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 )دكتوراه( نموذج توصيف برنامج الدراسات العميا 
 جامعة: المنوفية                                  الكمية: التربية النوعية

 العام الدراسي
 (1/12/2019) المؤسسه مجمس من  إعتماد البرنامجتاريخ  
 

 مواصفات البرنامج: 
 أ. البيانات األساسية

  :برنااامج الدراسااات العميااا )دكتااورا  ( عنوووان البرنووامجEducational Technology and 
Computer ProgramPhilosophy Doctorate , YPhd.Degree Stage . 

 : أحادى  نوع البرنامج 
 : قسم تكنولوجيا التعميم والحاسب اآللي القسم 
 :يسرية عبد الحميد فرج م.د/أ. المنسق 

 ب. البيانات المينية
 لبرنامج :ااألىداف  .1

 مجال التخصص في  االحصاء وتطبيقات الحاسب  تقنيات تطبيق   1/1
 ت في تكنولوجيا التعميم (اقراءات وتطبيقمن خالل شرح المقرر العربي )  1/2
 لتعميم بالمغة األجنبية  (قراءات متقدمة في تكنولوجيا امن خالل شرح المقرر األجنبي ) 1/3
 تفسير العمل البحثي من خالل حمقة البحث ، لنقمها لشباب الباحثين  1/4
                                      إتقان أساسيات و منهجيات البحث العممي 1/5
                                                 العمل المستمر عمي اإلضافة لممعارف في مجال التخصص 1/6
 ت العالقة تطبيق المنهج التحميمي والناقد لممعارف في مجال التخصص و المجاالت ذا1/7
 .البينية بينها                                                           ً         دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العالقة مستنبطا و مطورا  لمعالقات1/8
 إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات الحديثة في مجال التخصص 1/9
 تحديد المشكالت المهنية و إيجاد حموال مبتكرة لحمها1/10
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 دفة لمبرنامج:( النتائج التعميمية المستي2)

 :  المعرفة والفيم -أ
 االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال التخصص  تقنيات يشرح -أ 

 ت في تكنولوجيا التعميم (قراءات وتطبيقامن خالل رح المقرر العربي ) يش  .1.أ 
 قراءات متقدمة في تكنولوجيا التعميم بالمغة األجنبية  (من خالل  المقرر األجنبي ) يعبر عن  .2.أ 
 مل البحثي من خالل حمقة البحث ، لنقمها لشباب الباحثين الع يوجز مفردات .3.أ 
                                                    األساساايات والحااديث ماان المعااارف فااي مجااال التخصااص والمجاااالت            النظريااات و           يتعاارف عمااي  .4.أ 

            ذات العالقة 
                   أدواته المختمفة                                  هجيات و أخالقيات البحث العممي و             أساسيات و منيوضح  .5.أ 
 يصنف طرائق واستراتيجيات التعميم والتعمم  .6.أ 
 ين أنواع المهمات التعميمية في تصميم المواقف التعميميةيقارن ب .7.أ 
 يمخص معايير تصميم واستخدام الوسائل التعميمية في البيئة التعميمية   .8.أ 
 يعدد انواع مناهج البحث فى تكنولوجيا التعميم    .9.أ 
 تصميم البيئات التعميميةيشرح أسس  .10.أ 
 نظريات التعميم والتعمم وخصائص مراحل نمو المتعممين يسجل  .11.أ 
 استراتيجيات وطرائق التعميم والتعمم يصنف  .12.أ 
  يشرح األسس النظرية وتوظيفها فى تكنولوجيا التعميم  .13.أ 
 .    spssيتعرف الطالب عمى انواع المتغيرات فى برنامج  .14.أ 
   يعدد انواع الفروض اإلحصائية وكيفية صياغتها بطريقة عممية .15.أ 
 انية اإلنس في العموم العممي  البحث مناىج تطبيق كيفية يمخص .16.أ 
 . تحميل البيانات االحصائية ومناقشتها وعرضها بشكل عممي سميم. .17.أ 
 التفكير ومناهج  البحث واالستقصاء  .  استراتيجياتيصف  .18.أ 
 . يعدد انواع الختبارات اإلحصائية المستخدمة فى البحوث العممية  .19.أ 
 اص بها يشرح اسس توثيق المراجع العممية  بانواعها المختمفة وكتابتها وفًق لؤلصدار الخ .20.أ 
 يتعرف عمي المفاهيم والمصطمحات الخاصة بالتعميم اإللكتروني القائم عمي الشبكات .21.أ 
 يشرح مفهوم التعمم التكيفي ومكونات نموذج المتعمم   .22.أ 
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 يعدد خصائص التعمم المنتشر . .23.أ 
 :ات الذىنية القدر  -ب 

 تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال التخصص يفسر  .1.ب 
 ت في تكنولوجيا التعميم (ات وتطبيقالمقرر العربي ) قراءا يصمم  .2.ب 
 المقرر األجنبي )قراءات متقدمة في تكنولوجيا التعميم بالمغة األجنبية  (خطط ي .3.ب 
 العمل البحثي من خالل حمقة البحث ، لنقمها لشباب الباحثين  يفسر .4.ب 
 قيم المعمومات في مجال التخصص و القياس عميها و االستنباط منها ي .5.ب 
 تخصصة استنادا عمي المعطيات المتاحة   ممشاكل الميجد الحمول ل .6.ب 
يخطاااط الطااارق  دارساااات بحثياااة تضااايف إلاااى المعاااارف ات الفاعماااة لعمااال جاااراءيقتااارح اإل .7.ب 

 عممية الوارقاألصياغة الجيدة ل
 قيم المخاطر في الممارسات المهنية ي .8.ب 
 تطوير األداء في مجال التخصص و لتخطيط يوظف المعمومات  .9.ب 
، مااان ذ القااارارات المهنياااة فاااي ساااياقات مهنياااة مختمفاااة تخاااايوظاااف المعموماااات المطموباااة ال .10.ب 

 االبتكار /اإلبداع خالل 
 الحوار والنقاش المبني عمي البراهين  واألدلة يبتكر  .11.ب 
 م أفكارا جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي  .يقديقترح ت .12.ب 
 يحمل نتائج تقويم المتعممين؛ من أجل التحسين والتطوير.  .13.ب 
 اآلخرين  .  ُيقّوم أداء  وأداء .14.ب 
 هم السياسات والنظم التعميمية  .يربط بين ف .15.ب 
ار المناسااب ماان بااين الباادائل فااي المواقااف يااختيرتااب أولويااات البااديل األمثاال فااي عمميااة ا .16.ب 

 الحياتية المختمفة .
 ميارات مينية -ج 

 تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال التخصص مارس ي 1-ج
 رر العربي ) قراءات وتطبيقمت في تكنولوجيا التعميم (شرح المقيطبق اآلليات الحديثة في  2-ج
شاارح المقارر األجنباي )قاراءات متقدمااة فاي تكنولوجياا التعمايم بالمغااة يطباق المعاايير الحديثاة فاي  3-ج

 األجنبية  (
 العمل البحثي من خالل حمقة البحث ، لنقمها لشباب الباحثين  يعد 4-ج
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 ألساسية و الحديثة في مجال التخصصإتقان المهارات المهنية ايقيس مدي  5-ج
 بكفاءةكتابة و تقييم التقارير المهنية يمارس  6-ج
الوساائل  يساتخدمصاص تقييم و تطوير الطارق و األدوات القائماة فاي مجاال التخيختبر أساليب  7-ج

 التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية   
 اء اآلخرين تطوير الممارسة المهنية وتنمية أدو تخطيط يضبط  8-ج
 لجودة العممية التعميمية  لمدرس في ضوء نواتج التعمم المستهدفةيختار الخطط الفاعمة  9-ج
 . ، بطريقة مبسطة  بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم ادارة م و يصميشغل ت 10-ج
 يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعممين، ومحققا نواتج التعمم. 11-ج
 تكنولوجيا التعميم في عمميتي التعميم والتعمم.  قيطب 12-ج
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لمتعميم والتعمم واألنشطة الصفية والال صفية. 13-ج
 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته.  14-ج
 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 15-ج
 الذاتي في نمو  المهني طوال الحياة.يستخدم مهارات التعمم  16-ج
 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعميم والمجتمع. 17-ج
 ف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال.يوظُيعد الطرق الفاعمة في ت 18-ج
 ف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.يوظيشغل ت 8-19
 فى المواقف التعميمية.مغة العربية و األجنبية السميمة يستخدم ال 8-20
 (.ن خريلآلكسابها مجال تخصصه )إلئط ف الفنون والوسايوظيمارس ت 8-21

 وقابمة لمنقل  عامةميارات  -د 
 تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال التخصص يعمل ضمن فريق لتفعيل  .1.د 
لعربي ) قراءات وتطبيقمات فاي تكنولوجياا شرح المقرر ايستخدم الوسائل السمعية والبصرية في  .2.د 

 التعميم (
المقاارر األجنبااي )قااراءات متقدمااة فااي تكنولوجيااا  يسااتخدم الوسااائل الساامعية والبصاارية فااي شاارح .3.د 

 التعميم بالمغة األجنبية  (
تفسااير العماال البحثااي ماان خااالل حمقااة البحااث ، لنقمهااا لشااباب مااع الحاسااب فااي يتعاماال بكفاااءة  .4.د 

 الباحثين 
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 بأنواعه المختمفة الية في تفعيل التقييم الذاتي والتعمم المستمربفعتواصل ي .5.د 
اساااتخدام تكنولوجياااا المعموماااات بماااا يخااادم تطاااوير الممارساااة يظهااار قااادرات الاااتعمم الاااذاتي فاااي  .6.د 

 المهنية
 تعميم اآلخرين وتقييم أداءهم                                     يظهر مهارات االدارة في   .7.د 
 .استخدام المصادر المختمفة حاسب مجال المهنة في يستخدم تطبيقات ال .8.د 
 ق العمل قيادة فر يعمل بكفاءة ضمن فريق من خالل حسن  .9.د 
لتواصاال تفعياال ال م قدراتااه الشخصااية والوسااائط التكنولوجيااة ،اسااتخدصاال مااع اآلخاارين بايتااوا .10.د 

 . لجودة العمل التعميمي والبحثي والبحث عن المعمومات 
ساااميمة لنقااال معاااارف أجنبياااة عربياااة و تواصااال بمغاااة ويمهناااة لايتعامااال بايجابياااة ماااع ضاااغوط  .11.د 

 لشرائح التمقي واكساب مهارات التخصص 
 يشارك في بحث القضايا العامة لممجتمع  ، مقترحا حموال لها  . .12.د 

 

 المعايير األكاديمية لمبرنامج  :  -3
 يا والبحوث (الدرسات العم -المعايير القومية األكاديمية المرجعية ) كميات التربية النوعية

إلو   :خوريج كميوات التربيوة النوعيوةالودكتوراه (   –الماجستير  –أوال : المواصفات العامة لمرحمة ) الدبموم 
 جانب المواصفات المرتبطة بالتخصص   يجب أن يكون خريج كميات التربية النوعية قادرًا عم  أن  : 

 تعممين . . يصمم خطة : لمتدريس ، وبيئات تربوية تناسب تنوع الم1
. يطبااااااق طرائااااااق التاااااادريس ، موظفااااااا تكنولوجيااااااا التعماااااايم ، مراعيااااااا خصااااااائص المتعممااااااين وأنماااااااطتعميمهم 2

 وتعممهم .
 . يستخدم أساليب وأدوات مناسبة لتقويم الجوانب المختمفة لعمميتي التعميم والتعمم .3
 اصة القابمين لمدمج التعميمى .. يتعامل بمهنية مع ذوى االحتياجات الخ4
 . ينمى ذاته مهنيا ، ويبنى : عالقات مهنية متنوعة .5
 . يدرك وحدة المعرفة والعالقات التكاممية بين مجاالت العموم بفروعها المختمفة .6
 . يوظف آليات اإلرشاد والتوجيه التربوي  ، وريادة األعمال في ممارساته المهنية .7
 مستخدمًا قدراته الشخصية ومهارات تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت . يتواصل بفاعمية 8



 
 
 
 
 

 7 

 . يتفهم المستجدات ذات العالقة بتخصصه .9
 . يتواصل بمغة عربية سميمة وباحدى المغات األجنبية .10
 .مااااع المتعممااااين والمعنيين ااه. يمتاااازم بقاااايم المجتمااااع وبأخالقيااااات مهنااااة التعماااايم وآدابهااااا فااااي تعامالتاا11
 يحمل البيانات بقصد استخراج واستخالص النتائج عن الظواهر المختمفة محل الدراسة. 12
 التعرف عمى أساليب االستدالل اإلحصائي. 13
 توظيف اساليب الذكاء االصطناعى فى مجاالت الحياة وخاصة مجال التعميم . 14
 لمهنية والمجتمعية باستخدام األساليب العممية  .. يشارك في حل المشكالت : ا15
 . يشارك في أنشطة خدمة المجتمع ، والتطوير التربوي ، بما يحقق الجودة والتميز .16

 ويشتق من المواصفات العامة السابقة ما يمي   : 
 المعارف والمفاىيم  :  -1

 يجب أن يكون الخريج قد اكتسب المعارف والمفاىيم التالية  :  
 . يعدد أنواع  نظم إدارة التعمم الغمكترونية ومكونتها 1  - 1
 تصميم البيئات التعميمية / التعممية .2 -1
 نظريات التعميم والتعمم وخصائص مراحل نمو المتعممين . 1-3
 استراتيجيات وطرائق التعميم والتعمم . 1-4
 التقويم التربوي ونظرياته  .  1-5

 التعمم الذاتي ونظرياته  .  أساليب التنمية المهنية و  1-6
 المنهج الدراسي : مكوناته ، وبناؤ  ، وتقويمه ، وتطوير   .  7 -1
 نظريات اإلرشاد  : التربوي  ،  وريادة األعمال  .  8 -1
 مقومات بناء الشخصية وتعزيز الهوية الثقافية  . 1-9
 التفكير ومناهج  البحث واالستقصاء  .  استراتيجيات 1-10
 المجتمع وأخالقيات المهنة . قيم1-11
 مهنة التعميم ، والتشريعات المنظمة لها ، وحقوق المعمم وواجباته  .  أخالقيات 12 -1
 ثقافة المجتمع ومشكالته  .13 -1
 األبعاد المجتمعية: السياسية ، والثقافية ، المرتبطة بالمجتمع والتعميم . 14 -1
 ونظم الجودة واالعتماد  .  مدخالت 1-15
 : العممية والتكنولوجية والمجتمعية ذات العالقة بالتخصص  . التطورات 1-16
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 الفنون والوسائط الثقافية وتطبيقاتها )لخريج شعب التعميم األساسي(  .17 -1
 مجاالتها واستراتيجياتها  . التربية الخاصة و 1-18

 الميارات الذىنية  :   -2
 يجب أن يكون الخريج قادرا عمي أن  :

 يقدم أفكارا جديدة لمقضايا المتضمنة بالمحتوى الدراسي  . 1 -2
 يحمل نتائج تقويم المتعممين؛ من أجل التحسين والتطوير.  2 -2
 ُيقّوم أداء  وأداء اآلخرين  .  2-3
 يتفهم السياسات والنظم التعميمية  . 2-4
 يختار المناسب من بين البدائل في المواقف الحياتية المختمفة . 2-5

 لميارات المينية  : ا -3
 يجب أن يكون الخريج قادرا عم  أن: 

 يخطط لمدرس في ضوء نواتج التعمم المستهدفة.  1 -3
 يصمم ويدير بيئات تربوية مناسبة لمتعميم والتعمم.  2 -3
 يدير الصف مراعيا الفروق الفردية بين المتعممين، ومحققا نواتج التعمم. 3-3
 ي عمميتي التعميم والتعمم. يوظف تكنولوجيا التعميم ف 3-4
 يستخدم استراتيجيات متنوعة لمتعميم والتعمم واألنشطة الصفية والال صفية. 3-5
 يستخدم أساليب التقويم التربوي وأدواته.  3-6
 يستخدم استراتيجيات وأنشطة مناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 3-7
 ل الحياة.يستخدم مهارات التعمم الذاتي في نمو  المهني طوا 3-8
 يستخدم آليات بناء العالقات المهنية مع المعنيين بالتعميم والمجتمع. 3-9
 يوظف أسس اإلرشاد: التربوي والنفسي وريادة األعمال.10 -3
 يوظف خبراته الميدانية في تحسين المناخ المدرسي.11 -3
 يستخدم المغة العربية الفصيحة فى المواقف التعميمية.12 -3
 ون والوسائط فى مجال تخصصه )لخريج شعب التعميم األساسي(.يوظف الفن3-13
 :  يجب أن يكون الخريج قادرا عمي أن:   الميارات العامة والقابمة لمنقل  -4
 يعمل بكفاءة ضمن فريق .  1 -4
 يستخدم قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية ، لمتواصل والبحث عن المعمومات  .  2 -4
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 ية مع ضغوط مهنة التعميم  .يتعامل بايجاب 4-3
 يتواصل بمغة أجنبية  . 4-4
 .يشارك في بحث القضايا العامة لممجتمع، مقترحا حموال لها 4-5

 برامج الدكتوراه 
 مواصفات الخريج  -1

                                                          خريج برنامج الدكتوراه في أي تخصص يجب أن يكو ن قادرا عم : 
                                      إتقان أساسيات و منهجيات البحث العممي   . 1
                                     ر عمي اإلضافة لممعارف في مجال التخصص             العمل المستم  . 2
                                                                           تطبيق المنهج التحميمي والناقد لممعارف في مجال التخصص و المجاالت ذات العالقة   . 3
               البينية بينها                    ً           قة مستنبطا و مطورًا لمعالقات                                          دمج المعارف المتخصصة مع المعارف ذات العال  . 4
               ي مجال التخصص                                                       إظهار وعيا عميقا بالمشاكل الجارية و النظريات الحديثة ف  . 5
                                                 تحديد المشكالت المهنية و إيجاد حموال مبتكرة لحمها   . 6
                                                       إتقان نطاقا واسعا من المها ارت المهنية في مجال التخصص   . 7
                               أساليب جديدة لمممارسة المهنية   و                                التوجه نحو تطوير طرق و أدوات   . 8
                                                               استخدام الوسائل التكنولوجية المناسبة بما يخدم ممارسته المهنية   . 9

                                               اعمية و قيادة فريق عمل في سياقات مهنية مختمفة           التواصل بف  .  10
                                      اتخاذ القرار في ظل المعمومات المتاحة   .  11
                                                                     توظيف الموارد المتاحة بكفاءة و تنميتها والعمل عمى إيجاد موارد جديدة   .  12
                                                                                اتخاذ القرار في اتخاذ األسموب المناسب لنوع اإلحصاء المستخدمة لمتوصل لنتائج البحث   .  13
                                          تزام بالنزاهة و المصداقية و قواعد المهنة                    التصرف بما يعكس االل  .  14
                                                              االلتزام بالتنمية الذاتية المستمرة و نقل عممه و خبراته لآلخرين   .  15
 المعايير القياسية العامة  -2
 المعرفة و الفيم   2-1

                                                                                    بانتياء دارسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا عمي الفيم والدراية بكل من: 
                                                             اسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص والمجاالت ذات العالقة               النظريات و األس  . أ  
                                                             أساسيات و منهجيات و أخالقيات البحث العممي و أدواته المختمفة    . ب  
                                                               المبادئ األخالقية و القانونية لمممارسة المهنية في مجال التخصص     . ج  
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                                                           مبادئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص   . د  
  .                                                                       المتعمقة بآثار ممارسته المهنية عمى البيئة و وطرق تنمية البيئة وصيانتها          المعارف  . ه  
 الميارات الذىنية     2-2

 بانتياء دارسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكو ن الخريج قادرا عم : 
 تحميل و تقييم المعمومات في مجال التخصص و القياس عميها و االستنباط منها  .أ 
 تنادا عمي المعطيات المتاحة حل المشاكل المتخصصة اس .ب 
 إجراء  دارسات بحثية تضيف إلى المعارف   .ج 
 صياغة أوارق عممية  .د 
 تقييم المخاطر في الممارسات المهنية  .ه 
 التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص  .و 
 اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية مختمفة  .ز 
 االبتكار /اإلبداع  .ح 
 اهين  واألدلة الحوار والنقاش المبني عمي البر  .ط 
 الميارات المينية     2-3

 ن الخريج قادرا عم :  ارسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكوبانتياء د
 إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص   .أ 
 كتابة و تقييم التقارير المهنية   .ب 
 تقييم و تطوير الطرق و األدوات القائمة في مجال التخصص   .ج 
 م الوسائل التكنولوجية بما يخدم الممارسة المهنية     استخدا .د 
 التخطيط لتطوير الممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين  .ه 
 الميارات العامة و القابمة لمنقل   2-4

 بانتياء دارسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكو ن الخريج قادرا عم : 
 التواصل الفعال بأنواعه المختمفة  .أ 
 ا المعمومات بما يخدم تطوير الممارسة المهنية استخدام تكنولوجي .ب 
 تعميم اآلخرين وتقييم أداءهم              .ج 
 التقييم الذاتي والتعمم المستمر  .د 
 استخدام المصادر المختمفة لمحصول عمى المعمومات و المعارف  .ه 
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 التعمم اإللكتروني  –التعميم تقنيات   -التدريب والتعميم –تكنولوجيا التعميم  العالمات المرجعية  : -4
 ىيكل ومكونات البرنامج  : -5

    إلعداد رسالة الدكتورا ( 2) سنة دراسية واحدة +        سنوات 3   مدة البرنامج:  دكتورا  .1
 لمبحث والمناقشةهيكل البرنامج :  نظري وتطبيقي لممقررات وبحثي  .2

 عدد الساعات/ عدد الوحدات : 
 ساعة138 نظري
  ساعة  156 عممى

 ساعة  294 أجمالي الساعات 
 

 ينطبق ال إختيار الينطبق إنتقالي ينطبقإلزامي 
 %100النسبة:     12العدد : :  التخصصعموم التمهيدية لمقررات ال* 
 ال ينطبقمدة ( : مستويات البرنامج ) في نظام الساعات المعت  -اج

) ساانه ساانتان ماادة البرنااامج ، هااو النظااام الفصاامي فااي المقااررات التمهيديااة النظااام المتبااع فااي البرنااامج     
 .لممقررات التمهيدية  + سنة  لتجهيز خطة البحث ومناقشتها  ( 
 مقررات البرنامج:    إلزامي

 )السنة األول (    تخصص تكنولوجيا التعميم

 المقرر م

 النياية العظم  لمدرجات اعاتعدد الس
أعمال  تحريري مجموع تطبيقي نظري

سنة 
 وشفوي

 مجموع تطبيقي

 54 - 14 44 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع 1
نظم التعميم المقارنة في  2

 مجال التخصص
2 - 2 44 14 - 54 

 54 - 14 44 2 - 2 مناىج البحث واإلحصاء 3
الحاسب اآللي واستخدامو  4

 في التخصص
2 2 4 64 24 24 144 
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 144 24 24 64 4 2 2 تصميم نظم تعميمية 5
إنتاج برامج الفيديو  6

 والتميفزيون
2 2 4 64 24 24 144 

التعميم باستخدام الحاسب  7
 اآللي

2 2 4 64 24 24 144 

 144 24 24 64 4 2 2 التصوير الضوئي 8
 654 - - - 26 االجمال 

 لسنة الثانيةا

 المقرر م

 النياية العظم  لمدرجات اعاتعدد الس
أعمال  تحريري مجموع تطبيقي نظري

سنة 
 وشفوي

 مجموع تطبيقي

 54 - 14 44 2 - 2 أسس وتطوير المناىج 1
 54 - 14 44 2 - 2 تكنولوجيا التعميم 2
 54 - 14 44 2 - 2 حمقة بحث 3
الحاسب اآللي واستخدامو  4

 في التخصص
2 2 4 64 24 24 144 

الوسائل التعميمية اختيار  5
 واستخداميا

2 2 4 64 24 24 144 

 144 24 24 64 4 2 2 تصميم المواقف التعميمية 6
الذكاء االصطناعي والنظم  7

 الخبيرة
2 2 4 64 24 24 144 

المادة االختيارية في  8
التخصص الذي سيختاره 
 الطالب مجاال لبحثو

4 - 4 64 44 - 144 

 654 - - - 26 االجمال 
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 اجستير في التربية النوعية                               تخصص في تكنولوجيا التعميمم

 
 المقرر

 النياية العظمي لمدرجات عدد الساعات
تطبي نظري

 قي
مجمو 
 ع

أعمال 
سنة 
 وشفوي

تطبي
 قي

تحرير 
 ي

 مجموع

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في 
 144 44 44 24 3 2 1 مجال التخصص

حدثات تكنولوجيا مقرر عربي ) مست
 144 84 ووووو 24 3 وووو 3 التعميم (

مقرر أجنبي ) توظيف آليات 
في تكنولوجيا  تكنولوجيا االتصاالت
 التعميم (

1 2 3 24 44 44 144 

--- --- 144 3 -- 3 حمقة البحث
- 144 

 
 تكنولوجيا التعميم دكتوراه الفمسفة في التربية النوعية         تخصص

 
 المقرر

 النياية العظمي لمدرجات لساعاتعدد ا
تطبي نظري

 قي
مجمو 
 ع

أعمال 
سنة 
 وشفوي

تطبي
 قي

مجمو  تحريري
 ع

اإلحصووووواء وتطبيقوووووات الحاسوووووب فوووووي 
 مجال التخصص

1 2 3 24 44 44 144 

) قوراءات وتطبيقوات فوي  مقرر عربي 
 تكنولوجيا التعميم(

2 1 3 24 44 44 144 

) قوووراءات متقدموووة فوووي مقووورر أجنبوووي 
 التعميم بالمغة األجنبية( تكنولوجيا

2 1 3 24 44 44 144 
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 144 --- --- 144 3 -- 3 حمقة البحث           
يعقبهااا ساانة  لتجهيااز خطااة  فااي نهايااة العااام  مجااال التخصااصتحااان المقاارر الدراسااي ميجتاااز الطالااب ا

 ويتم خالليا  تجييز خطة البحث واتمام اجراءات البحث ومناقشتو : البحث ومناقشتها  
يتم فيها العمل بتحضير نقطة البحث واتمام الخطة تحث ارشاد وتوجية أحد اساتذة المجال ، ويتم 
ذلك يتوجيه مجمس القسم العممي يالموافقة عمي مالئمة وحداثة متغيرات  العنوان وصحتة واألمر بدخولاه 

ف عمااي الرسااالة ساايمينار القساام العممااي لمعاارض ولمحصااول عمااي اتمااام الماجسااتير وتحديااد هيئااة االشاارا
بمجمااس القساام العممااي ، وعنااد قبااول واتمااام الرسااالة ماان قباال المشاارفين عميهااا ، يااتم التقاادم لمجمااس القساام 
لتحديااد هيئااة المناقشااة والحصااول عمااي درجااة دكتااورا  الفمساافة ذات التخصااص ، حسااب إتمااام االجااراءات 

 االدارية من خالل ادارة الدراسات العميا والبحوث بالكمية  .
 ينطبق إختياري   :   -جو      ينطبق  إنتقائي  :   -ب          
 : البرنامج لتحاق بمتطمبات اال  -6
  التربياة النوعياة ، ، ذات التخصص من كمية  الماجستير درجة حاصاًل عمي أن يكون الطالب

 ذات التخصص / القسم .جامعة المنوفية أو من أي كمية مناظرة  في الجامعات المصرية ، في 
 المقابمة الشخصية ، لجنة ثالثية يشكمها رئيس القسم العممي .ن يجتاز الطالب كشف أ 
 . أن يكون الطالب الئقًا طبيًا حسب إجراءات الكشف الطبي عمية ، حسب سير االجراءات 
 لبرنامج :القواعد المنظمة الستكمال ا -7

 :ت التمييديةاجتياز جميع المقررايتم فبيا :( وليلتمييدية ) السنة اال السنة ا
أن يجتاااز مناقشاته ( ، و ) مرحمااة تجهياز البحااث  والثالثاة  الثانياة  تين لمسااندم فااي البرناامج التقا شارط 

، فالباد باالنتقاال إذا تخماف مباحاث يسامح ل وال،  التمهيدياة المقاررة  قارراتمالجمياع الباحث / الباحثاة 
 .  ي مواد التخمف واليشترط الحضور أن يتقدم الي االمتحان ف

 القواعد المنظمة لقيد الطالب لدرجة الدكتورا  
يشااااترط فااااي قيااااد الطالااااب لدرجااااة دكتااااورا  الفمساااافة فااااي التربيااااة النوعيااااة أن يكااااون حاصاااااًل عمااااي درجااااة 
الماجستير في التربية النوعية في نفس التخصص الذي يرغب استكمال دراسته لمدكتورا  فيه مان أحادي 

درجة معادلة لهامن معهد عممي أخر معترف به من المجماس  أو عمي جامعات جمهورية مصر العربية
تقااادير  العاااام عااان )جياااد( عماااي األقااال فاااي درجاااة  العاااالي لمجامعاااات وفاااي جمياااع الحااااالت يجاااب أال يقااال

الماجستير في التربية النوعية أو مايعادلها ، ويحدد مجماس الكمياة نظام ومواعياد التقادم والقياد والتساجيل 
 مي:كما يجب االلتزام بما ي
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 أن يقدم موافقة جهة العمل. - أ
أن يتقاادم لمكميااة بطمااب قيااد عنااد اإلعااالن وتعاارض الطمبااات عمااي مجااالس األقسااام  - ب

 العممية لمبت فيها.
 (19مادة )

 أن يجتاز الطالب امتحانا تاهيميًا تحريريا بغرض الكشف عن قدراته عمي التفكير العممي المنظم.
 (24مادة )

 تورا  الفمسفة في التربية النوعية المقررات اآلتية:يدرس الطالب بعد قيد  لدرجة دك
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عدد الساعات  المقرر

 األسبوعية
زمن 
 االمتحان

اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في 
التعميم في مجال التخصص) مستوي 

 متقدم(
3 

 ساعات 3

مقررين في مجال التخصص احدىما 
 ساعات  3 3 بمغة أجنبية

 ساعات 3
 ساعات 3 3 حمقة بحث 

ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد مجمس الدراسات  3ي الطالب امتحان مدته يؤد 
العميا والبحوث بناء عمي اقتراح مجمس الكمية ومجالس األقسام المختصة مواعيد هذ  االمتحانات وال 
 يجوز لمطالب أن يؤدي االمتحان في أي من هذ  المقررات أكثر من مرتين ويكون النجاح فيها بحد

 % من مجموع الدرجات.65أدني 
 ويشترط نجاح الطالب في هذ  المقررات قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة عمي الرسالة. -

 (21مادة )
يكماااف الطالاااب بااااجراء بحاااث فاااي موضاااوع يقااار  السااايمنار ومجماااس القسااام ولجناااة الدراساااات العمياااا  -

ال التخصاص ويقادم الطالاب بعاد ومجمس الكمية تحت إشراف أستاذ أو أساتاذ مسااعد عماي األقال فاي مجا
مضي عامين ميالديين عمي األقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجمس الكمية رساالة عممياة تقار لجناة 
اإلشااراف صااالحيتها لممناقشااة قباال عرضااها عمااى لجنااة المناقشااة والحكاام، ويعتباار الطالااب مسااجاًل لدرجااة 

 ع البحث. دكتورا  الفمسفة من تاريخ موافقة مجمس الكمية عمي موضو 
 (22مادة )

يشترط لقبول الرسالة لممناقشة أن يكون الطالب قد حضر حمقة البحث )السيمنار( في القسم المساجل 
% عمااي األقاال وخااالل الماادة القانونيااة الالزمااة لمحصااول عمااي الدرجااة العمميااة ماان تاااريخ 75فيااه بنساابة 

 موافقة مجمس الكمية عمي التسجيل.
 (23مادة )

التاااي تمااانح لمطالببياااان يتخصاااص فياااه وموضاااوع الرساااالة التاااي تقااادم بهاااا والتقااادير ياااذكر فاااي الشاااهادة 
 ممتاز". -جيد جداً  -جيد -المستحق" مقبول
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 (25مادة )
أن تتضاامن هيئااة اإلشااراف عمااي التسااجيل عضااو هيئااة تاادريس واحااد ماان الكميااة التااي يااتم بهااا التسااجيل 

درجااة الماجسااتير التااي تساابق التسااجيل  ومشاارف آخاار ماان كميااة التربيااة النوعيااة، ويتطمااب هااذا أن تكااون
المطماااوب الحصاااول عمياااه فاااي درجاااة  لدرجاااة الااادكتورا  مااان إحااادي كمياااات التربياااة  فاااي فااارع التخصاااص

 الدكتورا .

 (27مادة )
 يقدم المشرف أو المشرفون عمي الدارس تقريرًا عمميًا سنويًا عن مدي تقدم الطالب.

 (28مادة )
سالة لممناقشة ويقترح المشارف أو المشارفون لجناة الحكام والمناقشاة يقدم المشرفون تقريرًا بصالحية الر 

إلقرارهااا ماان مجمااس القساام العممااي المخااتص ولجنااة الدراسااات العميااا ومجمااس الكميااة عمااي أن تتكااون هااذ  
ماان المشاارف أو المشاارفين "بصااوت واحااد" وعضااوين أحاادهما ماان خااارج الجامعااة وتناااقش لجنااة   المجنااة

 ناقشة عمنية.الحكم الدارس في بحثة م
 أحكام عامة

 (29مادة )
لمجمااس الكميااة بناااء عمااي طمااب القساام المخااتص أن يقاارر حرمااان الطالااب ماان التقاادم لالمتحااان فااي 

النظرياة والتطبيقياة تقال عان  فاي المحاضارات والادروس مقررات القسم كمهاا أو بعضاها إذا كانات مواظبتاه
راساابًا فااي المقااررات التااي حاارم ماان التقاادم  ماان مجموعهااا الفعمااي وفااي هااذ  الحالااة يعتباار الطالااب 75%

 لالمتحان فيها.
 (34مادة )

 بالنسبة لمماجستير والدكتوراه:
%) لممقررات التطبيقية في امتحان آخر العام إذا لام 80% من درجة المادة، 20نسبة أعمال السنة  - أ

 يقي.%لالمتحان التطب40% لمنظري،40يوجد امتحان نظري،أما إذا وجد امتحان نظري يحدد 
لممااواد التااي اليوجااد بهااا  % ) لالمتحااان التحريااري(80% ماان درجااة المااادة ،20نساابة أعمااال الساانة -ب

 امتحان تطبيقي.
 (31مادة )
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الدراسااات العميااا  مجمااس نتكااون االمتحانااات التحريريااة والتطبيقيااة والشاافوية وفقااأ لمنظااام الااذي يقاارر 
المختص وتكون مدة االمتحان التحريري في كل والبحوث بناء عمي اقتراح مجمس الكمية ومجمس القسم 

 ساعات. 3مقرر
يقاادر نجاااح الطالااب بأحااد التقااديرات التاليااة سااواء فااي المااادة الواحاادة أو فااي المجمااوع الكمااي لممااواد 

 الدراسية بالنسبة لدرجة الماجستير والدبموم الخاص.
  فأكثر من مجموع الدرجات. %90ممتاز من 
  من مجموع الدرجات.90 % إلي اقل من80جيد جدًا من % 
    من مجموع الدرجات.80%إلي أقل  من 70من    جيد% 
  من مجموع الدرجات.70%  إلي أقل من 60من   مقبول % 

 
 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين.

  من مجموع الدرجات.64% إلي أقل من 54ضعيف من  % 
 من الدرجة 54ضعيف جدا أقل من % 

 دكتوراه: وبالنسبة لدرجة ال
  فأكثر من مجموع الدرجات.95ممتاز من % 
  من مجموع الدرجات.95%  إلي اقل من 85جيد جدًا   من % 
  من مجموع الدرجات.85%  إلي أقل  من 75جيد       من% 
  من مجموع الدرجات.75%  إلي أقل من 65مقبول    من % 

 ويقدر رسوم الطالب بأحد التقديرين اآلتيين.
  من مجموع الدرجات.65ي أقل من % إل50ضعيف من  % 
 من الدرجة.50ضعيف جدا  أقل من % 

 (32مادة )
 يذكر في الشهادة التي تمنح لمطالب بيان تخصصه والتقديرات المستحقة.

 ( 33مادة )
يمغي قيد الطالب لدرجة الماجستير أو دكتورا  الفمسفة في التربية النوعية إذا انقضت خمس 

إال إذا رأي مجمس الكمية اإلبقاء عمي التسجيل لمدة يحددها بناءا عمي  سنوات عمي تسجيمه لمدرجة
 تقرير من األساتذة المشرفين ومجمس القسم بحد أقصي عامين.
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 ( 34مادة )
لمجمس الكمية أن يوقف قيد الطالب لمدة فصل دراسي أو أكثر إذا تقادم بعاذر مقباول يمنعاه مان 

 المدة المحددة.مواصمة دراسته وال تحسب مدة اإليقاف ضمن 
 ( 35مادة )

تناقش لجنة الحكم الادارس فاي بحثاه مناقشاة عمنياة ويعتماد مجماس القسام ولجناة الدراساات العمياا 
 ومجمس الكمية ومجمس الجامعة منح الدرجة.

 ( 36مادة )
ماان جامعاة المنوفيااة أو   ToeFelأن يجتااز الطالاب امتحانااا فاي المغااة اإلنجميزياة عمااي مساتوي 

شترط النجاح في هذا االمتحان ) قبل تشكيل لجان المناقشة والحكم لمرساائل العممياة ( وذلاك ما يعادله وي
درجااة عماااي  450درجااة عماااي األقاال وطالاااب الاادكتورا  عماااي  400أن يحصاال الطالاااب الماجسااتير عماااي 

 األقل.
 طرق التدريس والتعمم بالبرنامج: -8
 

 التعمم التعاوني .1
 تعمم ذاتي  .2
 الحوار والمناقشه  .3
 ف الذهنيالعص .4
 حل المشكالت .5
 اإلكتشاف   .6
 تعمم قائم عمي المشروعات    .7
 استراتيجيات التعمم المدمج    .8
 التعمم المعكوس .9

 
 بالبرنامج :  تقييم الطرق وقواعد  -1

ما تقيسة من مخرجات التعمم  الطريقة 
 المستيدفة

 أداة التقويم 
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)  الساااااااااااااانة التمهيديااااااااااااااة  -1
 السنه األولي (

ات الذهنياااة ، المعرفاااة والفهااام ، القااادر 
المهااااااارات العامااااااة  كنااااااواتج تعميميااااااة 
مساااااااااتهدفة مااااااااان دراساااااااااة المقاااااااااررات 

اجتياااااااز جميااااااع التمهيديااااااة ، يشاااااارط 
 المقررات التمهيدية .

 اختبار تحصيمي

تجهيااااز الخطااااة وبدايااااة  -2
البحااااااااااث ) الساااااااااانة الثانيااااااااااة 

 والثالثة (

هااااااااااي اكتساااااااااااب القاااااااااادرات البحثيااااااااااة 
لتجهيااااااز  والمهاااااارات العمميةوالحرفياااااة

بحااااث ، ثاااام اتمااااام اجااااراءات خطااااة ال
 البحث ومناقشه الرسالة 

ساااايمنار عممااااي يحضاااار  
كافاااااااة الساااااااادة اعضااااااااء 

 القسم 

هاااي الحصاااول عماااي قااارارات مجماااس  االجراءات االدارية والبحثية 
القسم العممي ، تحت اشراف وتوجياه 
رئااايس القسااام العمماااي ، بقياااول خطاااة 
البحاااااث ودخاااااول السااااايمينار وتحدياااااد 

سالة ، ثم بعاد هيئة االشراف عمي الر 
االنتهاء منها رسميًا بطماب المشارفين 
، يحدد القسم هيئة مناقشاة الرساالة ، 
ثاااام اتمااااام اجااااراءات الحصااااول عمااااي 
درجااااة دكتااااورا  الفمساااافة  فااااي التربيااااة 
النوعية ) تخصص تكنولوجيا التعمايم 

 ( واالفادة بذلك .

 

  
 يم البرنامج  :طرق تقو  -9

 
 نةالعي الوسيمة  القائم بالتقويم 

دكتورا  البحااااث المسااااجمين لاااا طاااالب -1
وذوي الخطااط البحثيااة المقبولااة  الفمساافة 

عاااااااااااادد عشااااااااااااوائي ماااااااااااان   استقصاء ) استبيان (
 .البحث طالب 
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 من سيمينار القسم العممي .
دكتاااااااورا  حاصااااااامين عماااااااي درجاااااااة ال -2

 من ذات القسم العممي  الفمسفة
عاااااااااااادد عشااااااااااااوائي ماااااااااااان  استقصاء ) استبيان (

ة الحاصااااامين عماااااي درجااااا
دكتاورا  الفمساافة ماان ذات 

 . القسم العممي 
سااااااااااااااااؤلين ورؤساااااااااااااااااء الم شخصية مقننة مقابالت  المستفيدون)جهات التوظيف( -3

 الجهااااااات أو المؤسسااااااات
المعنياااااااة بالتعامااااااال مااااااان 
الحاصااااااااااااااااااااامين عماااااااااااااااااااااي 
الحاصااااامين عماااااي درجاااااة 
دكتاورا  الفمساافة ماان ذات 

تخصاااص القسااام العمماااي 
 . تكنولوجيا التعميم 

ومالحظاااااات ثالثاااااة مقاااااابالت  ارجيينالمراجعون الخ -4
مااااااااااااااااان اسااااااااااااااااااتذة المجاااااااااااااااااال 

ماااان الجامعااااة  2والتخصااااص 
 من خارج الجامعة   1+ 

أساااااااااااااااااااااااااتذة المجااااااااااااااااااااااااال 
المتخصصااااااااااااااااون فااااااااااااااااي 

ت وأقساااام وشاااعب مجااااال
 الكمية .

 
 

 أ.د/ احمد مصصطفي كامل عصر  رئيس القسم العممي :
 أ.م.د/ يسرية عبد الحميد فرج          منسق البرنامج : 

 1/12/2419    العتمادتاريخ ا
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 ن البرنامجيمقترحات لتحس
يتم التطمع إلي مجموعه من النقاط من خالل العرض السابق لمرحمه الدكتورا  ومدي أهميتها وذلك البد من أن 

 الرئيسيه المتمثمه في:
 ر التكنولوجيمعمومات تعميميه تواكب التطو استخدام التطبيقات التكنولوجيه المتنوعه لمحصول عمي  -1
التطمع إلي البرامج االجصائيه المتعدد  التي يستطيع الباحث من خاللها اجراء االفتراضات والتجارب المزمه -2

 التمام البحث العممي عمي مايرام
عقد العديد من الدورات التدربيبه وورش العمل لكيفيه استخدام المواقع البحثيه الموثوق بها باالضافه إلي التوثيق -3
 لعممي السميما

 معرفه اخالقيات البحث العممي من خالل انعقاد دورات تجريبه بذلك -4
 
 

 .د/ احمد مصصطفي كامل عصرأ  رئيس القسم العممي :
 أ.م.د/ يسرية عبد الحميد فرج           البرنامج : منسق

 1/12/2419    تاريخ االعتماد
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 25 
 



 
 
 
 
 

 26 

 
 

 



 
 
 
 
 

 27 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 28 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 

 29 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 

 30 

 

 

 

 

 

 


