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  قسم تكنولوجیا التعلیم
  

  

  الدراسات العلیا توصیف برنامج 

  الدكتوراه

  )الفئات الخاصة: تكنولوجیا التعلیم(

  قسم تكنولوجیا التعلیم

  كلیة التربیة النوعیة

   جامعة المنیا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   معلومات أساسیة-أ

  تكنولوجیا التعلیمدكتوراه    اسم البرنامج- ١
  )الفئات الخاصة(

  )أحادي(  مجطبیعة البرنا - ٢
  تكنولوجیا التعلیم  القسم المسئول عن البرنامج - ٣

  تاریخ إقرار البرنامج - ٤
   )٢٠٠١(الئحة   

     البرنامجمنسق - ٥
  المراجع الداخلي - ٦

  
  أحمد السید مصطفى عبد الحمید/ د.أ

  الدردیريإسماعیل دمحم السید / د.أ

  إیمان صالح صالح/د.أ  المراجع الخارجي - ٧
   عبدالعظیم حمزةإیھاب دمحم/د.أ

  )٢٠١٦(یونیھ   البرنامج توصیف تاریخ آخر اعتماد - ٨



 

٢ 

 

  :معلومات متخصصة) ب(

   :األھداف العامة للبرنامج) ١

  : علىا قادرً برنامجالیجب أن یكون خریج 

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة في مجال العلمي البحث ومنھجیات أساسیات إتقان ١/١

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في للمعارف اإلضافة على المستمر العمل .١/٢

 العالقة ذات والمجاالت تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في للمعارف والناقد التحلیلي المنھج تطبیق ١/٣

 كادیمیة المختلفةللصعوبات االواستباط نماذج جدیدة عالج وخفض االعافات  نظریات  دمج .١/٤

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في الحدیثة والنظریات الجاریة بالمشاكل عمیقا وعیا إظھار .١/٥

 لحلھا مبتكرة حلوال وإیجاد تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة في مجال  المھنیة المشكالت تحدید .١/٦

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في لمھنیةا المھارات من واسعا نطاقا إتقان .١/٧

  تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةأخصائي لمزاولة مھنة  جدیدة وأسالیب وأدوات طرق تطویر نحو التوجھ .١/٨

  الخاصةتكنولوجیا التعلیم لذوي الفئاتأخصائي ممارسات مھنة  یخدم بما المناسبة التكنولوجیة الوسائل استخدام .١/٩

 مختلفة مھنیة سیاقات في عمل فریق وقیادة بفاعلیة التواصل . ١/١٠

 المتاحة المعلومات ظل تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال  في القرار اتخاذ . ١/١١

 جدیدة موارد إیجاد على والعمل وتنمیتھا بكفاءة المتاحة التكنولوجیة  الموارد توظیف . ١/١٢

 البیئة على والحفاظ المجتمع تنمیة في تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة كخبیر بدور الوعي . ١/١٣

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةأخصائي مھنة  وقواعد والمصداقیة بالنزاھة االلتزام یعكس بما التصرف . ١/١٥

 لآلخرین وخبراتھ علمھ ونقل تعلیم لذوي الفئات الخاصةتكنولوجیا ال في مجال  المستمرة الذاتیة بالتنمیة االلتزام . ١/١٦

  

  :المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج) ٢

  : المعرفة والفھم ـأ     

  : أنىا علبرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

 ذات العالقة والمجاالت  الفئات الخاصة مجال في المعارف من والحدیث واألساسیات النظریاتیشرح -١أ

  الفئات الخاصة في مجال  المختلفة وأدواتھ العلمي البحث وأخالقیات ومنھجیات أساسیاتیوضح -٢ أ

 الفئات الخاصة مجال في المھنیة للممارسة والقانونیة األخالقیة المبادئ یعدد -٣ أ

  تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة  اخصائي مجال في المھنیة الممارسة في الجودة وأساسیات مبادئیلخص -٤ أ

 قووطfر البیئfة علfى تكنولوجیا التعلfیم لfذوي الفئfات الخاصfةأخصائي  مھنة  ممارستھ بآثار المتعلقة المعارفیصف -٥ أ
  وصیانتھا البیئة تنمیة

  الفئات الخاصة یناقش أھمیة الكمبیوتر وممیزاتھ ومھاراتھ في مجال -٦أ

  الفئات الخاصةكترونیة ویذكر ممیزاتھا في مجال  یشرح االختبارات االل-٧أ



 

٣ 

 

 الفئات الخاصة المختلفة واھمیتھا في مجال ٢ یناقش تقنیات ویب -٨أ

   : الذھنیة المھارات ـب

  : أنى علابرنامج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 
 منھا واالستنباط علیھا والقیاس الفئات الخاصة مجال في المعلومات یقیمو یحلل -١ب

 المتاحة المعطیات على استناداالفئات الخاصة  مشكالت مجال  یضع تصور لحل-٢ ب

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةمجال  إلى تضیف بحثیة دراسات یجري -٣ ب

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة في مجال علمیة أوراقیصیغ -٤ ب

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة الخاصة بمجال المھنیة ساتالممار في المخاطریقیم -٥ ب

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في األداء لتطویریخطط -٦ ب

 مختلفة مھنیة سیاقات في تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةالخاصة بمجال  المھنیة القراراتیتخذ -٦ ب

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة یبتكر منتج جدید في مجال-٧ ب

 واألدلة البراھین على المبني والنقاش الحواریدیر -٨ ب

   المختلفة٢ یمیز بین تقنیات ویب -٩ب

  الفئات الخاصة المختلفة لتوظیفھا في مجال ٢ یختار بین تقنیات ویب -١٠ب

  ت الخاصةالفئا واستخداماتھا في مجال ٢ یحلل ویمیز مكونات واجیال ویب – ١١ب

  :مھارات مھنیة وعملیة  ـج

  : أنى علاخریج قادرً العقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح 

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في والحدیثة األساسیة المھنیة المھارات یتقن -١ج

 ةتكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاص في مجال المھنیة التقاریریكتب ویقیم -٢ ج

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة مجال في القائمة واألدوات الطرقیطور  یقیم و٣ ج

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةأخصائي ممارسات مھنة  یخدم بما التكنولوجیة الوسائل یستخدم ٤ ج

 اآلخرین أداء تنمیةو تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةأخصائي ممارسات مھنة  لتطویر یخطط ٥ ج

   ینشئ  ویقیم برامج االختبارات االلكترونیة-٦ج

  الفئات الخاصة في مجال ٢یوظف تقنیات ویب  -٧ج

  الفئات الخاصة في مجال ١یوظف افضل تفنیات الویب – ٨ج

  : المھارات العامــة والمنقولة ـد

   :برنامج قادراً عليالعقب االنتھاء من دراسة البرنامج یصبح خریج 

 یتواصل بفاعلیة مع الزمالء ومع الطالب– ١ د

 تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةالخصائي  المھنیة الممارسة تطویر یخدم بما التعلیم   تكنولوجیایستخدم – ٢ د

 أداءھم وتقییم اآلخرین تعلیمفي  تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةیوظف خبراتھ في مجال -٣ د



 

٤ 

 

 الفئات الخاصة في مجال المستمر التعلمویلم بمھارات  الذاتي یمالتقییجري -٤ د

 الفئات الخاصة الخاصة بمجال والمعارف المعلومات على للحصول المختلفة المصادر یستخدم-٥ د

 تعلیمیة الكترونیة موجھة لذوي الفئات الخاصة النتاج برامج العمل فرقیقود و فریق في یعمل بكفاءة ٦ د

  ویضبط الوقت بكفاءةو العلمیة اتاللقاء یدیر-٧ د

  تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصةیستخدم تكنولوجیا المعلومات في البحث عن مصادر تعلیمیة خاصة بمجال  – ٨د

  تكنولوجیا التعلیم لذوي الفئات الخاصة یمارس مھارات التعامل مع تقنیات الویب بما یخدم مجال -٩د

  

  :رنامجالمعاییر األكادیمیة للب) ٣
، مfن ) تكنولوجیfا التعلfیمقfسم ( (ARS) یتبني البرنfامج المعfاییر األكادیمیfة المرجعیfة لقطfاع كلیfات التربیfة النوعیfة

  .٢٠١٦بتاریخ مایو ) ٥٠(خالل مجلس الكلیة رقم 
  
  :ھیكل ومكونات البرنامج) ٤
ن نتائج بحثھ تقبلھا لجنة المناقشة والحكfم بعfد  ویقدم الطالب رسالة علمیة تتضم–ترم دراسي للمقررات  :   مدة البرنامج-أ ٤

  مناقشتھ فیھا مناقشة علنیة بعد عامین على األقل من تاریخ الموافقة على تسجیل الرسالة
  :  ھیكل البرنامج -ب٤
لمیة تتضمن نتائج بحثھ تقبلھا لجنة المناقشة والحكم بعد مناقشتھ ویقدم الطالب رسالة ع)     ٦(نظري :    عدد الساعات١-ب٤

  فیھا مناقشة علنیة بعد عامین على األقل من تاریخ الموافقة على تسجیل الرسالة
  
   الینطبق:التدریب المیداني٢-ب٤
  
  
   ال ینطبق):في نظام الساعات المعتمدة (   مستویات البرنامج -ج٤ 

  

  : مقررات البرنامج-د٤
  

  ان المقررعنو  عدد الساعات الدراسیة
  مجموع  تطبیقي  نظري

  ٤  ٢  ٢  الحاسب اآللي
  ٤  ــ  ٤  مجاالت تكنولوجیا التعلیم

  ٦    ٦  مجموع عدد الساعات



 

٥ 

 

  

   : المقرراتى محتو)٥
  

  محتو� المقرر  عنوان المقرر

  الهدف العام للمقرر  الحاسب اآللي

o وأهم المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعل�مالتعرف على ماه�ة الكمبیوتر وأهمیته التعل�م�ة ،. 

o ن�دراسة ومناقشة مهارات القرن الحاد! والعشر. 

o  ب�وممیزاتها وتوط�فها فى التخصص والتعل�م٢استعراض تقن�ات الو . 

o التعرف على االخت1ارات اإللكترون�ة وممیزاتها وق�متها التر/و�ة.  

  المحتو� النظر� 

o العمل�ـة فـى الكمبیـوتر اسـتخدام ودواعـى مبـررات -التعل�م�ـة العمل�ـة فـى أهمیته – الكمبیوتر عن مقدمة 

 .التعل�م�ة

o ن�مهارات القرن الحاد! والعشر 

o ب�2تقن�ات الو:   

o الو�8ى-المدونات - Rss 

o  تر–الف�س بوك�یوتیوب- تو   

o ب فى تكنولوج�ا التعل�م�توظیف تقن�ات الو.  

o ب�االستخدامات التعل�م�ة  لتقن�ات الو 

o  مفهومها وأنواعها: االخت1ارات.  

o أنواع االخت1ارات الموضوع�ة.  

o  االخت1ارات اإللكترون�ة.  

o أنواع االخت1ارات اإللكترون�ة 

o ممیزات االخت1ارات اإللكترون�ة.  

o الق�مة التر/و�ة لالخت1ارات اإللكترون�ة. 

o  برنامجQuiz Creator 

  ما یستجد من موضوعات

  الهدف العام للمقرر تقن�ات الو�ب

o ـــب عامـــة، 1ـــصفة لإلنترنـــت األساســـ�ة المفـــاه�م اســـتعراض أهـــم�خاصـــة 1ـــصفة وتطل1قاتـــه وتقن�اتـــه والو 

 الو�ــب، مفهــوم تحدیــد: علــى و�ر8ــز. علیهــا �قــوم التــي والمعرف�ــة الف8ر�ــة والمنطلقــات 1أســسه للتعر�ــف

  .لو�با ومواقع الو�ب وتطب�قات الو�ب تقن�ات مفهوم بین الفرق  واإلنترنت، الو�ب بین الفرق 

o ب أج�ال أهم على التعرف�ـب م8ونات أج�ـال ومزا�اه، وخصائصه الو�ـب ( المختلفـة الو�ـب ،1.0 و�و 

 الــش81ات الــو�8ي، المنتــد�ات، اإللكترونــي،  البر�ــد (المختلفــة الو�ــب أدوات/ تقن�ــات ،)3.0 و�ــب ،2.0

  . التعل�م في الو�ب تطب�قات أهم ، ...)الداللي، الو�ب المدونات، االجتماع�ة،

  



 

٦ 

 

  محتو� المقرر  عنوان المقرر

  المحتو� النظر� 

o  ب�مفهوم الو  

o ب واإلنترنت�الفرق بین مفهوم الو  

o ب�ب مواقع الو�ب وخدمات الو�الفرق بین تقن�ات الو  

o  ب�الخصائص، المزا�ا، الم8ونات(أج�ال الو( 

o  ب المختلفة�ب ( الفرق بین أج�ال الو�ب 1.0و�ب 2.0، و�3.0، و( 

o ـــــب المختلفـــــة / الفـــــرق بـــــین تقن�ـــــات�ـــــد  اإللكترونـــــي، المنتـــــد�ات، الـــــو�8ي، الـــــش81ات ا(أدوات الو�لبر

 ...)االجتماع�ة، المدونات، الو�ب الداللي، 

o  ب في التعل�م�أهم تطب�قات الو 

o  ب�ب(تطب�قات الو�ب العر/�ة، مستقبل تطب�قات الو�المیزات، قائمة التطب�قات، تطب�قات الو( 

o  ب المفیدة في مجال التعل�م�أفضل أدوات وتطب�قات الو 

o ا �ستجد من موضوعاتم 

  

  
  )من الالئحة( متطلبات االلتحاق بالبرنامج -٦

  ):٤١(مادة 
یشترط لقید الطالب لدرجة دكتوراه الفلسفة في التربیة النوعیة أن یكون حاصال على درجة الماجستیر في التربیة النوعیة 

ربیة أو على درجة معادلة لھا من معھد بتقدیر عام جید على األقل في نفس التخصص من إحدى جامعات جمھوریة مصر الع
  .آخر معترف بھ من الجامعة ویحدد مجلس الكلیة نظم ومواعید التقدم والقید والتسجیل

  
  )من الالئحة( القواعد المنظمة الستكمال البرنامج -٧

  ):٤٢(مادة 
ألخر في مجال التخصص الدقیق یدرس الطالب بعد قیده لدرجة دكتوراه الفلسفة مقررین أحدھما في مجال الحاسب اآللي وا

یحدده مجلس الكلیة بناء على اقتراح مجلس القسم المختص وتكون الدراسة في ھذین المقررین لمدة ال تقل عن فصل دراسي 
واحدة بواقع ثالث ساعات أسبوعیا للمقرر الواحد ، ویؤدي الطالب في كل منھما امتحانا زمنھ ثالث ساعات ، وتكون النھایة 

 درجة ویحد مجلس الكلیة موعد االمتحان في كل ٧٠ درجة والنھایة الصغرى ١٠٠رجة االمتحان في كل مقرر العظمى لد
  .عام وال یجوز لھ التقدم لتسجیل موضوع الرسالة إال بعد نجاحھ في ھذین المقررین

  ):٤٣(مادة 
  .السابقة) ٤٢(ا في مادة یحضر الطالب حلقة البحث ویسجل موضوع رسالتھ بعد اجتیازه للمقررین المشار إلیھم

  ):٤٤(مادة 
یقوم الطالب بإجراء بحث مبتكر في موضوع یقره مجلس الكلیة تحت اشراف أحد األساتذة أو األساتذة المساعدین بالكلیة، 
ویجوز أن یشترك في االشراف أحد المدرسین المتخصصین بالكلیة، ویعتبر الطالب مسجال لدرجة دكتوراه الفلسفة في أحد 

صات النوعیة منذ تاریخ موافقة مجلس الكلیة على موضوع البحث، ویقدم الطالب بعد مضي عامین على األقل من التخص
تاریخ تسجیل موضوع الرسالة بمجلس الكلیة رسالة علمیة بنتائج ھذا البحث تقبلھا لجنة الحكم وتكون مناقشة الرسالة 

  .وفحصھا بواسطة ھذه اللجنة
  ):٤٥(مادة 

 الرسالة للمناقشة أن یكون الطالب مقیما بجمھوریة مصر العربیة لمدة سنة على األقل خالل فترة البحث وأن یشترط قبل قبول
  .یحضر حلقات البحث في القسم المسجل فیھ لمدة ستة شھور على األقل من تاریخ موافقة مجلس الكلیة على التسجیل

  



 

٧ 

 

  
  ):٤٦(مادة 

 أحدھم المشرف على الرسالة والعضوان اآلخران یعینھما مجلس الكلیة وتعتمد تعین لجنة الحكم على الرسالة من ثالثة أعضاء
اللجنة من نائب رئیس الجامعة للدراسات العلیا والبحوث ، ویكون تشكیل اللجنة بناء على اقتراح القسم المختص من بین 

عة ، ویجوز أن یكون أحد أعضاء لجنة األساتذة الحالیین أو السابقین بالجامعات ، یكون أحدھما على األقل من خارج الجام
الحكم من بین األساتذة المساعدین في حالة عدم توافر األساتذة أو في حالة تعدد المشرفین یجوز اشراكھم في لجمة المناقشة 
بصوت واحد ویقدم أعضاء لجنة الحكم والمناقشة العلنیة للرسالة تقاریر فردیة وجماعیة مفصة عن مدى صالحیة الرسالة 

توصیة بمنح الدرجة في حالة قبولھا وللمجلس أن یرفض رسالة الطالب الذي لم تقرر اللجنة أھلیتھ للحصول على الدرجة أو و
إعادة تقییم الرسالة بعد استكمال أوجھ النقص فیھا ، أو التقدم برسالة أخرى تتم مناقشتھا بواسطة لجنة الحكم السابقة ویعرض 

  .د ادخال التعدیالت التي أقرتھا اللجنة على مجلس الكلیة للتوصیة بمنح الدرجةالتقریر النھائي مع الرسالة بع
  ):٤٧(مادة 

یقوم مجلس الكلیة بوضع القواعد المنظمة األخرى التي تراعى عند تسجیل البحث وتقدیم الرسالة للكلیة، وحینما یستدعي 
  .عة ولجنة القطاع التربوي والمجلس األعلى للجامعاتاألمر أي تغیر في ھذه الالئحة فإنھ من الضروري موافقة مجلس الجام

  ):٤٨(مادة 
  .یدون في الشھادة التي تمنح للطالب بیان بالتخصص الدقیق للطالب وموضوع الرسالة التي تقدم بھا

  ):٤٩(مادة 
ا رأى مجلس الكلیة یلغى قید الطالب لدرجة الماجستیر أو دكتوراه الفلسفة إذا انقضت خمس سنوات على تسجیلھ للدرجة إال إذ

  .اإلبقاء على التسجیل لمدة أخرى یحدھا بناء على تقریر األستاذ المشرف وبحد أقصى عامین
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 


