
  
  
 

 ٢ من ١صفحة 

  
  آلية التربية

  لمناهج والتدريسقسم ا
  الخطة الدراسية لدرجة الدآتوراة في الفلسفة

  مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها: تخصص
  

  - :يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج: اوال
  

ة                    .١ م مجال اللغ ا أو معل م   أن يكون حاصال على درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية وآدابه ة أو معل االنجليزي
  صف لغة انجليزية 

سها      .٢ ة وأساليب تدري ة اإلنجليزي ويجوز النظر   . أن يكون حاصال على درجة الماجستير في تخصص مناهج اللغ
ى أن       ة عل ا أو الترجم ة وآدابه ة اإلنجليزي ات أو اللغ ي اللغوي ستير ف ة الماج ى درج لين عل ات الحاص ي طلب ف

  . يحددها القسميدرسوا المساقات االستدراآية التي
 . وفق قرارات مجلس التعليم العالياالجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٣
سفة     : ثانيا وراه الفل اهج      )Ph.D(تمنح درجة دآت ة     في من ة اإلنجليزي ام        اللغ د اتم سها بع وأساليب تدري

   -:المتطلبات االتية
  ).٢٠١١(نة لس) ٤(استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الدآتوراه رقم ) ١
 .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم) ٢
   -:آما يليموزعة فيها نجاح وال) ٧٠٠( من مستوى ساعة معتمدة) ٣٦(دراسة ما ال يقل عن ) ٣
   : وهيساعة معتمدة) ٢١(المساقات اإلجبارية ويخصص لها  .١

 
 الفصل الذي  مدةالساعات المعت  اسم المساق  رمز المساق

  يطرح فيه
  ثاني+أول  ٣ المنهاج بين النظرية والتطبيق ٧٠١م .ت
 لغة اتجاهات حديثة في تدريس اللغة اإلنجليزية ٧٢٠م .ت

 أجنبية
  أول  ٣

  ثاني ٣ تحليل مناهج اللغة اإلنجليزية وآتبها ٧٢١م .ت
حلقة بحث في مناهج اللغة اإلنجليزية وأساليب  ٧٢٢م .ت

 تدريسها
  ول أ ٣

  ثاني ٣ حلقة في إعداد معلمي اللغة اإلنجليزية ٧٢٣م .ت
  ثاني+أول  ٣ إحصاء تحليلي متقدم في البحوث التربوية ٧٥١س .ت
  ثاني+أول  ٣ طرق متقدمة في البحث النوعي ٧٦١س .ت

  
  
  
  
  
  
  
 
 
  



  
  
 

 ٢ من ٢صفحة 

  :ساعة معتمدة حسب التوزيع التالي) ١٥(المساقات االختيارية  .٢
   : التاليةساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات ) ٩(لقسم ويخصص لها متطلبات اختيارية من ا-١ 

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
 ٣ نظريات وقضايا في الثنائية اللغوية ٧٢٤م .ت
 ٣ دراسات تقابلية بين اللغتين العربية واإلنجليزية ٧٢٥م .ت
ي   ٧٢٦م .ت راءة ف دريس الق ي ت ة ف ضايا حديث ات وق اتجاه

 اللغة اإلنجليزية
٣ 

  ٧٢٧م .ت
  

  ٣   بالحاسوبتدريس اللغة اإلنجليزية

  ٣  تفريد التعليم  ٧٨٢م .ت
ة    *٦٩١م .ت ة اإلنجليزي اهج اللغ ي من اص ف وع خ موض

  وأساليب تدريسها
٣  

  ٣  اللسانيات التقابلية للنص  ٧٩٢م .ت
  ٣  التخطيط اللغوي  ٦٥٦م . ت

  ٣  المناهج التربوية واقتصاد المعرفة  ٦٧٠م . ت
  

  :ساعات معتمدة من التخصصات التالية) ٦( متطلبات اختيارية من خارج القسم ويخصص لها -٢
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  ٣  علم النفس التربوي بين النظرية والتطبيق  ٧٢١ت س 
  ٣  ةدراسات نقدية في فلسفة التربي  ٧٠٣د . ت

  ٣  القيادة التربوية   ٧٤٢ت د   
  ٣  اللغويات النفسية المتقدمة  ٦٢٧زي *
  ٣  اللغويات األجتماعية  ٦٢٨زي *

  ٣  اللغويات المقارنة  أ٦٢٤ع 
  
ة        ) ٤ اءة المعرفي سم              ) ٧٩٨ مت  (النجاح في امتحان الكف ا في الق ة الدراسات العلي ه وتنظمه لجن ذي تشرف علي ال

 . إلغراض التسجيلويحسب له صفر ساعة معتمدة
  

ا        ) ٥ صص له شتها ويخ ان مناق اح بامتح دآتوراه والنج ة ال داد أطروح ساق    ) ١٨(إع ر م دة، ويظه اعة معتم س
  :االطروحة الغراض التسجيل آمايلي

  
 الساعات المعتمدة  رمز المساق

  ٠  أ٧٩٩ت م 
  ٣  ب٧٩٩ت م 
  ٦   ج٧٩٩ت م 
  ٩   د٧٩٩ت م 
  ١٢   هـ٧٩٩ت م 

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

    
  
بتنسيب من ) ٦٠٠(ساعة معتمدة من مستوى ) ٦(يجوز دراسة ما ال يزيد ع " : من تعليمات الدآتوراه٩/٢ تدرس وفق أحكام المادة *

التراآمي، شريطة أن ال تكون قد دخلت ضمن متطلبات لجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة العميد، وتدخل هذه العالمات في معدل الطالب 
  ."درجة علمية سابقة

 


