
  
  
 

 ٢ من ١صفحة 

  
  آلية التربية

  قسم اإلدارة وأصول التربية
   في الفلسفةالدآتوراهالخطة الدراسية لدرجة 

  تخصص األصول التربوية
  

  :يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج : أوال 
 .البكالوريوس  على درجة حاصًالكونيأن  .١
ة األخرى    أن يكون الماجستير في تخصص أصول التربية ويمكن النظر في التخصصات ال               .٢ تربوي

 .ذات العالقة
 . وفق قرارات مجلس التعليم العالياألجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٣

 
  :في أصول التربية  بعد إتمام المتطلبات اآلتية   )  Ph. D( تمنح درجة الدآتوراة : ثانيا 
  .٢٠١١لسنة ) ٤(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الدآتوراة رقم  )١
 .ة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم دراس )٢
  :يأتيوالنجاح فيها موزعة آما ) ٧٠٠(من مستوى ساعة معتمدة ) ٣٦(دراسة ما ال يقل عن  )٣

  
  : وهيساعة معتمده) ٢١(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها   -أ 

الساعات   أسم  المساق  رمز المساق
  المعتمدة

الفصل الذي يطرح 
  يهف

  أول  ٣  دراسات  نقديه في فلسفة التربية  ٧٠٣ت د
  ثاني  ٣  دراسات نقديه في الفكر التربوي المعاصر  ٧١٠ت د
  أول  ٣  التربية  في مجتمع متغير  ٧١٣ت د
  ثاني  ٣  الفكر التربوي المقارن  ٧١٦ت د 
  ثاني+ أول   ٣  إحصاء تحليلي متقدم  في البحوث  التربوية  ٧٥١ت س 
  ثاني+ أول   ٣  مة في  البحث النوعيطرق متقد  ٧٦١ت س 
  ثاني+ أول   ٣  دراسة  متقدمة  في الفكر التربوي اإلسالمي  ٧١٠ش د 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
 



  
  
 

 ٢ من ٢صفحة 

 : معتمدة حسب التوزيع التاليساعة) ١٥(ويخصص لها :  المتطلبات اإلختياريه  -ب 
  : المساقات التاليةساعات معتمدة يختارها الطالب من) ٩(متطلبات اختيارية من القسم ويخصص لها  .١

  
    

الساعات   أسم  المساق  رمز المساق
  المعتمدة

  ٣  قضايا معاصره  في أصول التربية  ٧٠٩ت د 
  ٣  التربية والتنمية  ٧١٢ت د 
  ٣  التربية والديمقراطية  ٧١٤ت د 
  ٣  العولمة  والتربية  ٧١٧ت د 
  ٣  إدارة الموارد البشرية في التربية  ٧٣٢ت د 
  ٣  تحليل سياسات التعليم العالي ورسمها  ٧٣٣ت د 
  ٣  المدرسة المجتمعية  ٧٣٤ت د 
  ٣  إدارة التعليم العالي  ٧٤٣ت د 

  ٣  النظم التربوية العربية  والعالمية  ٦١٢ت د * 
  ٦٢٥ت د * 

  ٦٤٢أو  ق 
  اقتصاديات التعليم

  أو اقتصاديات التعليم والصحة
٣       
٣  

           
ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات ) ٦(رية من خارج القسم ويخصص لها متطلبات اختيا .٢

  :التالية
  

 الساعات المعتمدة أسم  المساق رمز المساق
 ٣ المنهاج بين النظرية والتطبيق ٧٠١ت م 
  ٣  تصميم البرامج والمواد التعليمية وإنتاجها  ٧٨١ت م 
  ٣  تفريد التعليم  ٧٨٢ت م 
  ٣  النظرية والتطبيق: س التربوي علم النف  ٧٢١ت س 
  ٣  تقويم البرامج التربوية  ٧٦٢ت س 
  ٣  تحليل السياسات العامة ٦٨٥ع أ 

  
ة      )٤ ه                    ) ٧٩٨ت د   (النجاح في امتحان الكفاءة المعرفي سم ويحسب ل ا في الق ة الدراسات العلي ه لجن شرف علي ذي ت ال

 .صفر ساعة إلغراض التسجيل
  
ويظهر مساق األطروحة     ، ساعة معتمدة ) ١٨(متحان مناقشتها وتخصص لها    والنجاح با  الدآتوراهإعداد أطروحة    )٥

 :ألغراض التسجيل آما يلي
 

  الساعات المعتمدة  رمز المساق
  صفر   أ٧٩٩ت د 
  ٣   ب٧٩٩ت د 
  ٦   ج٧٩٩ت د 
  ٩   د٧٩٩ت د 
  ١٢   ه٧٩٩ت د 

  
  .قبول نشر بحث واحد في األقل في موضوع األطروحة في مجالت علمية محكمة/ نشر )٦

  
بتنسيب من لجنة ) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ١٢(يجوز دراسة ما ال يزيد على "ج من تعليمات الدآتوراه /٩تدرس وفق أحكام المادة * 

الدراسات العليا في القسم و موافقة العميد، وتدخل هذه العالمات في معدل الطالب التراآمي، شريطة أن ال تكون قد دخلت ضمن متطلبات درجة 
 ".مية سابقةعل

 


