
  
  
 

 ٢ من ١صفحة 

  
  آلية التربية

  لمناهج والتدريسقسم ا
  الخطة الدراسية لدرجة الدآتوراة في الفلسفة

   وأساليب تدريسهاعلوممناهج التخصص 
  - :يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج: اوال

م مجال                  .١ ة او معل ة او الزراعي  ان يكون حاصال على درجة البكالوريوس في تخصصات العلوم الطبيعية او الطبي
  .تخصصات الهندسة أو أي تخصص تراه لجنة الدراسات العليا في قسم المناهج والتدريس علوم عامة

ان يكون حاصال على درجة الماجستير في تخصص مناهج العلوم وأساليب تدريسها، اوالعلوم الطبيعية او  .٢
 قبول حملة المناهج العامة شريطة ان يكون موضوع رسالة الماجستير في التخصص، ويجوز النظر في

 .الماجستير في التخصصات الطبية والزراعية ذات العالقة
 . وفق قرارات مجلس التعليم العالياألجنبيةاجتياز متطلب اللغة  .٣
اهج ال   )Ph.D(تمنح درجة دآتوراه الفلسفة : ثانيا وم في من ات       عل ام المتطلب د اتم سها بع وأساليب تدري
   -:االتية
  ).٢٠١١(لسنة ) ٤(ي تعليمات برنامج الدآتوراه رقم استيفاء الشروط المنصوص عليها ف) 
 .دراسة المساقات االستدراآية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم) ٢
  -:آما يأتي موزعة والنجاح فيها )٧٠٠( من مستوى ساعة معتمدة) ٣٦(دراسة ما ال يقل عن ) ٣

 : وهيساعة معتمدة) ٢١(المساقات اإلجبارية ويخصص لها   -أ 
    الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  ثاني+أول   ٣  المنهاج بين النظرية والتطبيق  ٧٠١ت م  
  أول   ٣  تاريخ العلم وفلسفته  ٧٤٠ت م  
  أول   ٣  قضايا في تعليم العلوم وتعلمها  ٧٤١ت م  
  ثاني  ٣  نماذج في تدريس العلوم  ٧٤٥ت م 
  يثان  ٣  تحليل مناهج العلوم وتقويمها  ٧٤٦ت م  
  ثاني+أول   ٣  إحصاء تحليلي متقدم في البحوث التربوية  ٧٥١ت س
  ثاني+أول   ٣  طرق متقدمه في البحث النوعي   ٧٦١ت س

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  



  
  
 

 ٢ من ٢صفحة 

  :ساعة معتمدة حسب التوزيع التالي) ١٥( االختيارية المساقات  -ب  
  : ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات االتية) ٩(متطلبات اختيارية من القسم ويخصص لها -١ 

  
 الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  ٣  البنائية في تدريس العلوم  ٧٤٢ت م  
  ٣  تنمية الثقافة العلمية  ٧٤٣ت م  
  ٣ تطبيقات حاسوبية في تدريس العلوم   ٧٤٤ت م  
  ٣ تفريد التعليم    ٧٨٢ت م  

  ٣  تدريس العلومالتقويم في  ٦٦٣ت م  *
  ٣  فلسفة التربية البيئية   ٦٦٤ت م  *
  ٣  موضوع خاص في مناهج العلوم وأساليب تدريسها  ٦٩٦ت م *

  
  ساعات معتمدة من التخصصات التالية) ٦( متطلبات اختيارية من خارج القسم ويخصص لها -٢
  

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
  ٣   النظرية والتطبيق–علم النفس التربوي   ٧٢١ت س 
  ٣  نقدية في فلسفة التربيةقراءات   ٧٠٣ت د 
  ٣  القيادة التربوية  ٧٤٢ت د 

  ٣  التلوث البيئي  ٦٨٢ع ب *
  ٣  فيزياء البيئة  أ٦٤٥ف *
  ٣  آيمياء البيئة  ٦٥٢ك *
  ٣  الصحة البيئية  ٦٣٧ب *
  ٣  االسس البيولوجية لسلوك االنسان  ٦٤٧ب *

  
  
ة     النجاح في امتحان الك   ) ٤ اءة المعرفي سم             ) ٧٩٨ت م   (ف ا في الق ة الدراسات العلي ه وتنظمه لجن ذي تشرف علي ال

  .ويحسب له صفر ساعة معتمدة إلغراض التسجيل
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
  

 ات المعتمدةالساع  رمز المساق
  ٠  أ٧٩٩ت م 
  ٣  ب٧٩٩ت م 
  ٦   ج٧٩٩ت م 
  ٩   د٧٩٩ت م 
  ١٢   هـ٧٩٩ت م 

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

  
  

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

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

  
  


