التربوية
الدكتوراه في العلوم
ّ
بوية في جامعة القديس يوسف
كلية العلوم التر ّ
معلومات حول مسار الدكتوراه في ّ
 -1التعريف
يب على البحث من خالل البحث .يقوم هذا المسار على تعزيز
ّ
بوية هو تدر ٌ
إن الدكتوراه في العلوم التر ّ
بوية على الصعيدين الوطني والعالمي.
كفايات الباحث وتمكينه من أجل المساهمة في تطوير العلوم التر ّ
ّ
ّ
النقدي .كما و ّأنه يساهم في تطوير
يهدف هذا المسار إلى تمتين القدرة الفكرّية للباحث وحثّه على التفكير
ّ
األخالقية.
العلمية و
فية و
ّ
المنهجية و ّ
ّ
كفايات الباحث المعر ّ

 -2البرنامج
ٍ
بشكل ٍ
اإلنسانية من أجل
وثيق مع المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلوم
بوية
ّ
كلية العلوم التر ّ
تتعاون ّ
علمية وبين
نجاح هذا المسار .يتأّلف هذا التدريب من مئة وثمانين
رصيدا ّ
ً
تتوزع هذه األرصدة بين مرافقة ّ

بحثية مختلفة كالمؤتمرات والمحاضرات باإلضافة إلى كتابة األطروحة.
ندوات ودروس ونشاطات ّ
ٍ
ٍ
متتالية.
جامعي ٍة
فصول
تمتد دراسة الدكتوراه على ستّة
ّ
ّ
تم تنظيم البرنامج وفق اآلتي:
ّ

الكلية.
معمقة توازي ستّة أرصدة وتعطى في ّ
 ندوات بحث ّاإلنسانية وتوازي ستّة أرصدة.
 أنشطة بحث مقترحة من المعهد العالي للدكتوراه في اآلداب والعلومّ
رصيدا.
 إعداد مشروع الدكتوراه واألطروحة ويبلغ عدد أرصدتها مئة وثمانية وستينً
 -3نواتج التدريب وآفاقه
إما أن
يحصل الباحث على درجة "دكتور في العلوم التر ّ
بوية" بعد مناقشة أطروحته وبعد ّ
تخرجه يختار ّ

منصبا
شاغال
مستشار تربويًّا أو
ًا
بوية أو
ً
مؤسسة تر ّ
ً
يكون أستا ًذا جامعيًّا أو باحثًا في التربية أو مدير ّ
الحكومية.
الجمعيات غير
في إحدى الو ازرات أو في
ّ
ّ

 -4شروط التسجيل
حائز الماستر
بوية أن يكون ًا
كلية العلوم التر ّ
كل باحث يرغب في التسجيل في مسار الدكتوراه في ّ
يجب على ّ

ومصدقة
بوية أو شهادةً معادل ًة له معترف بها من قبل و ازرة التربية والتعليم العالي في لبنان
ّ
في العلوم التر ّ
بحدها األدنى  20/14على رسالة الماستر.
تخوله التسجيل في مسار الدكتوراه فهي ّ
أما العالمة اّلتي ّ
رسميًّاّ .

 -5تقديم الطلب
يتوجب على كل ر ٍ
الكلية ضمن مهلة ال
اغب باتّباع مسار الدكتوراه تقديم ّ
ملف ترشيحه إلى إدارة ّ
ّ
ّ
الملف المستندات اآلتية:
ويتضمن
تتجاوز  12كانون الثاني 2018
ّ
ّ
المستندات اإلدارّية:
معبأة وموّقعة
 إستمارة تسجيل ّشمسية
 صورةّ

بنانيين)
 صورة عنادي أو صورة عن جواز السفر (لغير الّل ّ
ّ
الهوية أو عن اإلخراج القيد اإلفر ّ
 صورة عن إخراج القيد العائليّ
مصدقة من و ازرة التربية والتعليم
بنانية أو ما يعادلها
ّ
 صورة طبق األصل عن شهادة البكالوريا الّل ّالعالي

الجامعية ومعادلتها من و ازرة التربية والتعليم العالي (بإستثناء الشهادات
مصدقة عن الشهادات
 صورّ
ّ
بنانية)
اّلتي تمنحها جامعة القديس يوسف والجامعة الّل ّ
التعليمية
الجامعية مع بيان بالعالمات للوحدات
 إفادة بالشهاداتّ
ّ
 إفادة بالتدريبات اّلتي قام بها الطالب (في حال توّفرها) -إفادة إنتساب في إحدى المراجع التالية:

 الصندوق الوطني للضمان اإلجتماعي
ّ
ّ
 تعاونية الجيش الّلبناني
ّ
 قوى األمن الداخلي
ّ
 األمن العام
 أمن الدولة
 نقابة المحامين
تعاونية القضاة

ّ
تعاونية موظفي الدولة

ّ

بنانية
 تعاونية اساتذة الجامعة الّل ّ
 تعاونية الجمارك

البلديات
تعاونية موظفي

ّ
ّ
ّ
األكاديمية:
المستندات
ّ

ذاتية
 -سيرة ّ

 -رسالة تحفيزّية

 -نسخة عن رسالة الماستر

ٍ
صفحات:
ويتضمن ثالث
مشروع األطروحة
ّ
تقدمه
الهدف من الدراسة والجديد اّلذي ّ
-

إشكالية البحث
ّ
أهم المفاهيم المعالجة

-

الئحة بالمراجع

-

المنهجية المتّبعة وروزنامة العمل
عامة عن
ّ
نبذة ّ
 الئحة بالمنشورات (في حال توّفرها)محاور البحث
يندرج موضوع البحث ضمن المحورين اآلتيين:
بوية
 اإلدارةالمدرسية والتنمية التر ّ
ّ
العامة ،التعليم الرقمي واألندراغوجيا
 التعليم والتعّلم ،التربية ّّ
معايير اإلختيار
أساسيين:
وجوب توّفر شرطين
ّ
يقدمه البحث ،الوضوح
الملف
 المرحلة األولى :دراسةالخطي ،دّقة الموضوع المطروح ،الجديد اّلذي ّ
ّ
ّ
إمكانية التطبيق الميداني للطروحات المعالجة.
العلمي،
ّ
ّ
ّ
الشفهية أمام الّلجنة ،القدرة على اإلقناع ،معايير اإلختيار ،دّقة البراهين،
 المرحلة الثانية :المناقشةّ
مهنية العرض.
ّ

 -6للتواصل
منسقة برنامج الدكتوراه
ّ
رئيسة اللجنة بالفرع الفرنسي
ّ
بوية
ا
الدكتورة إيفات غريب،
دكتوره في العلوم التر ّ
التلفون5712 ،01421000 :
البريد اإللكترونيYvette.gharib@usj.edu.lb :
رئيسة اللجنة بفرعيها العربي واإلنكليز ّي
ّ
بوية
الدكتورة دالل مكرزل ،دكتوراه في العلوم التر ّ
التلفون1230 ،01421000 :
البريد اإللكترونيdalal.moukrazel@usj.edu.lb :
مسؤولة الشؤون اإلدارّية

السيدة نيكول طنوس
ّ
التلفون5719 ،01421000 :
البريد اإللكترونيNicole.tannous@usj.edu.lb :
دوام العمل
ظهر ومن الساعة الثانية والنصف حتّى
من اإلثنين إلى الجمعة ،من العاشرة حتّى الثانية عشرة ًا
ظهر.
الرابعة والنصف من بعد ال ّ

بوية 9 :كانون الثاني .2018
المهلة األخيرة لتقديم المستندات
كلية العلوم التر ّ
الرسمية إلدارة ّ
ّ
الروزنامة
المهل

األول  2017ومن 2
من  11إلى  21كانون ّ
إلى  12كانون الثاني 2018
من  15إلى  17كانون الثاني 2018

 29كانون الثاني 2018

المراحل المتّبعة
الملف
تقديم
ّ
البحثية أمام الّلجنة
عرض األعمال
ّ
نشر النتائج

بدء برنامج الدكتوراه

 23و 24شباط 2018

التربوية
الخاص بكفايات الحائز شهادة الدكتوراه في العلوم
المرجع
ّ
ّ
2017-2018
بوية عند الطالب كفايات المعّلم والباحث مساهم ًة في تطوير المجتمع
ت
نمي شهادة الدكتوراه في العلوم التر ّ
ّ
العلمي.
ّ
التربوية واجراءه
 -1إعداد بحث في العلوم
ّ
بوية
منهجية العمل
 احترامالبحثي في العلوم التر ّ
ّ
ّ
الخاصة بالبحث
األخالقية
 اعتماد المبادىءّ
ّ
-

عملية البحث
تبني النقد ّ
البناء وحسن التمييز في ّ
ّ

 -2التواصل العلمي
ّ
العلمية على الصعيدين الوطني الدولي
 النشر والمشاركةّ
ّ
ّ
الخاصة ومقارنتها مع أفكار باحثين آخرين
 مشاركة األفكارّ
هوية الباحث وتطويرها مدى الحياة
 -3ت
بني ّ
ّ
هوية الباحث والمعّلم في التعليم العالي
بوي لتحقيق ّ
 تطوير مهارات البحث في المجال التر ّالتطور العلمي
 مواكبةّ
ّ
بوي
 تحقيق مر ّجعية في الحقل التر ّ

