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لماذا تتسجَّل في الدكتوراه في العلوم

التربوية؟
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فتح باب التسجيل للعام

2023 - 2022

تقدِّم كلية العلوم التربوية للطالب إعداًدا بحثًيا يؤدي إىل إنتاج معارف نظرية وعملية

جديدة تخدم الواقع التربوي.



المحاور البحثية الثالثة

المحور األول: التربية، التعليم والتعلم

يتضمن محور "التربية، التعليم والتعلم" األبحاث في الهندسة التعليمية والمقاربات التربوية في

التعليم، كما يتضمن أيًضا الثقافة الرقمية.  

الرؤية التربوية، أنماط القيادة، إدارة الموارد البشرية، مسار الجودة، قيادة التغيير، اإلبتكارات اإلدارية، التطوير
التربوي، اإلدارة اإللكترونية.

التدريب المهني، التدريب خالل العمل، هندسة التدريب المستمر، ريادة األعمال في المجال التربوي، المهنية، إدارة

المواهب، إدارة التوظيف، التدريب األلكتروني. 

المحور الثاني: اإلدارة والتنمية التربوية

يتضمن محور "اإلدارة والتنمية التربوية" األبحاث في إدارة المؤسسات بأبعادها االستراتيجية

والتنظيمية، كما يتضمن أيًضا هندسة االبتكارات التعليمية وإدارة األزمات.

المحور الثالث: المهنية والتأهيل الوظيفي

يركز محور "المهنية والتأهيل الوظيفي" عىل تعليم الكبار والتدريب المهني. كما يهتم بالتطوير
الوظيفي وريادة األعمال، والمهنية في الميدان التربوي.

منطق المناهج، المفاهيم التعليمية، المقاربات التربوية والتفاعلية، علوم األعصاب التربوية، المرافقة، التعليم والتعلم

عن بُعد.



المستندات المطلوبة:

شهادة الماستر البحثي في التربية

قة من وزارة التربية والتعليم مصدَّ

العالي في لبنان

إفادة خبرة ميدانية في الحقل

التربوي (سنتان عىل األقل)

كشف بعالمات الماستر عىل أن ال

تقل عالمة رسالة الماستر عن 14 من

 20

مشروع تمهيدي لألطروحة (3 - 4

صفحات) يبيِّن أصالة الموضوع

وانتماءه ألحد محاور مختبر األبحاث.

 

 

 

تشرين

األول 2022
أيلول 2022

الثالثاء 31

أيار 2022

نتيجة القبول
العرض

الشفهي

الموعد

النهائي لرفع

المستندات

تشرين األول - تشرين الثاني 2022

التسجيل النهائي عبر أمانة السر

كيف تتسجَّل في الدكتوراه في

العلوم التربوية؟

قبل القبول: دراسة الملف

األكاديمي

تُرفع المستندات إلكترونًيا من خالل الرابط اآلتي:

https://forms.gle/fHNV4s7Pn8eqGEj87
 

1

القبول: عرض المشروع2

التمهيدي لألطروحة

عرض شفهي خالل 10 دقائق أمام لجنة

مؤلفة من مدير معهد الدكتوراه وأساتذة
باحثين من كلية العلوم التربوية

كفاءة بلغة أجنبية
 

تواريخ مهمة:3

مواعيد الندوات البحثية الحضورية: تُحدَّد التواريخ

الحًقا 

 يتم إعداد الدكتوراه في كلية العلوم التربوية بإحدى اللغات الثالث، ويُستكمل
بحصص تدريبية مقررة من معهد الدكتوراه "علوم اإلنسان والمجتمع"

https://forms.gle/fHNV4s7Pn8eqGEj87

