبتحديد من المشرف 8( مقرر دراسي )2يضاف ) خامساً :

 Psyc. 0402909 &Psyc. 0402910 ويوافق عليها مجلس القسم برقمي   

 

 راجع استمارات توصيف المقرراتمحتويات المقررات:   -5

                                                 
( )  جلس الجامعةيجوز للقسم العلمي اقتراح مقررات أخرى اختيارية بعد موافقة مجلس الكلية وم. 
 

مارات توصيف المقرراتتراجع اس  
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 بالبرنامج:  متطلبات القيد -6

أن يكررون حاصررال علررى درجررة الماجسررتير فررى التربيررة فررى  التخصررص التربرروى ذاترره مررن إحرردى  -

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

 رأي مجلس الكلية. ذأن يكون حاصال علي المستوي اللغوي ووفقا لما يقرره مجلس الجامعة بعد أخـ -

 رأي مجلس الكلية. ذلطال  الوافدين يحدد مجلس الجامعة شروط قيدهم بعد أخـبالنسبة ل -

 : واعد المنظمة الستكمال البرنامجالق -7

 وفقا لمواد الئحة الدراسات العليا بالكلية

( 40( اجتيراز )علرم الرنفس التربرويتشمل متطلبات نيل درجة دكتور الفلسرفة فري التربيرة ) ( :78مادة )

 النحو التالي: ساعة معتمدة علي

( ساعة معتمدة متطلبات إجبارية، إحداها باللغرة 12دراسة ثالثة مقررات دراسية  فى التخصص ) -

( سرراعات معتمرردة 8( سرراعات معتمرردة ،  ومقررررين )4اكنجليزيررة ، ومقرررر تخصصرري اختيرراري )

وافرق َذَوْى صلة بمو و  الرسالة يحددهما المشرف على الرسالة، حسب احتياجات الردارة ، وي

 عليها مجلس القسم المختص . 

 ساعة معتمدة( .16رسالة مقبولة ) -

 ختبرررار% لال20% لألعمرررال الفصررلية ، 20ي خصررص مرررن النهايررة العظمرررى لكررل مقرررر  ( :79مااادة )

 التحريرى فى نهاية الفصل الدراسى .  لالختبار% 60الشفوى،  

عمل والبحوب والمقاالت الترى ت حسب درجات األعمال الفصلية على إنجازات الدارة فى ورش ال -

 يكلف بها واالختبارات التى تعقد له طوال الفصل الدراسى وفى منتصف الفصل الدراسى 

( اثنرا عشرفصرالً علرم الرنفس التربرويالحد األقصى لنيل درجة دكتور الفلسفة في التربية ) ( :80مادة )

ة القيد لمدة عرام للدارسرين الرذين اجترازوا دراسياً )ستة أعوام  جامعية ( من تاريخ القيد،، ويجوز مد فتر

جميع المقررات الدراسية بنجا  لالنتهاء من إعداد رسائلهم العلمية ، بناء على تقارير السادة المشررفين 

 وموافقة مجلس القسم والكلية ومجلس الدراسات العليا بالجامعة 

 ( :81مادة )

( ساعة معتمدة بنجا  بشررط أال يكرون علرى 12ي سجل الدارة رسالة الدكتوراه بعد اجتيازه عدد ) -

وال يجوز تقديم الرسالة للمناقشة والحكم إال بعد مرور أربعة فصول دراسية أساسية  اكنذار،قائمة 

 من تاريخ موافقة مجلس الكلية على تسجيل الرسالة. كاملين()عامين جامعيين 

طوال مدة دراسته المسمو  بها فري ( ساعات معتمدة 8ي سما للدارة بإعادة دراسة ما ال يتجاوز ) -
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 وذلك من أجل رفع معدله التراكمي. البرنامج،

ي شطب القيرد لدرجرة دكترور الفلسرفة فري التربيرة إذا لرم يتقردم الردارة لتسرجيل الرسرالة بعرد  ( :82مادة )

 مرور ثالب سنوات من تاريخ قيده .

 أحكام الرسالة :  ( :83مادة )

 القسرم والكليرة،العلمية وفقراً لخطرة القسرم البحثيرة يقرره مجلرس  يختار الدارة مو وعاً لرسالته -

  المو و .ويبدأ التسجيل من تاريخ موافقة مجلس الكلية على 

ترراريخ التسررـجيل دون الحصررول علررى  جامعيررة مررني لغررى قيررد الرردارة إذا انقضررت خمسررة أعرروام  -

م المشرررفون علررى الرسررالة التربيررة،درجررة دكتررور الفلسررفة فرري  تقريرررين متترراليين بعرردم  أو إذا قررد 

 صالحية الباحث للبحث، وموافقة مجلسي القسم والكلية.

يقدم الدارة رسالة بحثية تتضمن نتائج علمية، تقبلها لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشرة عالنيرة  -

فيها وذلك بعد مضى عامين جامعيين كاملين على األقرل مرن تراريخ موافقرة مجلرس الكليرة علرى 

 لة.التسجيل للرسا

يتم حسا  عدد نقاط تقدير الرسرالة بحسرا : حاصرل  رر  "تقردير الردارة فرى الرسرالة" فرى  -

 "عدد الساعات المعتمدة للرسالة". 

ي ذكر فى شرهادة مرنا درجرة دكترور الفلسرفة فري التربيرة التري يحصرل عليهرا الطالرب القسرم  ( :84مادة )

ة داخرل القسرم وفقرا للتخصصرات المحرددة، العلمى، والتخصص النوعى الردقيق الرذي تنتمري إليره الرسرال

نقراط ،  4ومو وعها، وتقديرها الذي وافقت عليه لجنة المناقشرة والحكرم علرى النحرو الترالي : )ممتراز 

نقرراط ، جيررد  نقطترران (،   ويررتم حسررا  عرردد نقرراط تقرردير الرسررالة بحاصررل  ررر  تقرردير  3جيررد جرردا 

؛ وكذلك التقدير النهائى لدرجة دكتور الفلسفة بجميرع الدارة في الرسالة مع عدد الساعات المعتمدة لها 

 التخصصات باألقسام العلمية

بحاصل جمع عدد النقاط التى حصل عليها الردارة  يحدد التقدير النهائى لمرحلة الدكتوراه ( :85مادة )

ة ( ساعة معتمردة مضرافة إلرى عردد النقراط الحاصرل عليهرا فرى تقردير الرسرال24فى المقررات الدراسية )

 ساعة( . 16)

إذا لم يقم بتسرجيل الرسرالة أو إتمامهرا أو رفضرتها لجنرة المناقشرة والحكرم  -ي مــنا الدارة  ( :86مادة )

شهادة بإتمام الدراسرات التمهيديرة للردكتوراه إذا اجتراز جميرع المقرررات المطلوبرة بنجرا   -رفضاً نهائياً 

 على  األقل .  (+D)بتقدير 

 ربية.اللغة الع لغة التدريس:
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 : اعد تقييم الملتحقين بالبرنامجطرق وقو -8

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة 

 4د -5ج/ 2ج/ 1ج/ 5 / -3 / -2 /-5أ/-4أ/-3أ/ -2أ/ -1أ/ اختبارات تحريرية -1

 6د/ -4د -5ج-4ج/-1ج-5 /-1 /-5أ/-4أ/-3أ/ -2أ/ -1أ/ اختبارات شفوية -3

 -5د/-4د/ -3د/-2د/ -1د/-6ج/-5ج -3ج-1ج -4  -5 -2  أعمال فصلية -4

 8د/ -7د/ -6د

 

 طرق تقويم البرنامج  : 

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 جميع الطال   استطال  رأي الدكتوراهطال   -1

  ال يوجد طرق أخري

 

 منسق البرنامج  :

    حسان مخلوف د/م.

                                                                   

 

\ 

  رئيس القسم العلمى            

 مى السيد خليفة أ.م.د. 

 

 

 


