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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 

 

 

 
 

 دنيم انطبنب

نهدراسبث انعهيب 

 وانبحىث 

كهيت انتربيت 

 انىىعيت

  جبمعت بىهب
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 نسيد األستبذ اندكتىرا

 عهً شمس انديه

 رئيس جبمعت بىهب



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
 

 

                                
3 

 
 

اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 

 انسيد األستبذ اندكتىر

 عبدل حسه عبد انهطيف عدوي

 وبئب رئيس انجبمعت 

نشئىن اندراسبث انعهيب 

 وانبحىث
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 بذ اندكتىر /ستكهمت انسيد األ

 عمر احمد إمبو

 عميد انكهيت
 

ابنااا وبنابنااا البناتماااكلنالالم اااكنيا اااالي ن ااا نيا ااا  ن
اتالرب ااااااايناتنا  اااااااينا اااااااار نب ت  م ااااااا  ناتم ااااااار ين
اتماالافااينبا ااااناراعاا  ن ا اا نالعااالم  نماا ناكت اا ن
اعااليم  ناراعاااللناتنا  ايناتمالا  ااينلابنمر االاابن
ناتم  عاااال رنااتاااايالاراتنلااابنلالااارتنكمن اااين  ااا رتن ناا
نماا نالالم ااكن   اا  ن  قال اارنا ماارن ااابنطتاالنلقاامن ناا 
ب ن  نالع رنالقننظ  ناتع    ناتم الماتناهااننظا  ن

 ا ثن مبقنلبنبكانيث رتن يثرنالقام  نم نالف   ناارناتمرشااناتيا ا مبناتاط ن  ااطن
 اااايناراعاااالينات ا ااا نا ا  اااينتتااابن ل ااا ناااال ااا را نتامقاااررا نرنب ااااناتم تااالنلااابنم

ياااااارنبشااار ينمصهااااينب اااارتنمالم اااكتنالعاااالم  نمااا نلااابنبنااا  ننا عااا  نطتااال ناتاراعااا ي
اكت اااا ناتااااااا ن ااااابنعاااااقنات ماااا نااتمن لعااااينات اااا اتنتار  اااابناتيا اااا  نا ااااار ن

ناتمن ظرت.
اان فاااالنبنتان  ن  باارن اا نشااير ناالقااا ر نتاعاا انا عااال طناتااايالار ن ااابنشاام ن
ناتااااااااااااا  نرواااااااااااا  ن  م ااااااااااااينبن اااااااااااا نتااااااااااااا  ناتيا ااااااااااااينار   ااااااااااااين بن واااااااااااايناتمااااااااااااكل.

ن
                               

نيت انكه عميد
                                  

نعمر أحمد إمبوأ.د/ 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

حسه عبد  كهمت األستبذ اندكتىر/

 انفتبح انفىجري
وكيم انكهيت نشئىن اندراسبث انعهيب 

 وانبحىث
 

اهالم ما  نا  ا  ننتولى كمية التربية النوعية        
عااااااااا  نات ا ااااااااا ناالالم اااااااااكنب تب اااااااااثنات امااااااااابنااتارا

اتاراعاااااا  نات ا اااااا نب تيا ااااااينلاااااابنيان اااااا ناراعاااااا  ن
مب ر قااابنال ااالن مالا  اااينطا نمااا ب ناا  ااابناا 
لااابناامااايناتم المااا ناتالرباااا  ناالصعااا نمنظاماااينن
مااااا ناتاراعااااا  نات ااااا ت ينتاالمب اااااقنات ماااااابنلااااابن

ناتاا  ناتمارعب.
ماابن يعاا لناتم تاالنم اا را ناتب ااثنات اببللكميتتة وتيتتتا الاراتتتلت ال ميتتل         

اتالرباااا ناتقااا و ن اااابناتالفي ااارناتمنمقااابنااتيف  ااا  ناتالربا اااينااتامااامناتال ا م اااينلااابن
اتالا  اااا  ناتنا  ااااينات ا ثااااينبنظاااا  ناتعاااا    ناتم الماااااتناتككمااااينتالعاااا   نب ثااااين

ن.تام  عال رن اناتايالاراتنلبن   نا  نممي 
ان مصرنل الغللية فى حلجة إلى االتتفلاة من نتلئج البحوث المتخصصة ننننننن
جتتلا التربتتوال  صتتوح منظومتتة الت متتيا وبنتتلل جيتتا يكمتتا المتتتيرة وليظتتا مفتتى ال

متمحًل بلل ما والم رفة ذات المتراوا  علليًل يتممو جيا إلى جياعما مصر خفلقًل 
 .المجتم ى

وكيم انكهيت نشئىن اندراسبث انعهيب 

نوانبحىث
/ حسه أ.د                         

نعبد انفتبح انفىجري
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 نكهيتَشأة ا

 بالاا ر   884ببن اا نباا تقرارناتاااكار نر اا ن اتنا  ااي  نشااو نيا اايناتالرب ااينننن

ن1991/1991  ب ا نلاانات ا  نات ا م ا  اباا  ناتاراعايناتف ا اي ن 11/8/1991
 اابنناتكرا ااين نااالاااط ناتيا ااينمبناابناارناتم اماا  نببن اا نمقاارانت اا نا ناان اا ن كبااي

ناتشا لنننننننننن اتابنمن ا نلابن م ا ار ا ناتيا ايناتال اينا اتقا  اتكهارن(نببن  
الا ناتال    ا نب  م اينان ن ناي نا نال ب اينتااكارتناتال اا  نات ا تب ا 1991/1991  ا  

 تتبن  ناعالقا ن  م ينبن  ن ا ن  م ايناتك ا ك قن.ا1998   نناتك  ك قنلرعنبن  

ن.ت  م ينبن   ال ب يل  ب  ناتيا ين ا 5112     غعم ن لب

  ينبقبا ناتمكلناتاالا  نم ناتا رج.ا عمحننظ  ناتاراعينب تيا •

ن ا ات • ناو ي ناتع    ناتم الماتن  ا ناتيا ي نبنظ   لبننتااراع  نات ا  
 . ن6002   ن

ن

 رسبنت انكهيت

أخصتلئى   نتوعى  –جلم تة بنيتل م م متا  -" ت ا كمية التربية النوعيتة 
فتتى مجتتلالت م التربيتتة الفنيتتة ة التربيتتة الموتتتيألية ة ريتتلض ا طفتتلا ة 

القتصتتتتلا المنزلتتتتى ة تكنولوجيتتتتل الت متتتتياة االعتتتتوا التربتتتتوال   مواكبتتتتًل ا
الحتيلجتلت تتتول ال متا م رفيتتًل وميلريتًل ولايتتو ميتلرات البحتتث ال ممتتى 

 فى مجلا تخصصو ة ومشلركًل فى تنمية المجتمع وخامة البيئة ".

 أهذاف انكهيت
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن:إلى  تياف كمية التربية النوعيةنن

نننناتالرب يناتفن ينت ااانم ا ننا انتمرا  ناتال ا  ن ب نات  م انلانم  ا ن

اتمنكتانااليناتا   ناتال ا  نااإل ك ناتالرباينار  ضننااا ال  اااتالرب يناتماع ق ين

نن.ا مف  

رل نمعالا ناتم ام  نات  ما  نلاناتم  ا ناتنا  يناتمش رنتت   ن ام  نام ن  نن

نن.م ناك ناتبرامجناتمالنا ي

نن. يات را ناتب اثنات ام ينااتم اان ينلاناتم  ا ناتنا  ينب تين

ننناتال  ا نم ناتم  لظيناات  و  نااتمصعع  نات ام ينلان م  ناتم  ا نم  نن

نن.اتيا يناهالم  

ننناتفيرنااتمم رعينلبنم  ا ن م ناتيا ينتااميناال ا ثناإلع   نلانالما رن

ن.اتب وي
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

   وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد

تتضًٍ وحذة ضًبٌ انجىدة واالعتًبد ببنكهيت 

 -انسبدة أعضبء هيئت انتذريس اآلتً أسًبئهى:

 يالحظبث االســـى و

 عميا الكمية  1
 وماير المشروع

 ماير وحاة الجواة  2
 مشروعوالماير التنفيذال لم

3  
نلئب الماير التنفيذال لممشروع 

نتلج البرمجيلتو  -  و       - ا 
 توصيف المألررات

4  
اً عضو   

ومتلب ة إنتلج البرمجيلت 
 ومتلب ة توصيف المألررات
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 

 

 

 إدارة انذراسبث انعهيب
 انىظيفت االسى  و

أ/ ايًبٌ حسٍ حسٍ  1

 يحًذ

انذراسبث  قسىرئيس 

 انعهيب

أ/ عىاطف جىدة  2

 سىقًد

 يسئىل شعبت

أ/ هيبو عبذ  3

 حًذيانرحًٍ 

 يسئىل شعبت

أ/ يحًذ إبراهيى  4

 انذسىقً

 يسئىل شعبت

5 
 أ/ زيُب يحًذ بذر

سكرتبريت وكيم 

 انكهيت 

 نهذراسبث انعهيب
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 َظبو انًرشذ األكبديًً 

  ااناتقع نتي نم تلنمرشاا ن ي ا م   نم ن   ا  نه وايناتالاار  ن

اتاطين رغالناتم تالنلااناتالعا   نل ايناطتالنبينام نتيننفا ناتالا ا ن

تالقااا  ناتن ااحنااإلرشاا اناااك نلالاارتناراعااالينايااطتلنتمعاا  االينلااانااال اا رن

اتمقااررا ناتاراعاا يناتككمااينتم اا  نب ثااي نا   اا  نتالقااا  ناتن ااحنااإلرشاا ان

لاااااانااال ااااا رناتمقاااااررا ناتاراعااااا يناإل ااااا ل يناتالاااااان اااااان  ال   ااااا ناتم تااااالن

تمرشااانا ياا ا ماناعالشاا ر   ناتاا  نتتكام اا  نتابرناا مجناتاراعااانا يااا نر ينا

 تام تلناطتلن البنن   يناراعالي.
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

أوراق انقيذ 

ببنذراسبث انعهيب 

دكتىراة( –)يبجستير 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 
 
 إدارة انذراسبث انعهيب

 

األوراق انًطهىبت نهقيذ نذرجت انًبجستير 

 وانذكتىراة
 

 أصا شيلاة البكللوريوس م شيلاة مؤقتة  -1

 ات ا ربع تنوات اراتية لمرحمة البكللوريوس.أصا شيلاة تألاير  -2

 شيلاة الملجتتير م بللنتبة لمأليا لارجة الاكتوراة  -3

 شيلاة الميوا -4

 صورة البطلقة الشخصية م تماة طبل ا صا. -5

 الموقف من التجنيا ملمذكور  -6

 موافألة جية ال ما. -7

  .6×4  صور شخصية م6عاا م -8

 لماراتلت ال ميل والبحوث. طمب قيا بلتا ا تتلذ الاكتور/ وكيا الكمية -9
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 نىكيم انكهيت طهب قيذ

 

 
 
 إدارة انذراسبث انعهيب

 
سبث  يت نهدرا يم انكه ندكتىر/ وك ستبذ ا سيد األ ان

 انعهيب نهبحىث

 رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ ،،،

 –تهظاااال كٌرىاااهَ تاٌّٛكىماااح ػٍاااٝ كٌرؽاااالٝ تاٌكنكٌااااخ كٌؼ١ٍاااا   ِاظٍااار١ه 

......... ذفصاا/ / ............................. قورااٛنكج ق لٍااُ / ......................

 ٌٍؼاَ كٌعاِؼٝ/         /   

 وتفضهىا بقبىل وافر االحتراو ،،

 يمذيّ نغٛبدركى

 كالٌُ/

 كٌمٍُ/

 كٌرفص//
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 
 
 إدارة انذراسبث انعهيب

 

 اندكتىراة( –طهب قيد مبدئً ندرجت )انمبجستير 

 كٌُ كٌٛكٌك : ...................................   كٌُ كٌطاٌة : ......................... 

ذان٠ؿ ك١ٌّالق :     /    /        ظٙح ك١ٌّالق : ................................... كٌع١ٍٕح : 

 ................ كٌؼٕٛكْ : ....................................................

 ......................................................ٚظ١فح كٌطاٌة ٚظٙح كٌؼًّ : ....

 ـثهج كٌركن٠ً : .........................................................................

 كٌّؤ٘الخ كٌؽاصً ػ١ٍٙا كٌطاٌة :

 كٌرمك٠ه كٌعٙح ذان٠ؿ كٌؽصٛي ػ١ٍٗ كٌّؤً٘

    

    

    

    

    

 

 ٌّهكق كٌم١ك ى١ٗ : .......................................................كٌمٍُ ٚكٌرفص/ ك

 ذٛل١غ كٌطاٌة : ................................

رى يشاعؼخ انجٛبَبد انًذَٔخ ػبنٛخ يٍ ٔالغ انشٓبداد االطهٛخ ثؼذ االطالع ػهٛٓب ٔاعزالو طٕسح 

 يُٓب.

 سئٛظ انمغى انًشاعغ انًٕظف انًخزض
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 
 
 إدارة انذراسبث انعهيب

 

 اقرار

أله أٔا /...................................... كٌّرمكَ ٌٍكنكٌح تاٌكنكٌاخ كٌؼ١ٍا 

قورٛنكجق تمٍُ / ..........................  –تى١ٍح كٌرهت١ح كٌٕٛػ١ح تثٕٙا   ِاظٍر١ه 

ٜ و١ٍح أـهٜ ذفص/ / ........................... تإٔٔٝ غ١ه ِم١ك ٌٍكنكٌح تأ

 تاٌعاِؼاخ كٌّصه٠ح ، ٚ٘مك كلهكن ِٕٝ تمٌه.

 كالٌُ/

 كٌرٛل١غ/
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 
 إدارة انذراسبث انعهيب

 طهت لٛذ نذسعخ / ....................................

 انغٛذ األعزبر انذكزٕس سئٛظ لغى / ..............................................

.. ٌٍؼاَ ..............................ح ػٍٝ ل١كٜ ٌكنظح / .....كنظٛ ِٓ ١ٌاقذىُ كٌّٛكىم

 كٌعاِؼٝ / .........../ ........... ٚت١أاذٝ واٌراٌٝ :

 كٌُ كٌٛكٌك / ................................. كالٌُ / .......................................

 ِؽً ك١ٌّالق / ............................... ..ذان٠ؿ ك١ٌّالق / ...........................

 كٌع١ٍٕح / .................................... كٌك٠أح / ......................................

 ظٙح كٌؼًّ / ................................ كٌٛظ١فح كٌؽا١ٌح / ...........................

 ذ١ٍفْٛ / ..................................... ..........................ػٕٛكْ كٌّٕىي / ..

 كٌّؤ٘الخ كٌؼ١ٍّح كٌؽاصً ػ١ٍٙا :

 رمذٚش يبدح انزخظض انزمذٚش انؼبو دٔس انزخشط عٓخ انزخشط انًؤْم

     

     

     

 يمذيّ نغٛبدركى  يذٚش اداسح انذساعبد انؼهٛب  انذساعبد انؼهٛب

 طبنت / ان       

 سئٛظ انمغى

 

 20ٚكىمد ٌعٕح كٌكنكٌاخ كٌؼ١ٍا تران٠ؿ     /    /   

  20ٚكىك ِعًٍ كٌى١ٍح تران٠ؿ     /     /    

ػًٛذ انكهٛخ    ٔكٛم انكهٛخ نهذساعبد انؼهٛب
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

األوراق انًطهىبت نهتسجيم نذرجت 

 انًبجستير / انذكتىراة
 

   نتخة من خطة البحث بللمغة ال ربية. 2عاا م  -1
 ممخص لخطة البحث بللمغة االنجميزية. -2
 شيلاة إجتيلز المغة ا نجميزية م التويفا  . -3
 موافألة مجمس الألتا . -4
 مذكرة لم رض عمى مجمس الكمية.  -5

 

نقرار تشكيم األوراق انًطهىبت 

عهً  نجُت انًُبقشت وانحكى

انًبجستير /  انرسبنت )

 ( انذكتىراة
 

 محكمة.نشر بحث فى مجمة عممية  -1
شتتيلاة بللحصتتوا عمتتى وووتتة اورات كمبيتتوتر أو شتتيلاة الرخصتتة الاوليتتة  -2

 .ICDLلأليلاة الكمبيوتر 
تأللرير فراية و تألرير جملعى من ىيئة االشراف عمى الرتتللة يفيتا بفحتص  -3

 الرتللة وصوحيتيل لممنلقشة. 
ن تألرير صوحية موقع عميو من ىيئة االشراف عمتى الرتتللة بحيتث يتضتم  -3

اقتراح ىيئة االشراف بتشكيا لجنة المنلقشة والحكاة وموقع عميو أيضتًل متن 
رئيس الألتا بموافألتو عمى صوحية الرتللة لممنلقشة وعمى لجنتة المنلقشتة 

 والحكا المألترحة من ىيئة االشراف عمى الرتللة.
مذكرة لم رض عمى التتيا ا تتتلذ التاكتور/ نلئتب رئتيس الجلم تة لماراتتلت  -4

 يل والبحوث .ال م
 نتخة من الرتللة ال ممية. -5
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

درجت  نًُحاألوراق انًطهىبت 

 انًبجستير / انذكتىراة

 عن منلقشة الرتللة لكا من المشرفين ولجنة المنلقشة والحكا. تأللرير فراية -1
 عن منلقشة الرتللة من لجنة المنلقشة والحكا . تألرير جملعى -2
أونلل المنلقشة موقتع عميتو متن لجنتة المنلقشتة  التى طمبت خطلب إجرال الت ايوت -3

 والحكا .
 –تتلري  المتيوا  –الجنتتية  –يتضتمن بيلنتلت الطللتب م االتتا  بيلن حللة لمطللب -4

جيتة ال متا   ة ومؤىوتتو ة والتاورات  –الوظيفتة  –التخصص  –الألتا  –عنوانو 
ئتة االشتراف ىي –التألتاير  –التخصص الاقيل  –الحلصا عمييل ة التخصص ال لا 

 عمى الرتللةة موقع عميو من الاراتلت ال ميل .
تتلري  حصتولو عمتى  –يتضمن م بيلنلت الطللب وعنوان رتتللتو  تألرير عن الطللب -5

تتتلري  موافألتتة االتتتتلذ التتاكتور نلئتتب رئتتيس الجلم تتة  –تتتلري  التتتتجيا  –المؤىتتا 
 –قشتة والحكتتا أتتملل ووظتلئف لجنتة المنل –عمتى تشتكيا لجنتة المنلقشتة والحكتتا 

تلري  المنلقشة ومكلن المنلقشة والتخصص   بحيتث يكتون موقتع عميتو متن لجنتة 
 المنلقشة والحكا .

تتتتلري   –المنتتتلقش لمرتتتتللة يتضتتتمن بيلنتتتلت الطللتتتب  بيتتتلن عممتتتى عتتتن الطللتتتب -6
تتلري  اعتمتلا  -لجنة المنلقشتة والحكتا  –ىيئة االشراف عمى الرتللة  –التتجيا 

كتور نلئتتب رئتتيس الجلم تتة لماراتتتلت ال ميتتل لألتترار تشتتكيا لجنتتة التتتيا االتتتتلذ التتا
 المنلقشة والحكا ة تلري  منلقشة الاارس. 

بللمغتتة ال ربيتتةة ومتتتتخمص الرتتتللة بللمغتتة االنجميزيتتةة بحيتتث  متتتتخمص الرتتتللة -7
 يكون موقع عمى كا منيمل من لجنة المنلقشة والحكا.

الرتتللة بللمغتة االنجميزيتةة بحيتث يكتون  بللمغة ال ربية ة وممخص ممخص الرتللة -8
 موقع عمى كا منيمل من لجنة المنلقشة والحكا.
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

موضتوع الرتتللة بللمغتة  –وتشما م اتتا مألتاا الرتتللة  البيلنلت ا تلتية لمرتللة -9
 –تتلري  المتن   –الارجتة ال مميتة  –الألتتا  –الكميتة  –ال ربية وبللمغة االنجميزيتة 
 للة .ىيئة االشراف عمى الرت

 تًَىرج نعًم انًقبص

 عبيؼخ ثُٓب    

 كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ

 ................... لغى/
 

 انغٛذ األعزبر انذكزٕس/ ػًٛذ انكهٛخ

 ،،،رحٛخ طٛجخ ٔثؼذ

       ثُاااب ال ػهاااٗ يٕالماااخ يغهاااظ انكهٛاااخ ػهاااٗ رشاااكٛم نغُاااخ صالصٛاااخ نؼًااام يمبطاااخ 

 ذ اعزًؼذ انهغُخ انضالصٛخ انًشكهخ يٍ:نهطبنت / ................................ ، لم

 االعى                                                       انٕظٛفخ          

 ..................................                    .............................أ.د/ -1

 .............................           ..................................         أ.د/ -2

 ...................................                    .............................د/  -3

 .ٔثؼاااذ االطاااالع ػهاااٗ انالئحاااخ انخبطاااخ ثبنذساعااابد انؼهٛاااب ثكهٛاااخ / ................

بص ثبنطبنات انًؼزًاذ ياٍ انكهٛاخ ٔثٛابٌ اناذسعبد انخا، عبيؼخ/ ...................... 

 انًزكٕسح .

س أػالِ لذ دسط انًمشساد انًُبظشح ثالئحاخ ٕرٕطهذ انهغُخ إنٗ أٌ انطبنت انًزك

لغااى....................،  –عبيؼااخ ثُٓااب  –انذساعاابد انؼهٛااب ثكهٛااخ انزشثٛااخ انُٕػٛااخ 

 ٔثٛبٌ ْزِ انًمشساد كبنزبنٗ:

 و
انًمشساد انزٗ دسعٓب 

 انطبنت
 انزمذٚش

انًمشساد انًُبظشح انزٗ 

 ال ٚذسعٓب انطبنت

ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 ٔرفضهٕا ثمجٕل ٔالش االحزشاو ٔانزمذٚش

 رٕلٛغ أػضب  انهغُخ انضالصٛخ                                                    
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 أ.د/ -1

 أ.د/ -2

 د/  -3
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 نهذراسبث انعهيب ذاخهيتانالئحت ان 

 م البلب ا وا  
 قواعا أتلتية

 (:1يبدح )

ذّٕػ ظاِؼاح تٕٙاا تٕاال ػٍاٝ ِٛكىماح ِعٍاً و١ٍاح كٌرهت١اح كٌٕٛػ١اح ٚكلراهكغ 

 ِعاًٌ كاللٍاَ كٌكنظاخ كٌؼ١ٍّح ك٢ذ١ح:

قنظح ِاظٍر١ه ىٝ كٌرهت١ح كٌٕٛػ١اح ىاٟ دؼاكٜ كٌّعااالخ كٌرفصصا١ح كالذ١اح  -1

 ض:13، 12، 11ث١ٕح  ىٝ ِاقج ترفصصاذٙا كٌفهػ١ح ٚكٌّ

 كاللرصاق كٌّٕىٌٟ ىٝ كٌرهت١ح. -أ 

 كٌرهت١ح كٌف١ٕح.  -ب 

 كٌرهت١ح ك١ٌٌّٛم١ح. -ض 

 ذىٌٕٛٛظ١ا كٌرؼ١ٍُ. -ق 

 كإلػالَ كٌرهتٜٛ. -ٖ 

 ن٠اض كالغفاي. -ٚ 

 ػٍُ كٌٕفً كٌرهتٜٛ ىٝ كٌرفص/ كٌٕٛػٝ. -و 

 كٌّٕا٘ط ٚغهق كٌركن٠ً ىٝ كٌرفص/ كٌٕٛػٝ. -غ 

 أصٛي كٌرهت١ح ىٝ كٌرفص/ كٌٕٛػٝ. -غ 

 كٌفاصح ىٝ كٌرفص/ كٌٕٛػٝ.كٌرهت١ح  -ٞ 

قنظح قورٛنكٖ كٌفٍٍفح ىاٟ كٌرهت١اح كٌٕٛػ١اح ىاٟ دؼاكٜ كٌرفصصااخ كٌاٛكنقج  -2

 ق.1ىٝ ِاقج  

ـاا قنظااح كٌااكتٍَٛ كٌفاااخ ىااٝ كٌرفصاا/ ىااٝ ؼاٌااح كوّاااي كٌطاٌااة كٌّمااهنكخ 3

كٌّؽااكقج ٌٍكنكٌااح كٌر١ّٙك٠ااح ٌٍّاظٍاار١ه تٕعاااغ قْٚ كظااهكل كٌهٌاااٌح  ِاااقج 

 قق.13

 

 ذ انذساعخ:(: يٕاػ2ٛيبدح )
٠مَٛ كٌٕظاَ كٌكنكٌٝ تاٌى١ٍح ػٍٝ أٌاي ٔظاَ كٌفصٛي كٌكنك١ٌح ٚىما ٌٕظاَ 

 ٚؼككخ قنك١ٌحق، ٚذٕمٍُ كٌٍٕح كٌكنك١ٌح دٌٟ ىص١ٍٓ قنكٌا١١ٓ:  كٌٍاػاخ كٌّؼرّكج

ىصااً كٌفه٠ااص ٚىصااً كٌهت١ااغ ِااكج وااً ِّٕٙااا ـٍّااح ػاااه أٌااثٛػا ٚأٌااثٛػاْ 

كٌٕٙائ١اح ٌىاً ىصاً ػٍاٝ ؼاكج، ٠ٚعاٛو ٌالِرؽأاخ كٌرطث١م١ح ٚكٌاف١ٙح ٚكٌرؽه٠ه٠اح 

ٌّعٍااً كٌى١ٍااح أْ ٠مااهن دظاااىح ىصااً قنكٌااٟ شاٌااس  ىصااً كٌصاا١صق ِكذااٗ شّا١ٔااح 

أٌات١غ ػٍٝ أْ ذعااػص ى١اٗ ػاكق كٌٍااػاخ كٌكنكٌا١ح كيٌاثٛػ١ح كٌّفصصاح ٌىاً 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ِماااهن، ٠ٚفصااا/ ٘ااامك كٌفصاااً أٌاٌاااا ٌٛؼاااككخ كٌثؽاااس ٚكٌّٕالاااااخ ٌٚاااثؼط 

 ؽاٌح وً غاٌة.كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح كٌعهٚن٠ح ٚىما ٌ

ىصً كٌفه٠ص  كٌفصً كٌكنكٌٟ كيٚيق: ٠ثكأ ِٓ كٌٍثد كٌصاٌس ِٓ شاٙه  -

 أٌثٛع. 15ٌثرّثه ٌّٚكج 

ىصً كٌهت١غ  كٌفصً كٌكنكٌٟ كٌصأٟق: ٠ثاكأ ِآ كٌٍاثد كٌصاأٟ ِآ شاٙه  -

 أٌثٛع. 15ىثهك٠ه ٌّٚكج 

ىصً كٌص١ص  كٌفصً كٌكنكٌٟ كٌصاٌسق: ٠ثكأ ِٓ كٌٍثد كيٚي ِآ شاٙه  -

 أٌات١غ. 8ٛ ٌّٚكج ١ٌٛ٠

٠ُؼٍاآ ػاآ ِٛػااك كٌرٍااع١ً ىااٟ أٞ ِاآ كٌفصااٛي كٌصالشااح لثااً تااكل كٌفصااً  -

 كٌكنكٌٟ تأٌثٛػ١ٓ ػٍٟ كيلً.

 

 (: َظبو انذساعخ:3يبدح )
ٌاػح ِؼرّكج ىٟ كٌفصً كٌكنكٌاٟ كٌٛكؼاك  18 -٠12ٍُعً كٌطاٌة ى١ّا ت١ٓ 

ِماهن٠ٓ  ػٍاٝ أال ٠اكني كٌطاٌاة أوصاه ِآ ٚٔصفٙا ىاٟ كٌفصاً كٌكنكٌاٟ كٌصا١فٟ

 .دظثان١٠ٓ ىٝ كٌرفص/ ىٝ كٌفصً كٌكنكٌٝ كٌٛكؼك

 

 (: انغبػخ انًؼزًذح:4يبدح )
كٌٍاػح كٌكنك١ٌح كٌّؼرّكج  كٌٛؼاكجق ٘اٟ ٚؼاكج ل١ااي قنكٌا١ح ٌرؽك٠اك ٚوْ 

وااً ِمااهن تإٌٍااثح دٌااٝ كٌّمااهنكخ كيـااهٜ، ٚ٘ااٟ ذؼاااقي: ِؽاظااهج ٔظه٠ااح ِااكذٙا 

ثاخ ِؼ١ٍّاح ِاكذٙا ٌااػراْ ىاٟ ٌاػح ٚكؼكج ىٝ كيٌثٛع، أٚقني ذطث١مٟ، أٚ ذكن٠

كيٌثٛع، أٚ ىرهج ذكن٠ثاخ ذطث١م١ح ١ِكك١ٔح ِكذٙا أنتغ ٌااػاخ ىاٟ كيٌاثٛع غاٛكي 

 كٌفصً كٌكنكٌٟ. ٚٔظاَ كؼرٍاب كٌٕماغ ٌىً ٌاػح قنك١ٌح ِؼرّكج.

A- (3.666) ، A (4.00)  

B- (2.666)  ،B (3.00) ،B+ (3.333)  

C- (1.666) ، C (2.00) ، C+ (2.333)  

D (1.00) ،D+ ( 1.333)  

F (0.00)  
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 (: انششٔط انؼبيخ نهمجٕل ٔانزغغٛم: 5يبدح ) 
٠ُمثً كٌطاٌة كٌؽاصً ػٍٟ قنظاح كٌثىااٌٛن٠ٛي ىاٟ كٌرهت١اح كٌٕٛػ١اح أٚ ِاا 

٠ؼاقٌٙا ِٓ ظاِؼح تٕٙا أٚ ِٓ دؼاكٜ كٌعاِؼااخ كٌّؼراهه تٙاا ِآ كٌّعٍاً كيػٍاٝ 

كٌرٛىٟ شهٚغ كٌمثٛي تىاً تهٔااِط  ٌٍعاِؼاخ ٌٍكنكٌح تثهكِط كٌكنكٌاخ كٌؼ١ٍا، دلك

 ق.14، 13 نكظغ ِاقج 

 

 (: لٕاػذ دساعخ يمشس: 6يبدح ) 
كٌطاٌة كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح كٌّطٍٛتاح ىاٟ كٌرفصا/ كٌامٜ كٌرؽاك  ٍع٠ًُ  -

 تٗ لثً تكل كٌكنكٌح ٚتؽك ألصٝ ٔٙا٠ح كيٌثٛع كيٚي.

 ٠ؽك ٌٍطاٌاة أْ ٠ؽامه أٚ ٠عا١ص أٞ ِماهن لثاً ٔٙا٠اح كيٌاثٛع كٌصاأٟ -

نت١ااغق أٚ ٔٙا٠ااح كيٌااثٛع كيٚي ِاآ ىصااً  –ِاآ تكك٠ااح كٌفصااً كٌكنكٌااٟ  ـه٠ااص 

كٌص١ص قْٚ أْ ٠ظٙه كٌّمهن كٌمٞ ؼمىٗ ىٟ شٙاقذٗ ٚتكْٚ أٞ ِصان٠ص قنكٌا١ح 

 دظاى١ح.

٠ٍُّػ ٌٍطاٌاة تاالٍٔاؽاب ِآ ِماهن قنكٌاٟ لثاً ٔٙا٠اح كيٌاثٛع كٌصاأٟ  -

ٛع كٌٍااقي ِآ كٌفصاً ػاه ِٓ تكك٠اح كٌفصاً كٌكنكٌاٟ كٌهت١اغ ٚكٌفه٠اص ٚكيٌاث

كٌص١فٟ، ٚال ذؽٍة ٌٍطاٌة ٌاػاخ ٘مك كٌّمهن ىٟ كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ، ٠ٚظٙه ٌٗ 

 ق.Wىٟ شٙاقذٗ ذمك٠ه  ٍِٕؽة 

 

% ِااآ  75ال٠ٍُاااّػ ٌٍطاٌاااة تاااكـٛي كالِرؽااااْ كٌٕٙاااائٟ دال دلك ؼعاااه  -

كٌٍاااػاخ كٌركن٠ٍاا١ح ٌٍّمااهن، ٚىااٟ ؼاٌااح ػااكَ كٌاار١فال ٘اامٖ كٌٍٕااثح ٠ؼرثااه كٌطاٌااة 

 ق.FWدظثان٠ا ِٓ كٌّمهن،  ٠ٚظٙه ىٟ شٙاقذٗ ذمك٠ه  ٍِٕؽة دظثانٞ ٍِٕؽثا 

 

كٌطاٌة كٌمٞ ٠رؼمن ػ١ٍٗ قـٛي كالِرؽااْ كٌٕٙاائٟ ٌّماهن أٚ دذّااَ تؼاط  -

% ِآ  75ِرطٍثاذاٗ يٌاثاب لٙه٠اح ٠مثٍٙاا ِعٍاً كٌمٍاُ، ٠ٚىاْٛ لاك ؼعاه ٚأقٜ 

ٗ أقكل ق ٠ٚعاة ػ١ٍاIِرطٍثاخ كٌّماهن ػٍاٟ كيلاً، ٠ؽصاً ػٍاٟ ذماك٠ه غ١هِىرًّ 

كالِرؽاااْ ىااٟ كٌفصااً كٌكنكٌااٟ كٌراااٌٟ، ٚدال ؼصااً ػٍااٟ ذمااك٠ه  ٍِٕااؽة دظثااانٞ 

FW.ق 

 

كٌّمااااهنكخ كٌرااااٟ ٠ؽصااااً ى١ٙااااا كٌطاٌااااة ػٍااااٟ ذمااااك٠هكخ  ٍِٕااااؽة  -

ق الذؽٍاااة ٌاااٗ ٌااااػاخ قنكٌااا١ح Iق  غ١اااه ِىرّاااً Wق  ٍِٕاااؽة  FWكظثاااانٞ

 ٚالذكـً ٘مٖ كٌرمك٠هكخ ىٟ ؼٍاب كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ ٌٍكنظاخ.
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

اٌة دػاقج كٌرٍع١ً ىٟ أٞ ِمهن ٌثك ٌٗ كٌٕعاغ أٚ كٌهٌٛب ى١ٗ ٠ؽك ٌٍط -

تغهض ذؽ١ٍٓ ذمك٠هٖ ىٟ ٘مك كٌّمهن، ٠ٚظٙه ٌاٗ ىاٟ شاٙاقذٗ كٌرماك٠ه كيػٍاٝ ػٕاك 

 ق وّمهن دظاىٟ.GPAؼٍاب كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ ٌٍرمك٠هكخ  

 

٠عااٛو ٌٍطاٌااة كٌرٍااع١ً ىااٟ ِمااهنكخ قنكٌاا١ح ـااانض كٌمٍااُ أٚ كٌى١ٍااح أٚ  -

أٔٙا ِٓ ت١ٓ تهٔاِعٗ كٌكنكٌٟ، ٚلٌه تؼك ِٛكىمح ِعًٍ كٌى١ٍح، تٕاال  كٌعاِؼح غاٌّا

ػٍٟ كلرهكغ ِعٍاً كٌمٍاُ، ٚذاكـً ٘امٖ كٌّماهنكخ ىاٟ ؼٍااب كٌّرٌٛاػ كٌرهكوّاٟ 

 ق.GPAٌٍرمك٠هكخ  

 

ق ال ٠ؽٍاة ٌاٗ Cكٌطاٌة كٌمٞ ٠ؽصً ىٟ ِمهن ِا ػٍٟ ذماك٠ه ألاً ِآ   -

نظح ِا ٌُ ٠ؽٍٕٗ، ٌٚىٕٗ ٠كـً ٘مك كٌّمهن ِٓ كٌٍاػاخ كٌّطٍٛتح ٌٍؽصٛي ػٍٟ كٌك

 قG PAىٟ ؼٍاب كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ ٌٍرمك٠هكخ  

 

ق ىاٟ ِماهن، ٠ٚااطة ِآ ٠Cُٕمن كٌطاٌة دلك ؼصً ػٍٟ ذمك٠ه ألً ِٓ   -

ق، ٚال٠ؽك ٌٗ كٌرٍع١ً ٌٕفً Cكٌثهٔاِط دلك ؼصً ىٟ شالشح ِمهنكخ ػٍٝ ألً ِٓ  

 كٌثهٔاِط أٚ كٌثهٔاِط كيػٍٝ ىٟ لكخ كٌرفص/.

ة ٌٍطاٌة كٌّمهن كٌمٜ قنٌٗ ِٚاه ػ١ٍاٗ أوصاه ِآ ـّاً ٌإٛكخ ال٠ُؽٍ -

 ٚلد ؼصٛي كٌطاٌة ػٍٟ كٌكنظح.

 

ق ٌىً ىصً قنكٌاٟ ٚكٌاـ ٠GPAرُ ؼٍاب كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ ٌٍكنظاخ   -

 CGPAق كٌٕٙائٟ ٚىما 

 ٌٍّؼاقٌح: 

courses all of hourscredit  ofnumber  of Sum

courses allin  hourscredit point  of Sum
GPA  

خ كٌّرٌٛػ كٌرهكوّٟ ٘ٛ ػثانج ػآ ِعّاٛع ٔمااغ ٌااػاخ ظ١ّاغ كٌّماهنك

كٌكنك١ٌح كٌرٟ ؼصً ػ١ٍٙا كٌطاٌة ىاٟ ظاِؼاح تٕٙاا ِمٍاِٛا ػٍاٟ ِعّاٛع ٌااػاخ 

 ظ١ّغ كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح.

 

٠ّىٓ ٌٍطاٌة كٌرٍع١ً ىٟ ِمهن قنكٌاٟ وٍّارّغ ٚىاٟ ٘امٖ كٌؽاٌاح ٌا١ً  -

ِطٍٛتا ِٕٗ كٌٕعاغ ىٟ كٌّمهن أٚ كٌر١فال ِرطٍثاخ كٌٕعاغ ى١اٗ، ٚىاٟ ؼاٌاح ؼعاٛن 

 ق.Lٚ أوصه ٠ؽصً كٌطاٌة ػٍٟ ذمك٠ه  ٍِرّغ % ِٓ ؼص/ كٌّمهن أ75كٌطاٌة 

 

ق دلك أوّاااً Sذظٙاااه ٌااااػاخ كٌرٍاااع١ً ٌٍهٌااااٌح أٚ تؽاااس كٌطاٌاااة أِاااا   -

ق دلك نٌاة Uكٌهٌاٌح ٚٔالاٙا تٕعاغ ٚذمكن ِٓ ِائح قنظح ِٓ ٌعٕح كٌّٕالااح، أٚ  
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كٌطاٌة ىاٟ ِٕالااح كٌهٌااٌح ىاٟ شاٙاقذٗ ٚال ذاكـً ىاٟ ؼٍااب كٌّرٌٛاػ كٌرهكوّاٟ 

 GPA.ق 

ٍّػ ٌٍطاٌة تاٌرٍع١ً ىاٟ ِماهن قنكٌاٟ دلك وااْ ٌٙامك كٌّماهن ِماهن ال٠ -

 آـه ِطٍٛب قنكٌرٗ لثٍٗ دال تؼك كظر١اوٖ ٘مك كٌّمهن كٌّطٍٛب قنكٌرٗ أٚالً.

 

 (: لٕاػذ رمٕٚى انًمشس:7يبدح )
 

٠رُ ذم٠ُٛ كٌّماهن ٌٍطاٌاة ٚىمااً ٌٍعاكٚي كٌرااٌٟ ؼ١اس أْ واً ٌااػح قنكٌا١ح 

 ذىاىئ أنتؼح ٔماغ:

 

 Points Grade اعزششبد٘ 

ذُؼطٟ ٘مٖ كٌرمك٠هكخ ٌٍطٍثح كٌم٠ٓ 

أظٙهٚك أقكل ػا١ٌا ىٟ قنكٌرُٙ 

 كٌؼ١ٍا.

Very high graduate 

caliber 

100-95 4.000 A 

<95-90 3.666 A- 

<90-85 3.333 B+ 

ذُؼطٟ ٘مٖ كٌرمك٠هكخ ٌٍطٍثح كٌم٠ٓ 

أظٙهٚك أقكل ِهظٝ ىٟ قنكٌرُٙ 

 كٌؼ١ٍا.

Satisfactory level 

<85-80 3.000 B 

<80-75 2.666 B- 

<75-70 2.333 C+ 

ذُؼطٟ ٘مٖ كٌرماك٠هكخ ٌٍطٍثاح كٌام٠ٓ 

أظٙااهٚك أقكل كلااً ِّااا ٘ااٛ ِرٛلااغ 

 ُِٕٙ ٌٍّرٜٛ كٌكنكٌاخ كٌؼ١ٍا.

Not at the level expected 

in graduate work 

<70-65 2.000 C 

<65-60 1.666 C- 

<60-55 1.333 D+ 

طٍثاح كٌام٠ٓ ذُؼطٟ ٘مٖ كٌرماك٠هكخ ٌٍ

أظٙااااهٚك أقكل غ١ااااه ِهظااااٟ ىااااٟ 

 قنكٌرُٙ كٌؼ١ٍا.

Unsatisfactory level 

<55-50 1 D 

 نكٌة

  Fail 
<50 0 F 
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 Points Grade اعزششبد٘ 

 غ١ه ِىًّ ِرطٍثاخ كٌّمهن 

Incomplete 
 - I 

 ٍِرّغ

Audit 
 - L 

دلك أوّااً  ٠Sُؼطااٝ كٌطاٌااة ذمااك٠ه 

 كٌهٌاٌح ٚٔالاٙا تٕعاغ.
 - S 

ػٕك نٌٛب كٌطاٌة ىٟ uذُؼطٟ 

كٌهٌاٌح كٌؼ١ٍّح  ِٕالاح

Unsatisfactory 

 - U 

 ِٓ كٌّمهنF.Wٍِٕؽة دظثانٞ 

Forced Withdrawal 
 - FW 

 Wٍِٕؽة ِٓ كٌّمهن 

Withdrawal 
 - W 

 GPAِرٌٛػ كٌرمك٠ه كٌرهكوّٝ 

Great Point Average  
- - GPA 

 

 (: رحٕٚم انًمشساد:8يبدح )
 

كٌمٍاُ ٠ٍاّػ ٌٍطاٌاة  تؼك ِٛكىمح ِعًٍ كٌى١ٍح ٚتٕال ػٍٟ كلراهكغ ِعٍاً أ.

ترؽ٠ًٛ ػكق ِٓ كٌّماهنكخ كٌكنكٌا١ح ٌاثك ٌاٗ أْ قنٌاٙا ىاٟ ظاِؼاح أـاهٞ أٚ ىاٟ 

و١ٍح أـهٞ ػٍٟ أْ ذىْٛ ِٓ ت١ٓ كٌّمهنكخ كٌّطٍٛتح ٌٍؽصاٛي ػٍاٟ كٌكنظاح ٚأْ 

ق أٚ ِاا ٠ؼاقٌٙاا تااهغ أال ٠ى٠اك ِعّاٛع ٠Cىْٛ لاك ٔعاػ ى١ٙاا ترماك٠ه ال ٠ماً ػآ  

ِعّٛع ٌاػاخ كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح كٌالوِاح  % 30ٌِٓاػاخ ٘مٖ كٌّمهنكخ ػٓ 

ٌٍؽصٛي ػٍٟ كٌكنظح ػٍٟ أال ذىْٛ لك كؼرٍثد ٌٗ ٚؼصً تٙا ػٍٟ قنظاح ػ١ٍّاح 

أـهٞ، وّا ال ٠عٛو ذؽ٠ًٛ ِمهنكخ ٌثك ٌٍطاٌة قنكٌرٙا ىٟ ٔفً كٌعاِؼح أٚ أ٠ح 

 ظاِؼح أـهٞ ِه ػ١ٍٙا أوصه ِٓ ـًّ ٌٕٛكخ ٚلد ؼصٛي كٌطاٌة ػٍٟ كٌكنظح.

اٌااة كٌٍّااعً ىااٟ أؼاااك تااهكِط كٌكنكٌاااخ كٌؼ١ٍااا أْ ٠ؽاااٛي ٠عااٛو ٌٍط ة.

ق ٌاثك ٌاٗ أْ قنٌاٙا ىاٟ ظاِؼاح Cِمهنكخ ٠ىْٛ لك ٔعػ ى١ٙا ترمك٠ه ال ٠ماً ػآ  
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تٕٙا  أٚ ىٝ ظاِؼح أـهٜ ىٟ تهٔاِط كٌرؼ١ٍُ كٌٍّرّه أٚ ىٝ تهٔاِط ٌاُ ٠ٍارىٍّٗ دلك 

 وأد ٘مٖ كٌّمهنكخ ِٓ ِرطٍثاخ كٌثهٔاِط.

 

 بدًٚٙ:(: انًششذ األك9يبدح )
٠ؽكق كٌمٍُ ٌىً غاٌة ِهشككً أواق١ّ٠اً ِٓ أػعال ١٘ئح كٌركن٠ً تٗ ِٚٓ  أ.

ٌااٗ ٔفااً كٌرفصاا/ كٌاامٞ ٠هغااة كٌطاٌااة ىااٟ كٌرٍااع١ً ى١ااٗ ٚلٌااه ٌرمااك٠ُ كٌٕصااػ 

ٚكإلنشاااق ـااالي ىرااهج قنكٌاارٗ ٚواامٌه ٌٍّاااػكذٗ ىااٟ كـر١ااان كٌّمااهنكخ كٌكنكٌاا١ح 

ق ىٟ كـر١ان كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح كٌالوِح ٌّعاي تؽصٗ، ٚأ٠عاً ٌرمك٠ُ كٌٕصػ ٚكإلنشا

كإلظااااى١ح كٌراااٟ لاااك ٠ؽراظٙاااا كٌطاٌاااة ٌٍثهٔااااِط كٌكنكٌاااٟ ٠ٚىاااْٛ نأٞ كٌّهشاااك 

 كيواق٠ّٟ كٌراان٠اً ١ًٌٚ دٌىك١ِاً ٌٍطاٌة ٚلٌه ؼرٝ ٔٙا٠ح قنكٌرٗ.

٠ُؽكق ٌٍطاٌة ِاهىاً ػ١ٍّاً ػٍٝ كٌهٌاٌح تكال ِٓ كٌّهشك كيواق٠ّٝ ػٕك  ة.

 ٚ كٌكورٛنكٖ.ذٍع١ٍٗ ٌهٌاٌح كٌّاظٍر١ه أ

 (: سعٕو انذساعخ:10يبدح)
ذؽصً نٌَٛ كٌرٍع١ً ػٓ وً ٌاػح قنك١ٌح ِؼرّكج ىٟ كٌفصاً كٌكنكٌاٟ 

 ٚكٌرٝ ٠رُ ذؽك٠ك٘ا غثما ٌٍٕظاَ كٌمٜ ٠ؽكقج كٌّعًٍ كيػٍٝ ٌٍعاِؼاخ.

 

 )انجبة انضبَٗ( 

 ثشايظ انذساعبد انؼهٛب
 (:11يبدح )

رهت١اح كٌٕٛػ١اح تٕاال ػٍاٝ ذّٕػ ظاِؼح تٕٙا تٕال ػٍٟ كلراهكغ ِعٍاً و١ٍاح كٌ

 كلرهكغ ِعاًٌ كاللٍاَ كٌكنظاخ كٌؼ١ٍّح كٌرا١ٌح:

 قنظح كٌّاظٍر١ه ىٟ كٌرهت١ح كٌٕٛػ١ح ىٟ أؼك كٌرفصصاخ كٌرا١ٌح:   -1

كاللرصاااق كٌّٕىٌااٟ ىااٝ كٌرهت١ااح ىااٟ أؼااك كٌّعاااالخ ك٢ذ١ااح: كٌرغم٠ااح ٚػٍااَٛ  -أ 

 كيغؼّح، كٌّالتً ٚك١ٌٍٕط، دقكنج كٌّٕىي ٚكلرصاق٠اخ كيٌهج.

رهت١ح كٌف١ٕح ىٟ أؼك كٌّعااالخ ك٢ذ١اح: كٌرصا٠ٛه، كٌرصا١ّّاخ كٌىـهى١اح، كٌ -ة 

 ٚكٌؽٍاٝ، ّؼااقْكٌكٌٕؽد، كٌفىه، كيشغاي كٌف١ٕح، أشغاي كٌفاة، أشاغاي 

 .ٗغثاػح كٌٍّٕٛظاخ، كٌٍٕع١اخ ك١ٌك٠ٚح، ذان٠ؿ كٌفٓ ٚذمٚل
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كٌرهت١ااح كٌٌّٛاا١م١ح ىااٟ أؼااك كٌّعاااالخ ك٢ذ١ااح: ٔظه٠اااخ ٚذااأ١ٌص، كٌث١ااأٛ،  -ط 

ٚكإل٠ماع كٌؽهواٝ ٚكإلنذعااي، كؼاكٜ ك٢الخ كالٚنوٍارهك١ٌح كٚ  ف١طكٌصٌٛ

 كٌؼهت١ح، كٌغٕال كٌؼاٌّٝ، ك١ٌٌّٛمٟ كٌؼهت١ح.

 ذىٌٕٛٛظ١ا كٌرؼ١ٍُ. -د 

كإلػالَ كٌرهتٜٛ ىٝ أؼك كٌّعااالخ ك٢ذ١اح: كإللكػاح ٚكٌرٍفى٠اْٛ كٌرؼ١ٍّاٝ    -ِ 

 كٌصؽاىح كٌّكن١ٌح  كٌٍّهغ كٌّكنٌٝ.

٢ذ١ااح: كٌطفااً كٌؼاااقٜ  كٌطفااً غ١ااه ن٠اااض كيغفاااي ىااٝ أؼااك كٌّعاااالخ ك -ٔ 

 كٌؼاقٜ  أقب كٌطفً  دػالَ كٌطفً  ِىرثحِٚرؽص كٌطفً.

أؼك ذفصصاخ كٌؼٍَٛ كٌرهت٠ٛح ٚكٌٕف١ٍح ىٝ ِعاالخ كٌرفصا/ كٌٍااتمح    -ص 

ٚ ق، ٚ٘ااٝ: كٌّٕااا٘ط ٚغااهق كٌرااكن٠ً ىااٝ كٌرفصاا/ كٌٕااٛػٝ ،  –ِاآ أ 

ٝ ٚػٍااُ كٌاإفً كٌرهتااٜٛ ىااٝ كٌرفصاا/ كٌٕااٛػٝ ، ٚكٌرهت١ااح كٌفاصااح ىاا

 كٌرفص/ كٌٕٛػٝ ، أصٛي كٌرهت١ح ىٝ كٌرفص/ كٌٕٛػٝ .

 (:12يبدح )
قنظح قوراٛنكٖ كٌفٍٍافح ىاٟ كٌرهت١اح كٌٕٛػ١اح ىاٟ أؼاك كٌرفصصااخ كٌاٛكنقج ىاٝ      

 وق.  -ق ِٓ  ك11ِاقج  

 

 )انجبة انضبنش( 
 انمٕاػذ انؼبيخ نهحظٕل ػهٙ دسعخ انًبعغزٛش لٙ انزشثٛخ انُٕػٛخ

 

 (:13يبدح )
ْٛ كٌطاٌة ؼاصالً ػٍٟ قنظح كٌثىاٌٛن٠ٛي ىٟ ىهع كٌرفص/ ترمك٠ه   أ ق أْ ٠ى 

ق ورماك٠ه ذهكوّاٝ ىاٟ كٌّعااي كٌامٞ ٠هغاة Bق ػٍٟ كيلً ٚظ١ك ظاكك  Cػاَ ظ١ك  

 كٌرفص/ ى١ٗ.
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٠اااىً ِعٍااً كٌمٍااُ ٌعٕااح كإلشااهكه ػٍااٟ نٌاااٌح كٌّاظٍاار١ه ٠ٚؼرّااك٘ا  -

 ِعًٍ كٌى١ٍح.

ح ٌعٕاااح كالشاااهكه ٠ٍُاااعً كٌطاٌاااة ِٛظاااٛع كٌهٌااااٌح تٕاااال ػٍاااٟ ِٛكىمااا -

٠ٚؼرّك٘ا ِعًٍ كٌمٍُ ٚكٌى١ٍح تؼك دظر١اوكٌطاٌة ظ١ّغ كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح كٌالوِح 

ق ػٍاٝ كيلاً ٚدال ٚظاة ػٍاٝ كٌطاٌاة كٌرٍاع١ً +Cٌٍؽصٛي ػٍٝ كٌكنظح ترمك٠ه  

ىااٝ ِمااهنكخ دظاااى١ح ٌهىااغ ذمااك٠هٖ أٚ دػاااقج تؼااط كٌّمااهنكخ ٌرؽٍاا١ٓ كٌّرٌٛااػ 

ٕالاح تٛكلغ ٌاػح ِؼرّكج ٚكؼكج ىٟ وً ىصاً ٌاػاخ كٌّ ٖكٌرهكوّٝ ٚتاهغ دٔعاو

ٚال ذماااً كٌّاااكج كٌالوِاااح إلػاااككق كٌهٌااااٌح ػااآ ٌااإح ١ِالق٠اااح ِااآ ذاااان٠ؿ كٌرٍاااع١ً 

 ٌّٛظٛع كٌهٌاٌح .

ق 400  تاٙاقج كظر١او كٌٍغح كإلٔع١ٍى٠اح ذٍع١ً كٌهٌاٌح٠رمكَ كٌطاٌة لثً  -

هكوااى كٌٍغااح ِاآ أؼااك ِ قنظاح ِاآ كال١ِك٠ٍااد أٚ ِاآ كٌّهوااى كٌصماااىٝ كٌثه٠طااأٝ أٚ

ذؽد دشاهكه ٔائاة نئا١ً كٌعاِؼاح ٌاائْٛ كٌكنكٌااخ ٍعاِؼح ٌكٌراتؼح كٌّرفصصح 

 .كٌعاِؼحكٌؼ١ٍا ٚكٌثؽٛز ذثؼا ٌمٛكػك ٠مه٘ا ِعًٍ 

ذّٕػ قنظح كٌّاظٍر١ه ٌٍطالب كٌام٠ٓ ٠عرااوْٚ ِٕالااح نٌاائٍُٙ كٌؼ١ٍّاح  -

 ػ١ٍٕاً تٕعاغ.

 

ٌااػح قنكٌا١ح ِؼرّاكج  46  ب ق ٠كني كٌطاٌة ىٟ قنكٌارح كٌر١ّٙك٠اح ٌٍّاظٍار١ه  

ٌاػح ِؼرّكج ِٕالااخ  ذٛوع  2ٌاػاخ ِؼرّكج ٌٍثؽس كٌفاخ تاٌهٌاٌح، ٚ 6ِٕٙا 

ٌااااػاخ ِؼرّاااكج ٌٍكنكٌااااخ ىاااٝ كٌرفصااا/ تاٌٍغاااح  3ػٍاااٝ ىصااا١ٍٓ قنكٌااا١١ٓق، ٚ

% ِااآ كٌٍااااػاخ كٌّرثم١اااح ٌّاااٛكق كٌرفصااا/ ٚكٌّاااٛكق 80كإلٔع١ٍى٠اااح، ٠فصااا/ 

ٌرااٝ ذااهذثػ تاٌرفصاا/ كٌٕااٛػٟ، % ٌٍّااٛكق كٌرهت٠ٛااح ك20كٌرفصصاا١ح كٌٍّاااػكج 

٠ٚعٛو ٌٍطاٌة كـر١ان ِماهن٠ٓ ػٍاٝ كيوصاه ِآ كٌّماهنكخ كٌرفصصا١ح كٌٍّااػكج 
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ِٓ كيلٍاَ غ١ه كٌٍّعً ى١ٙا ٚكٌّهذثطح تّٛظٛع تؽصٗ تٕال ػٍاٝ كلراهكغ كٌّهشاك 

 كيواق٠ّٝ. 

  ض ق ػٍٝ كٌطاٌة كٌمٜ ٠كني ىٝ ذفصصاخ لٍاُ كٌؼٍاَٛ كٌرهت٠ٛاح ٚكٌٕفٍا١ح       

ان ِماااهن٠ٓ ػٍاااٝ كاللاااً ٚشالشاااح ِماااهنكخ ػٍاااٝ كالوصاااه ِااآ كٌّماااهنكخ كْ ٠فرااا

كٌرفصصاا١ح كالظثان٠ااح كٚ كٌرفصصاا١ح كالـر١ان٠ااح ىااٝ ِعاااي كٌرفصاا/ كالصااٍٝ 

 كٌمٜ ذفهض ى١ٗ ىٝ ِهؼٍح كٌثىاٌٛن٠ً ٚلٌه تٕال ػٍٝ كلرهكغ كٌّهشك كالواق٠ّٝ.

  

   ق ق ٠ؽصااً كٌطاٌااة ػٍااٝ كٌااكتٍَٛ كٌفاااخ ىااٝ كٌرفصاا/ ىااٟ ؼاٌااح دوّاٌااٗ

 تٕال ػٍٝ نغثرٗ. قنكٌح ظ١ّغ كٌّمهنكخ كٌّؽكقج ٌكنظح كٌّاظٍر١ه

 

 )انجبة انشاثغ( 

انمٕاػذ انؼبيخ نهحظٕل ػهٙ دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ لٙ 

 انزشثٛخ انُٕػٛخ
 

 (:14يبدح )
  أ ق ٠ااارهغ ٌّاآ ٠هغااة ىااٟ كٌرٍااع١ً ٌكنظااح كٌااكورٛنكٖ أْ ٠ىااْٛ ؼاصااالً ػٍااٟ   

١ح ِٓ و١ٍاخ كٌرهت١ح كٌٕٛػ١اح ٚكٌى١ٍااخ كٌّٕااظهج قنظح كٌّاظٍر١ه ىٟ كٌرهت١ح كٌٕٛػ

، ٚتإٌٍثح ٌٍؽاصا١ٍٓ  ػٍٟ كيلً +Cىٟ أؼك ِعاالخ كٌرفصصاخ كٌٕٛػ١ح ترمك٠ه 

ػٍااٝ كٌّاظٍاار١ه ِاآ كٌّؼا٘ااك كٌّؼاقٌااح ػاآ غه٠ااك كٌّعٍااً كيػٍااٝ ٌٍعاِؼاااخ ٠اارُ 

 ػًّ كٌّماصح كٌالوِح.

ق ٌااػح 50ٕعاى  ٌىٟ ٠ؽصً كٌطاٌة ػٍٟ قنظح كٌكورٛنكٖ التك ِٓ أْ ٠ -

ٌاااػح ِؼرّااكج ٌٍثؽااس كٌفاااخ  12ِؼرّااكج ػٍااٟ كيلااً  ٔظااهٜ ٚذطث١مااٟق ِٕٙااا 

 تاٌهٌاٌح.
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٠ُؼماااك ٌٍطاٌاااة كِرؽااااْ ذاااأ١ٍ٘ٝ ذؽه٠اااهٜ ٚشااافٙٝ تؼاااك كظر١ااااو كٌطاٌاااة  -

، ػٍٟ أال  كٌّمهنكخ كٌكنك١ٌح أِاَ ٌعٕح ٠مرهؼٙا ِعًٍ كٌمٍُ ٠ٚمه٘ا ِعًٍ كٌى١ٍح

ٚظة ػٍٟ كٌطاٌاة ذٍاع١ً ِماهنكخ دظااى١ح  ، ٚدال+C ٠مً كٌّؼكي كٌرهكوّٟ ػٓ 

 أٚ دػاقج تؼط كٌّمهنكخ ٌرؽ١ٍٓ كٌّرٌٛػ.

ق 500  تاٙاقج كظر١او كٌٍغح كإلٔع١ٍى٠اح ذٍع١ً كٌهٌاٌح٠رمكَ كٌطاٌة لثً  -

ِاآ أؼااك ِهكوااى كٌٍغااح  قنظاح ِاآ كال١ِك٠ٍااد أٚ ِاآ كٌّهوااى كٌصماااىٝ كٌثه٠طااأٝ أٚ

ئا١ً كٌعاِؼاح ٌاائْٛ كٌكنكٌااخ ذؽد دشاهكه ٔائاة نٍعاِؼح ٌكٌراتؼح كٌّرفصصح 

 .كٌعاِؼحكٌؼ١ٍا ٚكٌثؽٛز ذثؼا ٌمٛكػك ٠مه٘ا ِعًٍ 

تؼك كٌر١فال كٌطاٌة كٌاهٚغ كٌٍاتمح ٚكظر١او كالِرؽاْ كٌرأ١ٍٟ٘ ٠ّىآ ٌاٗ  -

كٌرٍع١ً ىٟ كٌٍاػاخ كٌّؼرّكج ٌٍهٌاٌح، ٠ٕٚكنض كٌطاٌة ذؽاد كٌاُ اغاٌاة ِهشاػ 

١ٓ ١ِالق٠راا١ٓ ِاآ ذااان٠ؿ كٌرٍااع١ً ٌٍااكورٛنكٖا ٚالذاارُ كٌّٕالاااح دال تؼااك ِعااٝ ٌاإر

 ٌّٛظٛع كٌثؽس.

ذٌّٕػ قنظح قورٛنكٖ كٌفٍٍفح ىٝ كٌرهت١ح كٌٕٛػ١ح ٌٍطاٌة كٌمٞ ٠ؤقٞ ظ١ّغ  -

 ِرطٍثاخ كٌكنظح، ٠ٚعراو ِٕالاح نٌاٌرٗ كٌؼ١ٍّح ػ١ٍٕا تٕعاغ.

 

 ) ة ( انغبػبد انذساعٛخ نهجشَبيظ:

ٌااػح قنكٌا١ح  ٠50كني كٌطاٌاة ىاٟ قنكٌارٗ كٌر١ّٙك٠اح ٌاكورٛنكٖ كٌفٍٍافح 

ٌااااػاخ ِؼرّاااكج  3،  ٌااااػح ِؼرّاااكج ٌٍثؽاااس كٌفااااخ تاٌهٌااااٌح 12ِؼرّاااكج ِٕٙاااا 

ٌاااػاخ ِؼرّااكج ٌٍكنكٌاااخ ىااٝ  3،  ىصااٛي قنكٌاا١ح ق 3ٌٍّٕالااااخ   ذااٛوع ػٍااٝ 

% ِااآ كٌٍااااػاخ كٌّرثم١اااح ٌّاااٛكق  80كٌرفصااا/ تاٌٍغاااح كإلٔع١ٍى٠اااح، ٠ٚفصااا/ 

رهت٠ٛااح كٌرااٝ ذااهذثػ % ٌٍّااٛكق ك20ٌ كٌرفصاا/ ٚكٌّااٛكق كٌرفصصاا١ح كٌٍّاااػكج، 

تاٌرفصاا/ كٌٕٛػٟ،٠ٚعااٛو ٌٍطاٌااة كـر١ااان ِمااهن٠ٓ ػٍااٝ كيوصااه ِاآ كٌّمااهنكخ 
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كٌرفصص١ح كٌٕٛػ١ح كٌٍّاػكج ِٓ كيلٍاَ غ١ه كٌٍّعً ى١ٙاا ٚكٌّهذثطاح تّٛظاٛع 

 تؽصٗ تٕال ػٍٝ كلرهكغ كٌّهشك كيواق٠ّٝ.

 

 :(: األلغبو انؼهًٛخ ثبنكهٛخ15يبدح )
 

 تربيةفى ال قتا االقتصلا المنزلي

 قتا التربية الفنية
 قتا التربية الموتيألية
 قتا تكنولوجيل الت ميا
 قتا االعوا التربوال
 قتا ريلض ا طفلا

 قتا الاراتلت التربوية والنفتية
 

 

 : (16يبدح )
كٌكنك١ٌح ٌّهؼٍرٝ كٌّاظٍر١ه ٚكٌكورٛنكج  كٌّمهنكخذٛظػ كٌعككٚي كٌرا١ٌح 

 شانج ٌٙا.ىٝ كٌرفصصاخ كٌٕٛػ١ح كٌٍاتك كإل
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قتا االقتصلا المنزلى 
فى التربية
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 "ن" تغذية وعموا ا ط مة فى التربية ملجتتير التربية النوعية في االقتصلا المنزلي

 ٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغ* 

سل
سل

م
 

 عدد الساعات المعتمدة اسم المقرر كود المقرر
 المقررات المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 تقييم احلالة التغذوية 1010101 1

 كيمياء حيوية )متقدم( 2 تغذية متقدمة  1010102 2

  2 أجهزة علمية وحتليل األطعمة 1010103 3

 2 صحة وسالمة الغذاء )متقدم( 1010104 4
 تشريع غذائي-1

 صحة البيئة-2

  4 تدعيم األغذية 1010105 5

  2 (1متقدم ))علوم أطعمة  1010106 6

 مقررات التربوية اإلجبارية.ثانيا: ال

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 7

  3 (متقدم)طرق تدريس يف جمال التخصص  1010107 8

  3 علم نفس وإجتماع أسرى 1010108 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  4 ميكروبيولوجى أغذية )متقدم( 1010109 10

  2 تشريع غذائي 1010110 11

  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 1010111 12

  3 (متقدم)كيمياء حيوية  1010112 13

  2 صحة البيئة 1010113 14

  4 صناعات غذائية 1010114 15

 كيمياءحيوية )متقدم( 3 فسيولوجى )متقدم( 1010115 16

  2 اقتصاديات الغذاء 1010116 17

  3 كيمياء التمثيل الغذائي 1010117 18

  2 األسس الصحية واالجتماعية والثقافية يف التغذية 1010118 19

  3 طفيليات 1010119 20

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1010120 21

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1010121 22

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1010122 23
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 ملجتتير التربية النوعية في االقتصلا المنزلى فى التربية " موبس ونتيج "

سل
سل

م
 

 عدد الساعات المعتمدة اسم ادلقرر كود المقرر
 المقررات المطلوب

 دراستها سابقا

 ة اإلجبارية.أوال: المقررات التخصصي

 3 دراسة متقدمة يف تصميم االزياء 1010201 1
 تصميم باترونات صناعية 

 وتنفيذها

  2 األلياف واألنسجة  1010202 2

  2 دراسة عامة يف تكنولوجيا ادلالبس 1010203 3

  3 كيمياء النسيج وصباغته وطباعته 1010204 4

  3 تصميم باترونات صناعية وتنفيذها 1010205 5

  2 تشريعات وقوانٌن صناعة ادلالبس 1010206 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 7

  3 العوامل االجتماعية والسيكولوجية للملبس 1011107 8

  3 يف ادلالبس والنسيج سيكولوجية اإلبداع 1010208 9

 ارية.ثالثا: المقررات التخصصية اإلختي

  3 تراكيب نسيجية )متقدم( 1010209 10

  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 1010210 11

  2 والفئات اخلاصة أنسجة ومالبس ادلهن 1010211 12

  2 ( 1وادللبسية ) تسويق ادلنتجات النسيجية 1010212 13

  4 (متقدم)مفروشات منزلية  1010213 14

  3 زيلاألقمشة والديكور ادلن 1010214 15

  4 دراسة األزياء الوطنية للشعوب 1010215 16

  2 مشكالت يف صناعة ادلالبس 1010216 17

  2 العودلة يف النسيج وصناعة ادلالبس 1010217 18

  3 حتليل نسيج وأقمشة 1010218 19

  4 تكنولوجيا الرتيكو 1010219 20

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1010220 21

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1010221 22

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1010222 23

 .انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخيٍ يمشسٍٚ ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ *  
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 "لتربية فى التربية "إاارة المنزا واقتصلايلت ا ترةالمنزلى فى املجتتير التربية النوعية في االقتصلا 
 اعى انًمشس كٕد انًمشس و

ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انًمشساد انًطهٕة

 دساعزٓب عبثمب

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

  3 دقكنج ِٛكنق كيٌهج  ِرمكَق 1010301 1

 2 ذهش١ك كالٌرٙالن ٚؼّا٠ح كٌٍّرٍٙه 1010302 2
 يٕاسد األعشح إداسح-1

 رغٕٚك-2

  4 دقكنج أػّاي كٌّٕىي  ِرمكَق 1010303 3

  3 ذفط١ػ ٚظثاخ  ِرمكَق 1010304 4

5 1010305 
ذ١ّٕاااااح كٌّاااااٛكنق كٌثااااااه٠ح ٚأشه٘اااااا ػٍاااااٝ 

 كلرصاق٠اخ كيٌهج
3  

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 غهق كٌثؽس ٚذؽ١ًٍ كٌث١أاخ 1000001 6

  3 ٚدظرّاع أٌهٜ ػٍُ ٔفً 1010306 7

  3 ١ٌىٌٛٛظ١ح كيَ ٚكٌطفً 1010307 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  2 ِهكلثح كٌعٛقج 1010308 9

  4 كٌفٓ ىٟ كٌث١ئح ٚكٌّٕىي 1010309 10

  2 ؼاٌة آٌٝ ىٟ ِعاي كٌرفص/ 1010310 11

  3 نػا٠ح ىئاخ ـاصح 1010311 12

  2 ذ٠ٍٛك 1010312 13

  2 صؽح كيٌهج ٚكٌث١ئح 1010313 14

  2 و٘ٛن ٚٔثاذاخ كٌى٠ٕح 1010314 15

  3 صٕاػاخ غمكئ١ح ِٕى١ٌح 1010315 16

  3 ٍِٕٛظاخ ِٚفهٚشاخ ِٕى١ٌح 1010316 17

  2 ٚكٌاثاب   ِرمكَق قنكٌاخ ىٟ كٌّهك٘مح 1010317 18

  2 ِاىالخ أٌه٠ح 1010318 19

20 1010319 
١ااااااح ذفطاااااا١ػ ٚدقكنج كٌّاااااااهٚػاخ كٌّٕىٌ

 كٌصغ١هج
2  

  3 ذأش١س ِٕىي  ِرمكَق 1010320 21

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهًبعغزٛش

  3 لهكلكخ تاٌٍغح كالٔع١ٍى٠ح ىٟ كٌرفص/ 1010321 22

  2 ؼٍمح ِٕالاح ىٟ ِعاي كٌرفص/ 1010322 23

  6-1 تؽٛز ىٟ ِعاي كٌرفص/ 1010323 24

 .انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخيٍ يمشسٍٚ عٙ أكضش يٍ ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دسا* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في االقتصلا المنزلى فى التربية فى التربية "تغذية وعموا ا ط مة

 اعى انًمشس كٕد انًمشس و

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًمشساد 

 انًطهٕة

 دساعزٓب عبثمب

 بسٚخ.أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعج

  3 يضبلبد األغزٚخ 2010101 1

  3 رغزٚخ انفئبد انخبطخ )يزمذو( 2010102 2

  3 (2ػهٕو أطؼًخ )يزمذو( ) 2010103 3

  3 انخٕاص انؼضٕٚخ ٔانحغٛخ نألغزٚخ 2010104 4

  3 انٕعبئظ انًزؼذدح لٙ انزخظض 2010105 5

  3 إرغبْبد حذٚضخ لٙ انزخظض 2010106 6

 نزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.صبَٛب: انًمشساد ا

  2 ثُب  أدٔاد انمٛبط لٙ انزخظض 2010107 7

  2 إحظب  )يزمذو( 2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  2 انزؼجئخ ٔانزغهٛف ٔانزغٕٚك 2010108 9

  2 انٓشيَٕبد ٔاألغزٚخ 2010109 10

  3 انفٛزبيُٛبد ٔاألغزٚخ 2010110 11

  3 ألغزٚخرحهٛم ا 2010111 12

  3 انًشالجخ انغزائٛخ 2010112 13

  3 انخٕاص انطجٛؼٛخ نألغزٚخ 2010113 14

  2 حبعت آنٗ لٙ يغبل انزخظض 2010114 15

  3 حفع األغزٚخ )يزمذو( 2010115 16

  2 انؼبداد ٔانًشبكم انغزائٛخ ٔانزضمٛف انغزائٙ 2010116 17

  2 رغزٚخ انًؼٕلٍٛ 2010117 18

  2 انغٛبعخ انذٔنٛخ انغزائٛخ 2010118 19

  3 األَضًٚبد 2010119 20

  2 رغزٚخ ػالعٛخ 2010120 21

  3 سلبثخ انغٕدح )أغزٚخ ٔأنجبٌ( 2010121 22

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهذكزٕساِ

  3 لشا اد ثبنهغخ االَغهٛضٚخ لٙ انزخظض 2010122 23

  3 حهمخ يُبلشخ لٙ يغبل انزخظض 2010123 24

  12-1 ثحٕس لٙ يغبل انزخظض 2010124 25

 * ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في االقتصلا المنزلى فى التربية فى التربية " موبس ونتيج "

غم
غه
ي

 

 اعى انًمشس كٕد انًمشس

ػذد 

غبػبد ان

 انًؼزًذح

انًمشساد 

 انًطهٕة

 دساعزٓب عبثمب

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

  2 انحذٚش لٙ آنٛبد طُبػخ انغضل ٔانُغٛظ 2010201 1

 4 دساعخ يزمذيخ لٙ انًالثظ انخبسعٛخ  2010202 2
ركُٕنٕعٛب 

 انًالثظ

  4 انزشكٛم ػهٗ انًبَٛكبٌ )يزمذو( 2010203 3
  3 بئظ انًزؼذدح لٙ انزخظضانٕع 2010204 4
  2 طشق رذسٚظ انزخظض )يزمذو( 2010205 5
  3 إرغبْبد حذٚضخ لٙ انزخظض 2010206 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 ثُب  أدٔاد انمٛبط لٙ انزخظض 2010207 7
  2 إحظب  )يزمذو( 2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

انزطاااإساد انحذٚضااااخ لااااٙ انُغااااٛظ )األنٛااااب   2010208 9

 انًخهٕطخ(
2 

دساعخ يزمذيخ لٙ 

 انُغٛظ

دساعااابد نأللًشاااخ انًغااازخذيخ لاااٙ طاااُبػخ انًالثاااظ  2010209 10

 ٔطشق يشالجخ انغٕدح
3  

  3 انًالثظ ٔطحخ انفشد 2010210 11

  2 حبعت آنٗ لٙ يغبل انزخظض 2010211 12

  2 ظدساعخ يزمذيخ لٙ انُغٛ 2010212 13

  2 ربسٚخ ٔرطٕس األصٚب  )يزمذو( 2010213 14

  4 ركُٕنٕعٛب انًالثظ 2010214 15

 لحض ٔرغهٛف انًالثظ 2 (2رغٕٚك انًُزغبد انُغٛغٛخ ٔانًهجغٛخ) 2010215 16

  2 إداسح انًششٔػبد انظُبػٛخ انخبطخ 2010216 17
  2 لحض ٔرغهٛف انًالثظ ٔانًفشٔشبد 2010217 18
  4 ساعخ يزمذيخ لٙ انظجغبد د 2010218 19
  4 انزظًٛى انضخشلٙ لٙ انًالثظ ٔانًفشٔشبد 2010219 20
  2 انُغٛظ ٔانًالثظ ٔانجٛئخ 2010220 21
  2 إػالٌ 2010221 22
  3 اإلخزجبساد انمٛبعٛخ نهًُغٕعبد 2010222 23
  2 اإلرغبْبد انحذٚضخ ٔانُغٛظ 2010223 24

 نهذكزٕساِساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم 

 - 3 لشا اد ثبنهغخ االَغهٛضٚخ لٙ انزخظض 2010224 25
  3 حهمخ يُبلشخ لٙ يغبل انزخظض 2010225 26
  12-1 ثحٕس لٙ يغبل انزخظض 2010226 27
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "اقتصلايلت ا ترةإاارة المنزا و " ة النوعية في االقتصلا المنزلى فى التربية فى التربيةاكتوراه الفمتفة فى التربي

غم
غه
ي

 

 اعى انًمشس كٕد انًمشس

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًمشساد انًطهٕة 

 دساعزٓب عبثمب

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.
  3 إداسح يؤعغبد )يزمذو( 2010301 1
  4 ُضل انحذٚش ٔانًؼبطشدٚكٕس انً 2010302 2

 3 رًُٛخ يٓبساد إداسح ضغٕط انؼًم 2010303 3
إداسح يؤعغبد 

 )يزمذو(

  3 انٕعبئظ انًزؼذدح لٙ انزخظض 2010304 4
  2 طشق رذسٚظ انزخظض )يزمذو( 2010305 5
  3 إرغبْبد حذٚضخ لٙ انزخظض 2010306 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.
  2   أدٔاد انمٛبط لٙ انزخظضثُب 2010307 7
  2 إحظب  )يزمذو( 2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.
  3 رًُٛخ يٕاسد األعشح 2010308 9
  3 رُغٛك انضْٕس )يزمذو( 2010309 10
  3 األدٔاد ٔاألعٓضح انًُضنٛخ )يزمذو( 2010310 11
  3 زمذو(انزظًٛى انذاخهٗ نهًُضل ٔرطٕسح )ي 2010311 12
  3 انذٔاعٍ ٔسػبٚزٓب 2010312 13
  2 انمًٛخ اإلَزبعٛخ ألػًبل انًُضل 2010313 14

انًشااااااابكم انؼبئهٛاااااااخ ٔطاااااااهزٓب ثااااااابنظشٔ  األلزظااااااابدٚخ  2010314 15

 ٔاإلعزًبػٛخ
2  

  2 حبعت آنٙ لٙ يغبل انزخظض 2010315 16
  4 انظُبػبد انهجُٛخ 2010316 17
  2 نغزائٗانزضمٛف انظحٙ ٔا 2010317 18
  3 إَزبط األساَت 2010318 19

 2 انؼبداد ٔانًشبكم انغزائٛخ 2010319 20
انزضمٛف انظحٙ 

 انغزائٙ

  2 ًَٕ انطفم ٔرطٕسِ 2010320 21
  2 يشكالد انًغٍُٛ 2010321 22
  2 اإلدخبس األعشٖ ٔػاللزّ ثزًُٛخ يٕاسد األعشح 2010322 23
  3 ن األعشٖيزغٛشاد انؼظش ٔاإلعزٓال 2010323 24

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهذكزٕساِ
  3 لشا اد ثبنهغخ االَغهٛضٚخ لٙ انزخظض 2010324 25
  3 حهمخ يُبلشخ لٙ يغبل انزخظض 2010325 26
  12-1 ثحٕس لٙ يغبل انزخظض 2010326 27
 ظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظ* 

 

 

ن



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 

 
التربية الفنيةقتا 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 تصوير "التربية النوعية في التربية الفنية "  ملجتتير
 اسم المقرر كود المقرر م

عدد الساعات 
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

 رسم 4 (1تصوير ) 1020101 1
  3 (1أسس تصميم ) 1020102 2
  3 (1رسم ) 1020103 3

 أسس تصميم 3 (1طباعة ) 1020104 4

  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020105 5
 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6
  2  الفروق الفردية وقياسها 1020106 7
  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020107 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020108 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020109 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020110 11
  2 (1) علم اجلمال 1020111 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020112 13
  2 (1متاحف ومعارض ) 1020113 14
  2 (1علم الفولكلور ) 1020114 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020115 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020116 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020117 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020118 19
  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020119 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "التربية النوعية في التربية الفنية " تصميملت زخرفية "ملجتتير

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 صية اإلجبارية.أوال: المقررات التخص

 أسس تصميم 4 (1تصميمات زخرفية ) 1020201 1

  3 (1أسس تصميم ) 1020202 2

  3 (1رسم ) 1020203 3

4 1020204 B 3 (1) خزف  

  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020205 5
 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6

  2 الفروق الفردية وقياسها 1020206 7

  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020207 8

  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020208 9
 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020209 10

  2 حقوق مهنية ختصصية  1020210 11

  2 (1) علم اجلمال 1020211 12

  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020212 13

  2 (1متاحف ومعارض ) 1020213 14

  2 (1علم الفولكلور ) 1020214 15

  2 ( 1تذوق فين ) 1020215 16

  3 (1)مسرح الطفل  1020216 17
 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020217 18

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020218 19

  6 -1 جمال التخصصحبوث يف  1020219 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
  نحت " "  التربية الفنية التربية النوعية في "ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
لساعات ا

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

 أسس تصميم 4 (1مواد )  حنت 1020301 1

  3 (1أسس تصميم )  1020302 2

  3 (1)  رسم 1020303 3

4 1020304 B 3 (1)  خزف  

  2 (1)تاريخ احلضارات الفنية  1020305 5

 تربوية اإلجبارية.ثانيا: المقررات ال

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6

  2 الفروق الفردية وقياسها 1020306 7

  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020307 8

  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020308 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 تخصصحاسب آيل يف جمال ال 1020309 10

  2 حقوق مهنية ختصصية  1020310 11

  2 (1) علم اجلمال 1020311 12

  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020312 13

  2 (1متاحف ومعارض  )  1020313 14

  2 (1علم الفولكلور  ) 1020314 15

  2 ( 1تذوق فين )  1020315 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020316 17

 للتسجيل للماجستيررابعا: مقررات اساسية 
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020317 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020318 19

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020319 20

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
  ""خزف التربية الفنية نوعية فيالتربية ال ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

1 1020401 A  (1خزف) أسس تصميم 4 

  3 (1أسس تصميم )  1020402 2

  3 (1)  رسم 1020403 3

  3 (1حنت )  1020404 4

  2 (1)تاريخ احلضارات الفنية  1020405 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6

  2 الفروق الفردية وقياسها 1020406 7

  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020407 8

  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020408 9

 قررات التخصصية اإلختيارية.ثالثا: الم

  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020409 10

  2 حقوق مهنية ختصصية 1020410 11

  2 (1) علم اجلمال 1020411 12

  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020412 13

  2 (1متاحف ومعارض  ) 1020413 14

  2 (1علم الفولكلور  ) 1020414 15

  2 (1تذوق فين ) 1020415 16
  3 (1) مسرح الطفل 1020416 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020417 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020418 19

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020419 20

 ٍ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٚ* 

 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "أشغلا فنية"فنية التربية ال التربية النوعية في ملجتتير

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 (1أشغال فنية )   1020501 1
  3 (1أسس تصميم )  1020502 2
  3 (1رسم ) 1020503 3
  3 (1طباعة )  1020504 4
  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020505 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6
  2 الفروق الفردية وقياسها 1020506 7
  2 الفنيةنظريات تدريس الرتبية  1020507 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020508 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020509 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020510 11
  2 (1) علم اجلمال 1020511 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020512 13
  2 (1ارض  )متاحف ومع 1020513 14
  2 (1علم الفولكلور  ) 1020514 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020515 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020516 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020517 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020518 19
  6 -1 جمال التخصص حبوث يف 1020519 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 

 

 
 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "خشبأشغلا "فنية التربية ال التربية النوعية في ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

المقررات المطلوب دراستها 
 سابقا

 قررات التخصصية اإلجبارية.أوال: الم
 أسس تصميم 4 (1) اخلشبأشغال   1020601 1
  3 (1أسس تصميم  ) 1020602 2
  3 (1رسم ) 1020603 3
4 1020604 B ( 1خزف) 3  
  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020605 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6
  2 الفروق الفردية وقياسها 1020606 7
  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020607 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020608 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020609 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020610 11
  2 (1) م اجلمالعل 1020611 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020612 13
  2 (1متاحف ومعارض  ) 1020613 14
  2 (1علم الفولكلور  ) 1020614 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020615 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020616 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020617 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020618 19
  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020619 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 

 

 
 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "والحمىم لان الأشغلا  "فنية التربية ال التربية النوعية في ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر د المقرركو 
عدد الساعات 

 المعتمدة
المقررات المطلوب 

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 (1) واحللى عادنادلأشغال  1020701 1
  3 (1أسس تصميم ) 1020702 2
  3 (1رسم ) 1020703 3
4 1020704B  ( 1خزف) 3  
  2 (1الفنية )تاريخ احلضارات  1020705 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6
  2 الفروق الفردية وقياسها 1020706 7
  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020707 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020708 9

 .ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020709 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020710 11
  2 (1) علم اجلمال 1020711 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020712 13
  2 (1متاحف ومعارض ) 1020713 14
  2 (1علم الفولكلور ) 1020714 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020715 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020716 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020717 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020718 19
  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020719 20
 عجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإل* 

 

 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  ""طبلعة المنتوجلتفنية التربية ال التربية النوعية في ملجتتير"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة
المقررات المطلوب 

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 (1) طباعة ادلنسوجات 1020801 1
  3 (1)أسس تصميم  1020802 2
  3 (1رسم ) 1020803 3
  3 (1) تكنولوجيا الطباعة واأللوان 1020804 4
  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020805 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 6
  2 الفروق الفردية وقياسها 1020806 7
  2 بية الفنيةنظريات تدريس الرت  1020807 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020808 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020809 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020810 11
  2 (1) علم اجلمال 1020811 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020812 13
  2 (1ومعارض  ) متاحف 1020813 14
  2 (1علم الفولكلور  ) 1020814 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020815 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020816 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1020817 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020818 19
  6-1 جمال التخصصث يف حبو  1020819 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 

 

 
 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "يلت ياويةنتج"فنية التربية ال التربية النوعية في ملجتتير"

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 ال: المقررات التخصصية اإلجبارية.أو 
 أسس تصميم 4 (1) نسجيات يدوية 1020901 1
  3 (1أسس تصميم ) 1020902 2
  3 (1رسم ) 1020903 3
  3 (1) فنيةطباعة  1020904 4
  2 (1تاريخ احلضارات الفنية ) 1020905 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 البيانات طرق البحث وحتليل 1000001 6
  2 الفروق الفردية وقياسها 1020906 7
  2 نظريات تدريس الرتبية الفنية 1020907 8
  2 سيكولوجية اإلبداع يف الرتبية الفنية 1020908 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1020909 10
  2 حقوق مهنية ختصصية  1020910 11
  2 (1) علم اجلمال 1020911 12
  2 (1) تاريخ فن مقارن 1020912 13
  2 (1متاحف ومعارض  ) 1020913 14
  2 (1علم الفولكلور  ) 1020914 15
  2 ( 1تذوق فين ) 1020915 16
  3 (1)مسرح الطفل  1020916 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير
  3 التخصص جنليزية يفقراءات باللغة اال 1020917 18
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1020918 19
  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1020919 20
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "تلري  الفن وتذوقو "التربية الفنية  التربية النوعية في ملجتتير

سل
م

 سل

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.
  3 ق1ىْٕٛ كٌؽعانج كإلٌال١ِح   1021001 1

  2 ق1ذان٠ؿ كٌؽعانكخ كٌف١ٕح   1021002 2

  2 ق1أٌاغ١ه   1021003 3

  3 ق1ظّا١ٌاخ كٌفػ كٌؼهتٟ   1021004 4
  3 ق1ىْٕٛ شؼث١ح   1021005 5
  2 ق1ذان٠ؿ ىٓ ذاى١ٍٟ   1021006 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 غهق كٌثؽس ٚذؽ١ًٍ كٌث١أاخ 1000001 7
  2 كٌفهٚق كٌفهق٠ح ٚل١اٌٙا 1021007 8
  2 ٔظه٠اخ ذكن٠ً كٌرهت١ح كٌف١ٕح 1021008 9
  2 هت١ح كٌف١ٕح١ٌىٌٛٛظ١ح كإلتككع ىٟ كٌر 1021009 10

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  3 ق1ٔمك ذاى١ٍٟ   1021010 11
  3 ق1ذان٠ؿ كٌفٓ كٌّصهٞ كٌؽك٠س   1021011 12
  2 ق1ذمٚق ىٕٝ   1021012 13
  2 ق1ػٍُ كٌعّاي   1021013 14
  3 ق1ذان٠ؿ ىٓ ِمانْ   1021014 15
  2 ق1ِراؼص ِٚؼانض   1021015 16
  2 ق1ػٍُ كٌفٌٛىٍٛن   1021016 17
  3 ق1ٍِهغ كٌطفً   1021017 18
  3 ق1كٌفٓ كٌمثطٝ   1021018 19
  3 ق1ذص١ّّاخ وـهى١ح دٌال١ِح   1021019 20
  3 ذان٠ؿ ىٓ كٌطثاػح 1021020 21
  3 ق1كٌٕؽد كإلٌالِٝ   1021021 22
  2 ذان٠ؿ كٌفٓ كإلٌالِٝ 1021022 23
  2 ِعاي كٌرفص/ؼاٌة أٌٝ ىٟ  1021023 24

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهًبعغزٛش

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1021024 25
  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1021025 26
  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1021026 27

 خظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انز* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "تصوير " التربية الفنية في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 (2تصوير  ) 2020101 1
  3 (2أسس تصميم  ) 2020102 2
  2 (2رسم  ) 2020103 3
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020104 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020105 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020106 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020107 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8
 ا: المقررات التخصصية اإلختيارية.ثالث
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020108 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020109 10
  3 تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلفة   2020110 11
  2 دراسات متقدمة يف النقد الفين  2020111 12
  2 إنسانيات  2020112 13
  2 (  2)تذوق فين  2020113 14
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020114 15
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020115 16
  2 تاريخ فن معاصر  2020116 17
  3 نظرية الضوء 2020117 18
  2 فنون بيئية 2020118 19
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020119 20
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020120 21

 سجيل للدكتوراهرابعا: مقررات اساسية للت
 - 3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020121 22
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020122 23
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020123 24
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 "تصميملت زخرفية " التربية الفنية في النوعية التربية " اكتوراه الفمتفة فى

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد 

الساعات 
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

 أسس تصميم 4 (2تصميمات زخرفية ) 2020201 1
  3 (2أسس تصميم  ) 2020202 2
  2 (2)رسم   2020203 3
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020204 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020205 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020206 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020207 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ٛخ اإلخزٛبسٚخ.صبنضب: انًمشساد انزخظظ

  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020208 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020209 10
  2 (2طباعة ) 2020210 11
  3 تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلفة   2020211 12
  2 دراسات متقدمة يف النقد الفىن 2020212 13
  2 إنسانيات  2020213 14
  2 (  2ق فين )تذو  2020214 15
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020215 16
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020216 17
  2 تاريخ فن معاصر  2020217 18
  3 نظرية الضوء 2020218 19
  2 فنون بيئية 2020219 20
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020220 21
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020221 22

 ية للتسجيل للدكتوراهرابعا: مقررات اساس
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020222 23
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020223 24
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020224 25
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  نحت""  التربية الفنية في النوعية ة فى التربية" اكتوراه الفمتف

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 ( 2)  مواد حنت 2020301 1
  3 (2أسس تصميم  ) 2020302 2
3 2020303 B ( 2خزف) 2  
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020304 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020305 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020306 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020307 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ارية.ثالثا: المقررات التخصصية اإلختي
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020308 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020309 10
  2 ( 2رسم ) 2020310 11
  3 تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلفة   2020311 12
  2 الفين  النقد دراسات متقدمة يف 2020312 13
  2 إنسانيات  2020313 14
  2   (2تذوق فين ) 2020314 15
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020315 16
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020316 17
  2 تاريخ فن معاصر  2020317 18
  3 نظرية الضوء 2020318 19
  2 فنون بيئية 2020319 20
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020320 21
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020321 22

 ل للدكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجي
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020322 23
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020323 24
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020324 25

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  "" خزف التربية الفنية في النوعية بية" اكتوراه الفمتفة فى التر 

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

1 2020401 A أسس تصميم 4 ( 2)  خزف 
  3 (2أسس تصميم  ) 2020402 2
  2 (2) حنت 2020403 3
  3 دريس التخصص )متقدم(طرق ت 2020404 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020405 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020406 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020407 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020408 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020409 10
  2 ( 2رسم ) 2020410 11
  3 تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلفة   2020411 12
  2 الفين  النقد دراسات متقدمة يف 2020412 13
  2 إنسانيات  2020413 14
  2 (  2تذوق فين ) 2020414 15
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020415 16
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020416 17
  2 تاريخ فن معاصر  2020417 18
  3 نظرية الضوء 2020418 19
  2 فنون بيئية 2020419 20
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020420 21
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020421 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020422 23
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020423 24
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020424 25
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  أشغلا فنية" " لتربية الفنيةا في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب دراستها 
 سابقا

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.
 أًٌ ذص١ُّ 4 ق 2أشغاي ى١ٕح   2020501 1

  3 ق2أًٌ ذص١ُّ    2020502 2

  2 ق2نٌُ    2020503 3

  3 كٌرفص/  ِرمكَق غهق ذكن٠ً 2020504 4

  3 كٌٌٛائػ كٌّرؼكقج ىٟ كٌرفص/ 2020505 5

  3 دذعا٘اخ ؼك٠صح ىٟ كٌرفص/ 2020506 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 تٕال أقٚكخ كٌم١اي ىٟ كٌرفص/ 2020507 7
  2 دؼصال  ِرمكَق  2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.
  2 ق2ان٠ؿ كٌؽعانكخ كٌف١ٕح  ذ 2020508 9

  2 ؼاٌة آٌٝ ىٟ ِعاي كٌرفص/ 2020509 10

11 2020510B   ْ2 ق2أشغاي ِؼاق  

  2 ق2غثاػح ى١ٕح   2020511 12

  3 ذىٌٕٛٛظ١ا كٌراى١ً تاٌفاِاخ كٌّفرٍفح   2020512 13

  2 كٌٕمك كٌفٕٟ  قنكٌاخ ِرمكِح ىٟ 2020513 14

  2 دٍٔا١ٔاخ  2020514 15

  2 ق  2ذمٚق ىٕٟ   2020515 16

  2 ق 2ػٍُ كٌفٌٛىٍٛن   2020516 17

  2 ق2ِراؼص ِٚؼانض   2020517 18

  2 ذان٠ؿ ىٓ ِؼاصه  2020518 19

  3 ٔظه٠ح كٌعٛل 2020519 20

  2 ىْٕٛ ت١ئ١ح 2020520 21

 ىْٕٛ ت١ئ١ح 2 شماىاخ شؼث١ح 2020521 22

  3 ذاى١ً ِرٕٛع  ِعٍُق 2020522 23

  3 ذم١ٕاخ كٌراى١ً كٌٍّطػ 2020523 24

  2 ذىٌٕٛٛظ١ا ـاِاخ ى١ٕح 2020524 25

  3 لٛكٌة كٌّعٍّاخ 2020525 26

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهذكزٕساِ

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020526 27
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020527 28
  12-1 صصجمال التخحبوث يف  2020528 29
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 

  "خشبأشغلا " التربية الفنية في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المقررات المطلوب دراستها سابقا المعتمدة

 شساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.أٔال: انًم

 أسس تصميم 4 ( 2)  خشبأشغال  2020601 1
  3 (2أسس تصميم  ) 2020602 2
3 2020603B ( 2خزف) 2  
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020604 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020605 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020606 6

 ٕٚخ اإلعجبسٚخ.صبَٛب: انًمشساد انزشث

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020607 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020608 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020609 10
  2 (2حنت ) 2020610 11
  2 (2رسم ) 2020611 12
  3 تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلفة   2020612 13
  2 دراسات متقدمة يف النقد الفين  2020613 14
  2 إنسانيات  2020614 15
  2 (  2تذوق فين ) 2020615 16
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020616 17
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020617 18
  2 تاريخ فن معاصر  2020618 19
  3 ظرية الضوءن 2020619 20
  2 فنون بيئية 2020620 21
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020621 22
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020622 23

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020623 24
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020624 25
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020625 26
 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 "والحمى م لانالأشغلا " التربية الفنية في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

غه
ي

عم
 

 اعى انًمشس كٕد انًمشس
ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انًمشساد انًطهٕة

 دساعزٓب يغجمب

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

1 2020701 A  ٍٝأًٌ ذص١ُّ 4 ق 2أشغاي كٌّؼاقْ ٚكٌؽ 

  3 ق2أًٌ ذص١ُّ    2020702 2

  2 ق2نٌُ    2020703 3

  3 غهق ذكن٠ً كٌرفص/  ِرمكَق 2020704 4

  3 كٌٌٛائػ كٌّرؼكقج ىٟ كٌرفص/ 2020705 5

  3 ح ىٟ كٌرفص/دذعا٘اخ ؼك٠ص 2020706 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 تٕال أقٚكخ كٌم١اي ىٟ كٌرفص/ 2020707 7

  2 دؼصال  ِرمكَق  2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  2 ق2ذان٠ؿ كٌؽعانكخ كٌف١ٕح   2020708 9

  2 ؼاٌة آٌٝ ىٟ ِعاي كٌرفص/ 2020709 10

11 2020710B 2 ق2  ـىه  

  2 ق2ٔؽد   2020711 12

  3 ذىٌٕٛٛظ١ا كٌراى١ً تاٌفاِاخ كٌّفرٍفح   2020712 13

  2 قنكٌاخ ِرمكِح ىٟ كٌٕمك كٌفٕٟ  2020713 14

  2 دٍٔا١ٔاخ  2020714 15

  2 ق  2ذمٚق ىٕٟ   2020715 16

  2 ق 2ػٍُ كٌفٌٛىٍٛن   2020716 17

  2 ق2ِراؼص ِٚؼانض   2020717 18

  2 ذان٠ؿ ىٓ ِؼاصه  2020718 19

  3 ٔظه٠ح كٌعٛل 2020719 20

  2 ىْٕٛ ت١ئ١ح 2020720 21

 ىْٕٛ ت١ئ١ح 2 شماىاخ شؼث١ح 2020721 22

  3 ذاى١ً ِرٕٛع  ِعٍُق 2020722 23

  3 ذم١ٕاخ كٌراى١ً كٌٍّطػ 2020723 24

  2 ذىٌٕٛٛظ١ا ـاِاخ ى١ٕح 2020724 25

  3 لٛكٌة كٌّعٍّاخ 2020725 26

  2 ذىٌٕٛٛظ١ا كٌّؼاقْ 2020726 27

  3 كإلٌرٍٕاؾ 2020727 28

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهذكزٕساِ

  3 لهكلكخ تاٌٍغح كالٔع١ٍى٠ح ىٟ كٌرفص/ 2020728 29

  3 ؼٍمح ِٕالاح ىٟ ِعاي كٌرفص/ 2020729 30

  12-1 تؽٛز ىٟ ِعاي كٌرفص/ 2020730 31
 لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ. ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم* 

 ""طبلعة المنتوجلت التربية الفنية في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
 أسس تصميم 4 (2طباعة ادلنسوجات ) 2020801 1
  3 (2أسس تصميم ) 2020802 2
  2 (2تكنولوجيا الطباعة واآللوان ) 2020803 3
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020804 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020805 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020806 6

 ية.ثانيا: المقررات التربوية اإلجبار 
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020807 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020808 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020809 10
  2 (2رسم ) 2020810 11
  3 ختلفة  تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادل 2020811 12
  2 دراسات متقدمة يف النقد الفين  2020812 13
  2 إنسانيات  2020813 14
  2 (  2تذوق فين ) 2020814 15
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020815 16
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020816 17
  2 تاريخ فن معاصر 2020817 18
  3 نظرية الضوء 2020818 19
  2 ةفنون بيئي 2020819 20
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020820 21
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020821 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020822 23
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020823 24
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020824 25
 ص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕ* 

 ""نتجيلت ياوية التربية الفنية في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب دراستها 
 سابقا
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 جبارية.أوال: المقررات التخصصية اإل
 أسس تصميم 4 (2نسجيات يدوية ) 2020901 1
  3 (2أسس تصميم ) 2020902 2
  2 (2رسم ) 2020903 3
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2020904 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2020905 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2020906 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2020907 7
  2 إحصاء )متقدم(  2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  2 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2020908 9
  2 حاسب آىل يف جمال التخصص 2020909 10
  2 (2طباعة ) 2020910 11
  3 ة  تكنولوجيا التشكيل باخلامات ادلختلف 2020911 12
  2 دراسات متقدمة يف النقد الفين  2020912 13
  2 إنسانيات  2020913 14
  2 (  2تذوق فين ) 2020914 15
  2 ( 2علم الفولكلور ) 2020915 16
  2 (2متاحف ومعارض ) 2020916 17
  2 تاريخ فن معاصر 2020917 18
  3 نظرية الضوء 2020918 19
  2 فنون بيئية 2020919 20
 فنون بيئية 2 ثقافات شعبية 2020920 21
  3 تشكيل متنوع )جمسم( 2020921 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2020922 23
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2020923 24
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2020924 25
 ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ * 

  "التربية الفنية "تلري  الفن وتذوقو في النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

سل
سل

م
 

عدد الساعات  اسم المقرر كود المقرر
 المعتمدة

المقررات المطلوب 
 دراستها سابقا

 جبارية.أوال: المقررات التخصصية اإل
  3 (2تاريخ احلضارات الفنية ) 2021001 1
  3 (2أساطًن ) 2021002 2
  3 (2علم اجلمال ) 2021003 3
  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2021004 4
  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2021005 5
  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2021006 6

 .ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية
  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2021007 7
  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.
  3 (2فنون احلضارة اإلسالمية ) 2021008 9
  3 (2مجاليات اخلط العريب ) 2021009 10
  3 (2فنون شعبية ) 2021010 11
  3 (2نقد تشكيلي ) 2021011 12
  3 (2تاريخ الفن ادلصري احلديث ) 2021012 13
  2 (2تذوق فىن ) 2021013 14
  3 (2تاريخ فن تشكيلي ) 2021014 15
  3 (2تاريخ فن مقارن ) 2021015 16
  3 (2الفن القبطى ) 2021016 17
  3 (2تصميمات زخرفية إسالمية ) 2021017 18
  3 تاريخ و تطور فن الطباعة يف مصر 2021018 19
  3 (2النحت اإلسالمى ) 2021019 20
  2 حاسب أىل يف جمال التخصص 2021020 21

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه
  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2021021 22
  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2021022 23
  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2021023 24
 ذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚ* 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 
 

التربية الموتيأليةقتا 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 ملجتتير التربية النوعية في التربية الموتيألية  "نظريلت وتأليف"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .ررات التخصصية اإلجباريةأوال: المق

  2 (1هارموىن ) 1030101 1

  2 (1كونرتبوينت ) 1030102 2

  2 (1تأليف موسيقى ) 1030103 3

  2 توزيع آىل وقراءة مدونات 1030104 4

  3 تاريخ وحتليل ادلوسيقي العادلية 1030105 5

  2 (2هارموىن ) 1030106 6

  2 (2كونرتبوينت ) 1030107 7

 المقررات التربوية اإلجبارية. ثانيا:

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 8

  2 األصول الفلسفية يف الرتبية ادلوسيقية )متقدم( 1030108 9

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030109 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030110 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 (1بيانو ) 1030111 12

  2 قراءة فورية ومصاحبة (2بيانو ) 1030112 13

  2 صولفيج 1030113 14

  2 علم اآلالت  1030114 15

  2 علم الصوت 1030115 16

  2 موسيقى الشعوب 1030116 17

  2 إستخدام احلاسب اآلىل يف جمال التخصص 1030117 18

  2 (1ربية )تاريخ وحتليل ادلوسيقى الع 1030118 19

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1030119 20

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030120 21

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030121 22

 ٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظ* 
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 ملجتتير التربية النوعية في التربية الموتيألية "بيلنو"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (1عزف الة البيانو ومدارسها ) 1030201 1

  2 (2مدارسها )عزف الة البيانو و  1030202 2

  2 قراءة فورية  1030203 3

  2 البيانو وموسيقي احلجرة 1030204 4

  3 طرق تدريس البيانو  1030205 5

  2 تاريخ وحتليل مؤلفات البيانو 1030206 6

  2 مصاحبة آلية وغنائية 1030207 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 ياناتطرق البحث وحتليل الب 1000001 8

9 1030208 
األصوووووووووول الفلسوووووووووفية يف الرتبيوووووووووة ادلوسووووووووويقية 

 )متقدم(
2  

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030209 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030210 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 استخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص 1030211 12

  2 (1موين وكونرتبوينت )هار  1030212 13

  2 ادلوسيقي الفلكلورية يف النشاط ادلدرسى 1030213 14

  2 مبادئ التأليف 1030214 15

  3 توزيع آىل وغنائي 1030215 16

  2 قيادة الفرق ادلدرسية 1030216 17

  2 تاريخ وتطور اآللة 1030217 18

  2 تذوق فىن 1030218 19

 سجيل للماجستيررابعا: مقررات اساسية للت

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1030219 20

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030220 21

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030221 22

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 إرتجلا" -إيأللع حركى  -ة في التربية الموتيألية  "صولفيج ملجتتير التربية النوعي

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (1صولفيج وطرق تدريسة ) 1030301 1

  2 (2صولفيج وطرق تدريسة ) 1030302 2

  2 (1إرجتال وطرق تدريسة ) 1030303 3

4 1030304 
 اإليقاع والتعبًن احلركى 

 وطرق تدريسة
2  

  2 األناشيد واألغاىن ادلدرسية 1030305 5

  2 هارموىن وتأليف 1030306 6

  3 توزيع آىل وغنائي 1030307 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 8

  2 األصول الفلسفية يف الرتبية ادلوسيقية )متقدم( 1030308 9

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030309 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030310 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 استخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص 1030311 12

  2 (1بيانو ) 1030312 13

  2 قراءة فورية ومصاحبة (2بيانو ) 1030313 14

  2 حتليل ادلوسيقى 1030314 15

  2 الطرق احلديثة يف تعليم الرتبية ادلوسيقية 1030315 16

  2 قراءة مدونات 1030316 17

  2 التقوًن الرتبوي 1030317 18

  2 (2أرجتال وطرق تدريسة ) 1030318 19

 ل للماجستيررابعا: مقررات اساسية للتسجي

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1030319 20

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030320 21

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030321 22

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 ي التربية الموتيألية  "آالت أوركتترالية"ملجتتير التربية النوعية ف

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (1عزف اآللة ومدارسها ) 1030401 1

  2 (2عزف اآللة ومدارسها ) 1030402 2

  3 طرق تدريس اآللة 1030403 3

  2 موسيقي احلجرة  1030404 4

  2 علم اآلالت 1030405 5

  2 تاريخ وحتليل مؤلفات اآللة 1030406 6

  2 قراءة فورية 1030407 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 8

  2 األصول الفلسفية يف الرتبية ادلوسيقية )متقدم( 1030408 9

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030409 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030410 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 استخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص 1030411 12

  2 (1هارموىن وكنرتبوينت ) 1030412 13

  2 ادلدرسي ادلوسيقي الفلكلورية يف النشاط 1030413 14

  2 مبادئ التأليف 1030414 15

  3 توزيع آىل وغنائى 1030415 16

  2 قيادة الفرق ادلدرسية 1030416 17

  2 تاريخ وتطور اآللة 1030417 18

  2 (1صولفيج وتدريب مسع ) 1030418 19

  2 تذوق فىن 1030419 20

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص راءات باللغة االجنليزية يفق 1030420 21

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030421 22

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030422 23

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 عللمى" ملجتتير التربية النوعية في التربية الموتيألية "غنلل

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (1غناء فردي ومدارسة ) 1030501 1

  2 (2) غناء فردي ومدارسة 1030502 2

  2 قراءة فورية 1030503 3

  2 (1ال مدرسي )غناء جمموعات وقيادة كور  1030504 4

  2 (1مصاحبة الغناء ) 1030505 5

  2 (1تاريخ وحتليل مؤلفات الغناء ) 1030506 6

  3 (1طرق تدريس الغناء )متقدم( ) 1030507 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 8

  2 (1أصول الرتبية ادلوسيقية )متقدم( ) 1030508 9

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030509 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030510 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 (1هارموىن وكونرتبويت ) 1030511 12

  2 ستخدام احلاسب االىل يف جمال التخصصا 1030512 13

  2 اط ادلدرسىادلوسيقي الفلكلورية يف النش 1030513 14

  2 مبادئ التأليف 1030514 15

  3 (1توزيع غنائي ) 1030515 16

  2 قيادة الفرق ادلدرسية 1030516 17

  2 (1صولفيج وتدريب مسع ) 1030517 18

  2 تشريح األجهزة ادلتزامنة يف الغناء 1030518 19

  2 (1لغة إيطالية ) 1030519 20

  2 (1لغة أدلانية ) 1030520 21

  2 تذوق فىن 1030521 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1030522 23

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030523 24

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030524 25

 نًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ ا* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 ملجتتير التربية النوعية في التربية الموتيألية " موتيألي عربية"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 حتقيق ادلخطوطات 1030601 1

  2 (1ربية ومدارسها )عزف آلة ع 1030602 2

  2 (2عزف آلة عربية ومدارسها ) 1030603 3

  2 (1تاريخ وحتليل ادلوسيقى العربية) 1030604 4

  3 طرق تدريس ادلوسيقي العربية 1030605 5

  2 مدارس الغناء العرىب 1030606 6

  2 صولفيج وتدوين عريب 1030607 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 8

  2 األصول الفلسفية يف الرتبية ادلوسيقية )متقدم(  1030608 9

  2 سيكولوجية اإلبداع يف ادلوسيقى  1030609 10

  2 الفروق الفردية وقياسها 1030610 11

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 مبادئ التأليف  1030611 12

  2 تدريب صوت لفظي  1030612 13

  2 (1كونرتبوينت ) 1030613 14

  2 استخدام احلاسب األيل يف ادلوسيقي العربية 1030614 15

  2 (1غناء جمموعات وقيادة كورال مدرسى ) 1030615 16

  2 تذوق فىن 1030616 17

  2 ادلوسيقى الفلكلورية يف النشاط ادلدرسى 1030617 18

  2 ادلوسيقى العربية توزيع 1030618 19

  2 قيادة الفرق ادلدرسية  1030619 20

  2 غناء عرىب قدًن 1030620 21

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1030621 22

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1030622 23

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1030623 24

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموتيألية  "نظريلت وتأليف"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .رات التخصصية اإلجباريةأوال: المقر 

  3 توزيع آىل وقراءة مدونات )متقدم( 2030101 1

  3 تاريخ وحتليل ادلؤلفات ادلعاصرة 2030102 2

 2، 1هارموىن  3 (3هارموىن ) 2030103 3

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030104 4

  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2030105 5

  3 ة يف التخصصإجتاهات حديث 2030106 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030107 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 قضايا التعليم ادلوسيقى يف مصر 2030108 9

  2 إرجتال موسيقى 2030109 10

  2 )متقدم(علم اآلالت  2030110 11

 2، 1بيانو  2 (3بيانو ) 2030111 12

  2 التكنولوجيا والتسجيل ادلوسيقى 2030112 13

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030113 14

  2 الفن يف البيئة واجملتمع 2030114 15

  2 الفنون ودورها يف التنشئة اإلجتماعية 2030115 16

  2 حلاسب اآلىل يف جمال التخصصإستخدام ا 2030116 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2030117 18

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030118 19

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030119 20

 يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ. ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموتيألية "بيلنو"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (3عزف آلة البيانو ) 2030201 1

  2 (4عزف آلة البيانو ) 2030202 2

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030203 3

  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2030204 4

  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2030205 5

  3 البيانو وموسيقى احلجرة )متقدم( 2030206 6

  2 قراءة فورية )متقدم( 2030207 7

 رية.ثانيا: المقررات التربوية اإلجبا

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030208 8

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 قضايا التعليم ادلوسيقى يف مصر 2030209 10

  2 إرجتال موسيقى 2030210 11

  2 مصاحبة آلية وغنائية 2030211 12

  2 تقنيات األداء العزىف 2030212 13

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030213 14

  2 الفن يف البيئة واجملتمع  2030214 15

  2 الفنون ودورها يف التنشئة اإلجتماعية 2030215 16

  2 أستخدام احلاسب االيل يف جمال التخصص 2030216 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص باللغة االجنليزية يف قراءات 2030217 18

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030218 19

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030219 20

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 

 إرتجلا" -إيأللع حركى  -يألية " صولفيج اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموت

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 صولفيج )متقدم(  2030301 1

  2 اإليقاع والتعبًن احلركى )متقدم( 2030302 2

  2 إرجتال )متقدم( 2030303 3

  3 هارموىن وتأليف )متقدم( 2030304 4

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030305 5

  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2030306 6

  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2030307 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030308 8

  2 قدم(إحصاء )مت 2000001 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 قصص حركية غنائية 203039 10

  3 تدريب صوت لفظى 2030310 11

  2 الفروق الفردية يف التعبًن احلركى 2030311 12

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030312 13

  2 الفن يف البيئة واجملتمع 2030313 14

  2 الفنون ودورها يف التنشئة اإلجتماعية 2030314 15

  2 وسائل تعليمية 2030315 16

  2 أستخدام احلاسب االيل يف جمال التخصص 2030316 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2030317 18

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030318 19

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030319 20

 ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.* 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموتيألية " آالت أوركتترالية "

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 لمقررات المطلوبا
 دراستها سابقا

 .أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  3 (3عزف اآللة ومدارسها ) 2030401 1

  2 موسيقى احلجرة )متقدم( 2030402 2

  2 تاريخ وحتليل مؤلفات اآللة )متقدم( 2030403 3

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030404 4

  3 التخصص الوسائط ادلتعددة يف 2030405 5

  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2030406 6

  2 قراءة فورية )متقدم( 2030407 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030408 8

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 وسيقى يف مصرقضايا التعليم ادل 2030409 10

  2 اآلالت ادلوسيقية اإللكرتونية 2030410 11

  2 قيادة ادلوسيقى العربية  2030411 12

  2 تقنيات األداء العزىف 2030412 13

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030413 14

  2 الفن يف البيئة واجملتمع 2030414 15

  2  التنشئة اإلجتماعيةالفنون ودورها يف 2030415 16

  2 ختدام احلاسب اآليل يف جمال التخصصا 2030416 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2030417 18

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030418 19

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030419 20

 ٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أ* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموتيألية " غنلل عللمى"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .جباريةأوال: المقررات التخصصية اإل

  3 (3) هغناء فردى ومدارس 2030501 1

  2 غناء جمموعات )متقدم(  2030502 2

  2 (2مصاحبة الغناء ) 2030503 3

  2 (2تاريخ وحتليل مؤلفات الغناء ) 2030504 4

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030505 5

  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2030506 6

  3 حديثة يف التخصص إجتاهات 2030507 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030508 8

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 ادلسرح الغنائى العادلى 2030509 10

  2 ادلسرح الغنائى العريب 2030510 11

  2 اث الشعىبالرت  2030511 12

  2 فن األداء ادلسرحى 2030512 13

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030513 14

  2 الفن يف البيئة واجملتمع 2030514 15

  2 الفنون ودورها يف التنشئة اإلجتماعية 2030515 16

  2 أستخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص 2030516 17

  2 درات والسلوك اإلبداعىالق 2030517 18

  2 (2توزيع غنائى ) 2030518 19

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2030519 20

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030520 21

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030521 22

 م لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ ك* 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 
 اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في التربية الموتيألية " موتيألي عربية"

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 .وال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 (3عزف آلة عربية ومدارسها ) 2030601 1

  3 (4عزف آلة عربية ومدارسها ) 2030602 2

  2 حتقيق ادلخطوطات )متقدم( 2030603 3

  2 (2تاريخ وحتليل ادلوسيقى العربية ) 2030604 4

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2030605 5

  3 الوسائط ادلتعددة يف التخصص 2030606 6

  3 ات حديثة يف التخصصإجتاه 2030607 7

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2030608 8

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 9

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 قضايا التعليم ادلوسيقى يف مصر 2030609 10

  2 صرةطرق تدريس ادلوسيقى العربية ادلعا 2030610 11

  2 قضايا الفن والثقافة يف عصر التكنولوجيا 2030611 12

  2 الفن يف البيئة واجملتمع 2030612 13

  2 ادلسرح الغنائى العرىب 2030613 14

  2 مدارس التلحٌن العرىب 2030614 15

  2 قضايا ومشكالت ادلقامات العربية 2030615 16

  2 اإلجتماعيةالفنون ودورها يف التنشئة  2030616 17

  3 أستخدام احلاسب اآليل يف جمال التخصص 2030617 18

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2030618 19

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2030619 20

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2030620 21

 طبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ يمشسٍٚ يٍ انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.ال ٚغٕص أٌ ٚذسط ان* 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

(04) 

 قسى

تكُىنىجيب  

 انتعهيى

 

نن
  

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

   01م تكنولوجيل الت ميا " التربية النوعية في "ملجتتير

 اسم المقرر كود المقرر م

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 تشغيل وصيانه أجهزة العرض  1040101 1

  3 تقوًن العمليات وادلصادر التعليمية 1040102 2

  3 تصميم ادلواقف التعليمية 1040103 3

  3 الوسائط ادلتعددة يف التعليم 1040104 4

  3 إنتاج احلقائب التعليمية 1040105 5

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 حتليل البيانات طرق البحث و  1000001 6

  3 نظريات التعلم والتعليم 1040106 7

  3 ختطيط ادلنهج ادلدرسي 1040107 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 تنمية التفكًن 1040108 9

  3 استخدام احلاسب يف التعليم 1040109 10

  2 ادلنهج التكنولوجي  1040110 11

  3 رة العمليات استخدام وإدا 1040111 12

  3 نظم ادلعلومات 1040112 13

  3 (وسائل تعليمية )متقدمانتاج  1040113 14

  3 يف تكنولوجيا التعليم اتحدثستادل 1040114 15

  3 التعليم ادلفتوح اتشبك 1040115 16

  3 مصادر ادلعلومات الرقمية 1040116 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1040117 18

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1040118 19

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1040119 20

انًمشساد انزخظظٛخ يٍ يمشسٍٚ ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنت لٙ كم لظم دساعٙ أكضش يٍ  * 

 .اإلعجبسٚخ



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  01منولوجيل الت ميا تك اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في 

 اسم المقرر كود المقرر م

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 )متقدم(قواعد البيانات ادارة  2040101 1

  3 الربجمة بأستخدام الربامج اجلاهزة 2040102 2

  3 تعليم )متقدم(طرق تدريس تكنولوجيا ال 2040103 3

  3 إجتاهات حديثة يف التخصص 2040104 4

  3 إدارة مشروعات الوسائل 2040105 5

  3 ترمجة ادلقررات الدراسية بأستخدام احلاسب اآلىل 2040106 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2040107 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 (متقدم ) أتصال وإعالم 2040108 9

  2 تربية مقارنة وإدارة تعليمية )متقدم( 2040109 10

  3 )متقدم( أستخدام احلاسب اآليل يف التعليم 2040110 11

  3 لغة أجنبية ومصطلحات 2040111 12

  3 اإلدارة يف التعليم 2040112 13

  3 التعليم ادلفتوح 2040113 14

  3 الذكاء الصناعي 2040114 15

  3 العودلة 2040115 16

  3 الالمرتى والكيفى اإلحصاء الوصفي 2040116 17

  3 قياس وتقوًن 2040117 18

  3 ادلكتبات الرقمية 2040118 19

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص ليزية يفقراءات باللغة االجن 2040119 20

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2040120 21

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2040121 22

 

انًمااشساد يااٍ يمااشسٍٚ ال ٚغاإص أٌ ٚااذسط انطبناات لااٙ كاام لظاام دساعااٙ أكضااش يااٍ * 

 .انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

(05) 

 قسى

 اإلعالو انتربىي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

صحلفة               –فزيون ت ميمى ملجتتير التربية النوعية في ا عوا التربوي "إذاعة وتم
  01مترح مارتى" م –مارتية 

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 ختطيط وانتاج برامج االذاعة ادلدرسية 1050101 1

  3 ية لألطفال انتاج الربامج التلفزيون 1050102 2

  3 ادلسرحيات ادلدرسية انتاجها واخراجها 1050103 3

  3 الصحافة االلكرتونية 1050104 4

  3 الفيلم االلكرتوىن 1050105 5

  3 التلفزيون التعليمى 1050106 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وحتليل البيانات 1000001 7

  2 ات االتصالنظري 1050107 8

  2 لوجية االبداع و سيك 1050108 9

  2 االعالم الرتبوى ادلقارن 1050109 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 اعداد الربامج التعليمية لوسائل االعالم 1050110 11

  2 ادلوضوع ىف وسائل االعالم 1050111 12

  2 أدب األطفال ادلقارن 1050112 13

  2 التذوق الفىن 1050113 14

  2 التذوق ادلوسيقى 1050114 15

  2 االعالم وقضايا اجملتمع 1050115 16

  2 الوسائط ادلتعددة ىف االعالم الرتبوى  1050116 17

  2 أدب مقارن 1050117 18

  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 1050118 19

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1050119 20

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1050120 21

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1050121 22

ٚزى اخزٛبس انطبنت نهًمشساد انزٗ رشرجظ ثزخظظّ انُٕػٗ انذلٛك لٗ يغبل االػاالو انزشثإٖ * 

 .رخظض االػالو ٔانزٗ رضشٖ رخظظّٔٚغٕص نهطبنت االخزٛبس يٍ األلغبو األخشٖ لٗ غٛش 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

صحلفة   –االعوا التربوال "إذاعة وتمفزيون ت ميمى اكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في 
  01مترح مارتى" م –مارتية 

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 إذاعة مدرسية متقدمة 2050101 1

  3 ختطيط إذاعي وتلفزيوىن )متقدم( 2050102 2

  3 صحافة مدرسية ) متقدمة ( 2050103 3

  3 حركة الكامًنا ومجاليات الصورة 2050104 4

  3 إخراج مسرحى )متقدم( 2050105 5

  3 استماع وتذوق موسيقى 2050106 6

 جبارية.ثانيا: المقررات التربوية اإل

  2 بناء أدوات القياس يف التخصص 2050107 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  4 مسرحة ادلناهج التعليمية 2050108 9

  3 الصحافة اإللكرتونية وإخراجها      )متقدم( 2050109 10

  3 أدب عادلى مقارن للطفل 2050110 11

  3 تذوق الفنون التشكيلية 2050111 12

  3 تذوق ادلوسيقى ونقدها 2050112 13

  3 تصميم وتنفيذ ادلالبس ومكمالهتا 2050113 14

  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 2050114 15

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2050115 16

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشة حلق 2050116 17

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2050117 18

انًمااشساد يااٍ يمااشسٍٚ ال ٚغاإص أٌ ٚااذسط انطبناات لااٙ كاام لظاام دساعااٙ أكضااش يااٍ * 

 .انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

(06) 

 قسى

 ريبض األطفبل 
 

 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 (01) "ريلض ا طفلا"في  التربية النوعية ملجتتير
 اسم المقرر كود المقرر م

عدد الساعات 
 المعتمدة

 قررات المطلوبالم
 دراستها سابقا

 )عام ( أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 ادلناهج وطرق تعليم الطفل  )متقدم( 1060101 1

  2 الرتبية احلركية للطفل 1060102 2

  3 ادلهارات ادلوسيقية للطفل 1060103 3

  3 ادلهارات اليدوية والفنية للطفل 1060104 4

  3 رامج رياض األطفال )متقدم(تصميم ب 1060105 5

  2 سيكولوجية القراءة 1060106 6

 : المقررات التربوية اإلجبارية.ثانيا

  2 البحث وحتليل البيانات مناهج 1000001 7

  2 أساليب الرتبية ىف رياض األطفال 1060107 8

  3 منهج األنشطة ىف رياض األطفال )متقدم( 1060108 9

  3 ىف جمال التخصص وتنميتهاإلبداع  1060109 10

 : المقررات التخصصية اإلختيارية.ثالثا

11 1060110 
 مكتبة الطفل

3  

12 1060111 
  3 فن الكتابة للطفل

13 1060112 
  3 كتاب الطفل وإخراجه

14 1060113 
  3 الوسائط التعليمية ادلتعددة

15 1060114 
  2 سيكولوجية اللعب

  2 ال التخصصحاسب آيل يف جم 1060115 16

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 1060116 17

  2 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  1060117 18

  6-1 جمال التخصصحبوث يف  1060118 19

انًمااشساد يااٍ يمااشسٍٚ ال ٚغاإص أٌ ٚااذسط انطبناات لااٙ كاام لظاام دساعااٙ أكضااش يااٍ * 

 .ظٛخ اإلعجبسٚخانزخظ
 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  01"ريلض ا طفلا" ماكتوراه الفمتفة فى التربية النوعية في 

سل
سل

م
 

 المقرر اسم كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

  أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية

  2 االرشاد النفسى والتوجيه التعليمي )متقدم( 2060101 1

  2 صعوبات التعلم للطفل العادى وغًن العادى )متقدم( 2060102 2

  2 برامج التمية لألطفال )متقدم( 2060103 3

  3 مكتبات األطفال االلكرتونية 2060104 4

  3 الوسائط ادلتعددة ىف تعليم الطفل 2060105 5

 : المقررات التربوية اإلجبارية.ثانيا

  2 تنمية تفكًن الطفل 2060106 6

  3 إحصاء )متقدم( 2000001 7

 : المقررات التخصصية اإلختيارية.ثالثا

  3 تربية حركية ) متقدمة ( 2060107 8

  3 تنمية االبتكار وادلهارات الفنية )متقدم( 2060108 9

  3 ادلهارات ادلوسيقية )متقدم( 2060109 10

  6 إنتاج وسائل تعليمية متقدمة 2060110 11

  4 ة ىف تربية الطفل  )متقدم(نظم مقارن 2060111 12

  3 الكراسات وادلالزم التعليمية )مناذج وتطبيقات( 2060112 13

  2 حاسب آيل يف جمال التخصص 2060113 14

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للدكتوراه

  3 التخصص قراءات باللغة االجنليزية يف 2060114 15

  3 التخصصيف جمال  ةمناقشحلقة  2060115 16

  12-1 جمال التخصصحبوث يف  2060116 17

انًمااشساد يااٍ يمااشسٍٚ ال ٚغاإص أٌ ٚااذسط انطبناات لااٙ كاام لظاام دساعااٙ أكضااش يااٍ * 

 .انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ
 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 

 

(07) 

 قسى انعهىو انتربىيت وانُفسيت

 انتخصص فًوطرق تذريس  يُبهج تخصص -

 انُىعً

تخصص عهى انُفس انتربىي فً انتخصص  -

 انُىعً

 تخصص اصىل انتربيت فً انتخصص انُىعً -

تخصص انتربيت انخبصت فً انتخصص  -

 انُىعً

 

 

 

 



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 

 

 

 

 

 ** لٗ لغى انؼهٕو انزشثٕٚخ ٔانُفغٛخ عًٛغ انزخظظبد

 ٚالحع يب ٚهٗ:    

  ٍيماشسٍٚ ال ٚغٕص أٌ ٚذسط انطبنات لاٙ كام لظام دساعاٙ أكضاش يا

 .نًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخيٍ ا

 انزخظظااٛخ انزشثٕٚااخ انااٗ يغاابل انزخظااض  ٚاازى رٕعٛااّ انًمااشساد

 انُٕػٗ.

  ٗٚخزاابس انطبناات يمااشسٍٚ لااٗ يغاابل انزخظااض انُاإػٗ ثُااب  ػهاا

 رٕعّٛ انًششذ األكبدًٚٗ .

 

 

 

 

  



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(01"ن نفى التربيةناالقتصلا المنزليماجستير التربية النوعية في مناىج وطرق تدريس " 
 اسم المقرر كود المقرر م

عدد الساعات 
 المعتمدة

 لمطلوباررات المق
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  2 مناىجالأسس  1070101 1

  2 تنظيمات المناىج 1070102 2

  2 تطوير المناىج 1070103 3

  3 التعلم الذاتي وتفريد التعلم 1070104 4

  3 والتعليم إستراتيجيات التعلم 1070105 5

  3 صص النوعىطرق تدريس التخ 1070106 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  2 اإلبداع في مجال التخصص 1070107 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070108 9

  2 تنمية التفكير 1070109 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 التدريس المصغر 1070110 11

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص النوعى 1070111 12

  2 صحة األسرة والبيئة 1070112 13

  2 زىور ونباتات الزينة 1070113 14

  2 ومالبس المهن والفئات الخاصة منسوجات 1070114 15

  4 مفروشات منزلية )متقدم( 1070115 16

  4 صناعات غذائية  1070116 17

  2 تخطيط وإدارة المشروعات المنزلية الصغيرة 1070116 18

  2 أقتصاديات الغذاء 1070118 19

  2 (1علوم أطعمة )متقدم( ) 1070119 20

  2 األسس الصحية واإلجتماعية  والثقافية في التغذية 1070120 21

  2 حاسب آلى في مجال التخصص 1070121 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070122 23

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070123 24

  6 -1 مجال التخصصبحوث في  1070124 25



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
 

 

                                
86 

 
 

اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(02 ن""التربية الفنيةنلىج وطرل تاريس مفي  التربية النوعية ملجتتير

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

 المعتمدة

 لوبالمقررات المط
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  2 مناىجالأسس  1070201 1

  2 تنظيمات المناىج 1070202 2

  2 تطوير المناىج 1070203 3

  3 التعلم الذاتي وتفريد التعلم 1070204 4

  3 والتعليم إستراتيجيات التعلم 1070205 5

  3 طرق تدريس التخصص النوعى 1070206 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  2 اإلبداع في مجال التخصص 1070207 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070208 9

  2 تنمية التفكير 1070209 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 التدريس المصغر 1070210 11

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 1070211 12

  2 حاسب آلى في مجال التخصص 1070212 13

  2 (1علم الجمال ) 1070213 14

  2 (1تاريخ فن مقارن ) 1070214 15

  2 (1متاحف ومعارض ) 1070215 16

  2 (1علم الفولكلور ) 1070216 17

  4 (1مسرح الطفل ) 1070217 18

  2 (1فنى ) تذوق 1070218 19

  2 إدارة مدرسية 1070219 20

  2 مهارات التواصل 1070220 21

  2 تقويم تربوى 1070221 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070222 23

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070223 242

  6-1 لتخصصمجال ابحوث في  1070224 25



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(03 ن""التربية الموتيأليةفي منلىج وطرل تاريس  التربية النوعية ملجتتير

 اعى انًمشس كٕد انًمشس و

ػذد 

انغبػبد 

 انًؼزًذح

انًمشساد 

 انًطهٕة

 دساعزٓب عبثمب

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

  2 أعظ انًُبْظ 1070301 1

  2 رُظًٛبد انًُبْظ 1070302 2

  2 رطٕٚش انًُبْظ 1070303 3

  3 انزؼهى انزارٙ ٔرفشٚذ انزؼهى 1070304 4

  3 إعزشارٛغٛبد انزؼهى ٔانزؼهٛى 1070305 5

  3 طشق رذسٚظ انزخظض انُٕػٗ 1070306 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 طشق انجحش ٔرحهٛم انجٛبَبد 1000001 7

  2 اإلثذاع لٙ يغبل انزخظض 1070307 8

  2 َظى انزؼهٛى انًمبسٌ 1070308 9

  2 رًُٛخ انزفكٛش 1070309 10

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  3 انزذسٚظ انًظغش 1070310 11

  3 انكفبٚبد انزؼهًٛٛخ لٗ يغبل انزخظض 1070311 12

  3 ػض  اٜنخ األعبعٛخ 1070312 13

  2 ػهى اٜالد 1070313 14

  2 عٛمٗ انشؼٕةيٕ 1070314 15

  2 إسرغبل 1070315 16

  2 انًٕعٛمٗ ٔاألَشطخ انًذسعٛخ 1070316 17

  2 لٛبدح انفشق انًذسعٛخ  1070317 18

  3 رٕصٚغ آنٗ ٔغُبئٗ 1070318 19

  2 ػشٔع يٕعٛمٗ 1070319 20

  2 رذسٚت طٕد نفظٗ 1070320 21

  2 إعزخذاو انحبعت اٜنٗ لٙ يغبل انزخظض 1070321 22

  2 رزٔق لٍ رشكٛهٙ 1070322 23

  2 رمٕٚى رشثٕٖ 1070323 24

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهًبعغزٛش

  3 لشا اد ثبنهغخ االَغهٛضٚخ لٙ انزخظض 1070324 25

  2 حهمخ يُبلشخ لٙ يغبل انزخظض 1070325 26

  6-1 ثحٕس لٙ يغبل انزخظض 1070326 27
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(04 ن""تكنولوجيل الت ميانلىج وطرل تاريس في م التربية النوعية ملجتتير

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.
  2 مناىجالأسس  1070301 1

  2 تنظيمات المناىج 1070302 2

  2 تطوير المناىج 1070303 3

  3 لذاتي وتفريد التعلمالتعلم ا 1070304 4

  3 والتعليم إستراتيجيات التعلم 1070305 5

  3 طرق تدريس التخصص النوعى 1070306 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  2 اإلبداع في مجال التخصص 1070307 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070308 9

  2 تنمية التفكير 1070309 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 التدريس المصغر 1070310 11

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 1070311 12

  3 مهارات التواصل فى التخصص 1070312 13

  2 المنهج التكنولوجى  1070313 14

  3 إستخدام وإدارة العمليات 1070314 15

  3 نظم المعلومات  1070315 16

  3 وسائل تعليمية )متقدم( 1070316 17

  3 تكنولوجيا التعليمالمستحدثات فى  1070317 18

  3 التعليم المفتوح اتشبك 1070318 19

  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 1070319 20

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص ات باللغة االنجليزية فيقراء 1070320 21

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070321 22

  6-1 مجال التخصصبحوث في  1070322 23



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 (05 ن"" االعوا التربوالفي منلىج وطرل تاريس  التربية النوعية ملجتتير
 اسم المقرر كود المقرر م

عدد الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 قادراستها ساب

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  2 مناىجالأسس  1070401 1

  2 تنظيمات المناىج 1070402 2

  2 تطوير المناىج 1070403 3

  3 التعلم الذاتي وتفريد التعلم 1070404 4

  3 والتعليم إستراتيجيات التعلم 1070405 5

  3 طرق تدريس التخصص النوعى 1070406 6

 قررات التربوية اإلجبارية.ثانيا: الم

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  3 اإلبداع في مجال التخصص 1070407 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070408 9

  2 تنمية التفكير 1070409 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 التدريس المصغر 1070410 11

  3 لتعليمية فى مجال التخصصالكفايات ا 1070411 12

  3 الصحافة االلكترونية 1070412 13

  2 قياس الرأى العام واتجاىاتو 1070413 14

  3 الكتابة المسرحية للطفل 1070414 15

  3 المسرح المدرسى ) )متقدم( ( 1070415 16

  2 أدب األطفال المقارن 1070416 17

  2 التذوق الفنى 1070417 18

  3 مهارات التعبير الفنى 1070418 19

  3 مهارات التعبير الموسيقى 1070419 20

  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 1070420 21

  3 الوسائط المتعددة فى المسرح المدرسى 1070421 22

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070422 23

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070423 24

  6-1 مجال التخصصبحوث في  1070424 25



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  06م ""ريلض ا طفلافي منلىج وطرل تاريس  التربية النوعية ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 ارية.أوال: المقررات التخصصية اإلجب

  2 مناىجالأسس  1070501 1

  2 تنظيمات المناىج 1070502 2

  2 تطوير المناىج 1070503 3

  3 التعلم الذاتي وتفريد التعلم 1070504 4

  3 والتعليم إستراتيجيات التعلم 1070505 5

  3 طرق تدريس التخصص النوعى 1070506 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  3 اإلبداع في مجال التخصص 1070507 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070508 9

  2 تنمية التفكير 1070509 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 التدريس المصغر 1070510 11

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 1070511 12

  2 صحة األسرة والبيئة 1070512 13

  3 غذاء الطفل 1070513 14

  3 مهارات التعبير الفنى 1070514 15

  3 مهارات التعبير الموسيقى 1070515 16

17 1070516 
فنوووون األطفوووال حوى االحتياجوووات الخاصوووة ) 

 متقدم(
3  

  2 مشكالت األطفال اليومية 1070517 18

  2 لى في مجال التخصصإستخدام الحاسب اآل 1070518 19

  2 اضطرابات التواصل )متقدم( 1070519 21

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070520 22

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070521 23

  6-1 مجال التخصصبحوث في  1070522 24



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  07م "ى " عما النفس التربوال فى التخصص النوعىف التربية النوعية ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 نظريات التعلم  والتعليم )متقدم( 1070601 1

  3 القياس النفسى 1070602 2

  3 رشاد والتوجيوبرامج اال 1070603 3

  2 علم النفس المعرفى 1070604 4

  2 نظريات الشخصية 1070605 5

  2 القدرات العقلية فى مجال التخصص 1070606 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  3 اإلبداع في مجال التخصص 1070607 8

  2 ليم المقارننظم التع 1070608 9

  2 تنمية التفكير 1070609 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 1070610 11

  2 سيكلوجية النمو )متقدم( 1070611 12

  2 علم النفس المدرسى 1070612 13

  2 نظم الجودة الشاملة فى التعليم 1070613 14

  2 علم النفس المقارن 1070614 15

  3 بناء ادوات القياس 1070615 16

  3 برامج التأىيل النفسى 1070616 17

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070617 18

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070618 19

  6-1 صصمجال التخبحوث في  1070619 20



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 (08 ن"النوعى  "أصوا التربية فى التخصصفي  التربية النوعية ملجتتير

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  2 االصول الفلسفية للتربية ونظرياتها )متقدم( 1070701 1

  3 قضايا معاصرة فى التربية 1070702 2

  2 االبعاد الثقافية واالجتماعية للتربية 1070703 3

  3 النظم التربوية المقارنة 1070704 4

  3 فلسفة اعداد المعلم وتنميتو المهنية 1070705 5

  2 االدارة التعلمية والتخطيط التربوى 1070706 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  2 اإلبداع في مجال التخصص 1070707 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070708 9

  2 تنمية التفكير 1070709 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 لتعليمإستخدام الحاسب في ا 1070710 11

  2 نظم الجودة الشاملة فى التعليم 1070711 12

  2 التنمية المهنية وتقويم االداء 1070712 13

  2 تخطيط التعليم والدراسات المستقبلية 1070713 14

  2 االدارة التعليمية ومقوماتها 1070714 15

  2 نظريات التعلم والتعليم 1070715 16

  2 التقويم فى المؤسسات التعليمية 1070716 17

  2 روعات الصغيرةالخصخصة وادارة المش 1070717 18

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070718 19

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070719 20

  6-1 مجال التخصصبحوث في  1070720 21



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  09ملجتتير التربية النوعية "فى التربية الخلصة فى التخصص النوعى" م

مس
سل

ل
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  2 االعاقات النمائية 1070801 1

  3 استراتيجيات التدريس )اعاقة و موىبة( 1070802 2

  2 اسس التدخل المبكر 1070803 3

  3 اختبارات ومقاييس 1070804 4

  3 التأىيل الشامل 1070805 5

  2 الصعوبات االكاديمية والبرامج العالجية 1070806 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 طرق البحث وتحليل البيانات 1000001 7

  2 اإلبداع في مجال التخصص 1070807 8

  2 نظم التعليم المقارن 1070808 9

  2 رتنمية التفكي 1070809 10

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 إستخدام الحاسب فى  التخصص 1070810 11

  3 التعلم العالجى )تعديل السلوك( 1070811 12

  3 برامج رعاية الموىوبين وبناءىا 1070812 13

  3 امراض الطفولة ورعايتهم 1070813 14

  3 العالج الوظيفى)فنون تشكيلية( 1070814 15

  3 العالج الوظيفى )بالموسيقى( 1070815 16

  2 سيكلوجية حوى االحتياجات الخاصة 1070816 17

  2 اضطرابات التواصل 1070817 18

  2 النمو النفسى )متقدم( 1070818 19

 رابعا: مقررات اساسية للتسجيل للماجستير

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 1070819 20

  2 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  1070820 21

  6-1 مجال التخصصبحوث في  1070821 22



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

 دكزٕساِ انفهغفخ لٗ انزشثٛخ انُٕػٛخ لٙ يُبْظ ٔطشق رذسٚظ " االلزظبد انًُضنٙ لٗ انزشثٛخ " 

 

 اعى انًمشس كٕد انًمشس و
ػذد انغبػبد 

 انًؼزًذح

 انًمشساد انًطهٕة

 دساعزٓب عبثمب

 ظٛخ اإلعجبسٚخ.أٔال: انًمشساد انزخظ

  3 طشق رذسٚظ انزخظض )يزمذو( 2070101 1

  3 إرغبْبد حذٚضخ لٙ انزخظض  2070102 2

  3 انٕعبئظ انًزؼذدح لٙ انزخظض 2070103 3

  3 لٛبط ٔرمٕٚى 2070104 4

  3 رخطٛظ رشثٕٖ ٔإداسح يذسعٛخ  2070105 5

  3 عٛكٕنٕعٛخ رٖٔ اإلحزٛبعبد انخبطخ  2070106 6

 لشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.07انىصبَٛب: 

  2 ثُب  أدٔاد انمٛبط لٙ انزخظض 2070107 7

  2 إحظب  )يزمذو( 2000001 8

 صبنضب: انًمشساد انزخظظٛخ اإلخزٛبسٚخ.

  3 االششا  انفُٗ 2070108 9

  4 اَزبط انٕعبئظ انًززؼذدح 2070109 10

  3 َظى انغٕدح انًمبسَخ 2070110 11

  4 كزجخ االنكزشَٔٛخانً 2070111 12

  2 رغزٚخ ػالعٛخ 2070112 13

  3 انًشالجخ انغزائٛخ 2070113 14

  3 حفع األغزٚخ )يزمذو( 2070114 15

  2 دساعخ يزمذيخ لٙ انُغٛظ 2070115 16

  2 انُغٛظ ٔانًالثظ ٔانجٛئخ 2070116 17

  4 انزظًٛى انضخشلٙ لٙ انًالثظ ٔانًفشٔشبد 2070117 18

  2 يشكالد انًغٍُٛ 2070118 19

  3 انزظًٛى انذاخهٗ نهًُضل ٔرطٕسح )يزمذو( 2070119 20

  2 اإلدخبس األعشٖ ٔػاللزخ ثزًُٛخ يٕاسد األعشح 2070120 21

  2 إعزخذاو انحبعت اٜنٗ لٙ يغبل انزخظض 2070121 22

 ساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نهزغغٛم نهذكزٕساِ

  3 ٚخ لٙ انزخظضلشا اد ثبنهغخ االَغهٛض 2070122 23

  3 حهمخ يُبلشخ لٙ يغبل انزخظض 2070123 24

25 2070124 
 ثحٕس لٙ يغبل انزخظض

 
1-12  



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(02 نالتربية الفنية " في منلىج وطرل تاريس " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

 

 اسم المقرر كود المقرر م
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2070201 1

  3 إتجاىات حديثة في التخصص  2070202 2

  3 الوسائط المتعددة في التخصص 2070203 3

  3 قياس وتقويم 2070204 4

  3 تخطيط تربوى وإدارة مدرسية  2070205 5

  3 الخاصة  سيكولوجية حوى اإلحتياجات 2070206 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070207 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 االشراف الفنى 2070208 9

  4 انتاج الوسائط المتتعددة 2070209 10

  3 نظم الجودة المقارنة 2070210 11

  4 المكتبة االلكترونية 2070211 12

  2 تاريخ فن معاصر 2070212 13

  3 تشكيل متنوع )مجسم( 2070213 14

  3 تكنولوجيا التشكيل بالخامات المختلفة 2070214 15

  2 نظريات التربية الفنية 2070215 16

  2 (2علم الفولكلور ) 2070216 17

  2 د الفنىدراسات متقدمة في النق 2070217 18
  2 (2تذوق فنى ) 2070218 19

  2 فنون بيئية  2070219 20
  2 إستخدام الحاسب في مجال التخصص 2070220 21

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070221 22

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070222 23

  12-1 مجال التخصصحوث في ب 2070223 24



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(03 نالتربية الموتيألية"في منلىج وطرل تاريس " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 دم(طرق تدريس التخصص )متق 2070301 1

  3 إتجاىات حديثة في التخصص  2070302 2

  3 الوسائط المتعددة في التخصص 2070303 3

  3 قياس وتقويم 2070304 4

  3 تخطيط تربوى وإدارة مدرسية  2070305 5

  3 سيكولوجية حوى اإلحتياجات الخاصة  2070306 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 وات القياس في التخصصبناء أد 2070307 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 االشراف الفنى 2070308 9

  4 انتاج الوسائط المتعددة 2070309 10

  3 نظم الجودة المقارنة 2070310 11

  4 المكتبة االلكترونية 2070311 12

  2 )متقدم( عزف اآللة األساسية 2070312 13

  2 تقنيات األداء العزفى 2070313 14

  2 قضايا التعليم الموسيقى في مصر 2070314 15

  2 قضايا الفن والثقافة في عصر التكنولوجيا 2070315 16

  2 الفن في البيئة والمجتمع 2070316 17

  2 الفنون ودورىا في التنشئة اإلجتماعية 2070317 18

  2 الموسيقية اإللكترونيةاآلالت  2070318 19
  2 فن األداء المسرحى 2070319 20

  2 القدرات والسلوك اإلبداعى 2070320 21

  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 2070321 22

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070322 23

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070323 24

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070324 25



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن 04تكنولوجيل الت ميا" مفي منلىج وطرل تاريس " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 رية.أوال: المقررات التخصصية اإلجبا

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2070401 1

  3 إتجاىات حديثة في التخصص  2070402 2

  3 الوسائط المتعددة في التخصص 2070403 3

  3 قياس وتقويم 2070404 4

  3 تخطيط تربوى وإدارة مدرسية  2070405 5

  3 سيكولوجية حوى اإلحتياجات الخاصة  2070406 6

 لتربوية اإلجبارية.ثانيا: المقررات ا

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070407 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 االشراف الفنى 2070408 9

  4 انتاج الوسائط المتعددة 2070409 10

  3 نظم الجودة المقارنة 2070410 11

  4 نيةالمكتبة االلكترو  2070411 12

  3 إتصال وإعالم )متقدم( 2070412 13

  3 لغة أجنبية ومصطلحات  2070413 14

  3 الذكاء االصطناعى  2070414 15

  3 العولمة  2070415 16

  2 تربية مقارنة وإدارة تعليمية )متقدم( 2070416 17
  3 اإلدارة في التعليم 2070417 18

  3 دم(اإلحصاء اإلستداللى )متق 2070418 19

  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 2070419 20

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070420 21

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070421 22

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070422 23



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  05إعوا تربوال " م في منلىج وطرل تاريس " النوعية ةاكتوراه الفمتفة فى التربي

 

سل
م سل

 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2070501 1

  3 إتجاىات حديثة في التخصص  2070502 2

  3 الوسائط المتعددة في التخصص 2070503 3

  3 قياس وتقويم 2070504 4

  3 تخطيط تربوى وإدارة مدرسية  2070505 5

  3 سيكولوجية حوى اإلحتياجات الخاصة  2070506 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070507 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.ثال

  3 االشراف الفنى 2070508 9

  4 انتاج الوسائط المتعددة 2070509 10

  3 نظم الجودة المقارنة 2070510 11

  4 المكتبة االلكترونية 2070511 12

  2 مشكالت معاصرة وقضايا التخصص 2070512 13

14 2070513 
فى مجال  القدرات الفنية والسلوك اإلبداعى

  3 التخصص

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 2070514 15

  3 مهارات التواصل فى التخصص 2070515 16
  3 تذوق ونقد فنى )متقدم( 2070516 17

  3 تذوق ونقد موسيقى )متقدم( 2070517 18

  2 إستخدام الحاسب في التخصص 2070518 19

 دكتوراهلرابعا: مقررات اساسية للتسجيل ل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070519 20

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070520 21

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070521 22



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن(06 نريلض ا طفلا"في منلىج وطرل تاريس " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 طرق تدريس التخصص )متقدم( 2070601 1

  3 إتجاىات حديثة في التخصص  2070602 2

  3 الوسائط المتعددة في التخصص 2070603 3

  3 قياس وتقويم 2070604 4

  3 ة تخطيط تربوى وإدارة مدرسي 2070605 5

  3 سيكولوجية حوى اإلحتياجات الخاصة  2070606 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070607 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  3 االشراف الفنى 2070608 9

  4 تعددةانتاج الوسائط المت 2070609 10

  3 نظم الجودة المقارنة 2070610 11

  4 المكتبة االلكترونية 2070611 12

13 2070612 
مشكالت معاصرة وقضايا فى 

  2 التخصص

14 2070613 
القدرات الفنية والسلوك اإلبداعى فى 

  3 مجال التخصص

  3 المشكالت الصحية للطفل 2070614 15

  3 تخصصمهارات التواصل فى ال 2070615 16
  3 تذوق ونقد فنى )متقدم( 2070616 17

  3 تذوق ونقد موسيقى )متقدم( 2070617 18

19 2070618 
إستخدام الحاسب اآللى في مجال 

 التخصص
2  

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070619 20

  3 التخصصل في مجا ةمناقشحلقة  2070620 21



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070621 22



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن 07عما النفس التربوال فى التخصص النوعى" مفي " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 نظريات بنية العقل فى التخصص 2070701 1

  3 نظريات النمو االنسانى 2070702 2

  3 اتجاىات معاصرة فى علم النفس 2070703 3

  3 االختبارات الفردية واالسقاطية 2070704 4

  3 القيادة والعالقات االنسانية وقياسها 2070705 5

  3 صعوبات التعلم واالثراء التعليمى  6

 قررات التربوية اإلجبارية.ثانيا: الم

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070706 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 اضطرابات وقصور االنتباه 2070707 9

  2 فسيولوجيا االعاقة 2070708 10

  3 العالج الوظيفى )فنون بصرية وسمعية( 2070709 11

  3 التنشئة االجتماعية )متقدم( 2070710 12

13 2070711 
مشووووكالت معاصوووورة وقضووووايا فووووى التخصووووص 

  2 النوعى

  3 انتاج الوسائط المتعددة 2070712 14

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 2070713 15

  3 مهارات التواصل فى التخصص 2070714 16
  2 مجال التخصص إستخدام الحاسب اآللى في 2070715 17

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070716 18

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070717 19

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070718 20



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

ن 08أصوا التربية فى التخصص" م في " النوعية اكتوراه الفمتفة فى التربية

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر
عدد الساعات 

 المعتمدة

المقررات 
 المطلوب

 دراستها سابقا

 أوال: المقررات التخصصية اإلجبارية.

  3 التربية وقضايا العولمة 2070801 1

  2 الجودة التعليمية واقتصادياتها 2070802 2

  2 تحليل النظم التعليمية 2070803 3

  3 سات التعليميةادارة المؤس 2070804 4

  3 الدور المجتمعى للتربية المعاصرة 2070805 5

  3 الصيغ الجديدة فى التعليم 2070806 6

 ثانيا: المقررات التربوية اإلجبارية.

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070807 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

 ثالثا: المقررات التخصصية اإلختيارية.

  2 التخطيط التعليمى فى المجتمعات النامية 2070808 9

  2 القيادة والعالقات االنسانية 2070809 10

  2 مشكالت معاصرة وقضايا فى التخصص 2070810 11

  3 انتاج الوسائط المتعددة 2070811 12

  3 الكفايات التعليمية فى مجال التخصص 2070812 13

  3 مهارات التواصل فى التخصص 2070813 14
  2 إستخدام الحاسب اآللى في مجال التخصص 2070814 15

 دكتوراهرابعا: مقررات اساسية للتسجيل لل

  3 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070815 16

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070816 17

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070817 18



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
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اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

  09التربية الخلصة فى التخصص النوعى" م في " وعيةالن اكتوراه الفمتفة فى التربية

 

سل
سل

م
 

 اسم المقرر كود المقرر

عدد 
الساعات 
 المعتمدة

 المقررات المطلوب
 دراستها سابقا

 أٔال: انًمشساد انزخظظٛخ اإلعجبسٚخ.

  3 علم النفس المعرفى 2070901 1

  2 فسيولوجيا االعاقة 2070902 2

  3 نوعية/ متعددة(االعاقات الحسية ) 2070903 3

  3 اضطرابات قصور االنتباه وفرط النشاط 2070904 4

  4 انتاج برامج تأىيل حوى االحتياجات الخاصة 2070905 5

  3 تصميم المواقف التعليمية وقاعات الدرس 2070906 6

 صبَٛب: انًمشساد انزشثٕٚخ اإلعجبسٚخ.

  2 بناء أدوات القياس في التخصص 2070907 7

  2 إحصاء )متقدم( 2000001 8

  3 ديظ رٖٔ االحزٛبعبد انخبطخ لٗ انزؼهٛى 2070908 9

  3 انزشثٛخ انظحٛخ نغٛش انؼبدٍٚٛ 2070909 10

  3 اضطشاثبد انزٕاطم 2070910 11

  3 انزحهٛم انُفغٗ َٔظشٚبرّ 2070911 12
  3 انزشخٛض ٔانزمٕٚى لٗ ارهشثٛخ انخبطخ 2070912 13

  3 ثشايظ انؼالط انٕظٛفٗ )يٕعٛمٗ( اػذاد 2070913 14

  3 اػذاد ثشايظ انؼالط انٕظٛفٗ )حشكٗ ( 2070914 15

16 2070915 
اػاااذاد ثاااشايظ انؼاااالط انااإظٛفٗ )لُااإٌ 

 رشكٛهٛخ (
3  

  3 اػذاد ثشايظ انؼالط انٕظٛفٗ )يزؼذد( 2070916 17

  2 انزخظض لٗإعزخذاو انحبعت  2070917 18

 ذكزٕساِزغغٛم نهساثؼب: يمشساد اعبعٛخ نه

  2 التخصص قراءات باللغة االنجليزية في 2070918 19

  3 التخصصفي مجال  ةمناقشحلقة  2070919 20

  12-1 مجال التخصصبحوث في  2070920 21



 دنٛم كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ
 

 

                                
104 

 
 

اٚٓبة د/ يظطفٗ &د/

قىاعذ ويىاصفبث طببعت رسبنت انًبجستير 

 وانذكتىراة ببنكهيت
 

خراج الرتلئا ال ممية :  -أىااف قواعا طبلعة وا 
 ٌٙٛح كٌمهكئح ٚكالغالع ٌٍثاؼص١ٓ.ظّاْ ٌ -1

ظّاْ كذثاع كٌمٛكػك كٌؼ١ٍّح ىٝ ِٕٙع١ح ذٕظ١ُ كٌهٌَٛ ٚكيشىاي ٚكٌّهكظغ  -2

 ٚكٌّمكِاخ ٚكٌٕرائط.

دِىا١ٔح ذص٠ٛه كٌهٌاائً ٚؼفظٙاا كٌىره١ٔٚااً تااىً ال ٠اؤشه ػٍاٝ ِؽرٛك٘اا  -3

 ٚدػاقج دـهكظٙا.

 ظّاْ ظٛقج كٌطثاػح ٚكٌرع١ٍك. -4

 ىٍفح كٌطثاػح ٚكٌرع١ٍك.ذم١ًٍ كٌٍّاؼاخ كٌرفى١ٕ٠ح ٚذ -5

دٔاال ٠ٛ٘ح ّٔط١ح ٌٍهٌائً كٌؼ١ٍّح ىٝ كٌى١ٍاح ٚذٍا١ًٙ ذثاقٌٙاا تا١ٓ كٌى١ٍااخ  -6

 ىٝ كٌعاِؼح ٚىٝ كٌعاِؼاخ كيـهٜ.
 

 -الألواعا ال لمة لمطبلعة واالخراج :
ٌاُ ٌٍىراتاح  20ذطثغ كٌهٌائً ػٍٝ صافؽاخ كٌمطاغ كٌؼااقٜ ٌٍىرااب تطاٛي  -1

ٙاِش كيت١ط ظٙاح كٌىؼاة لثاً ٌُ   ٠ٚىْٛ كٌ 14ىٝ كٌصفؽح   ٚػهض 

ٌااُ  ٠ّاا١ٓ ٌٍهٌااائً تاٌٍغااح كٌؼهت١ااح   ٠ٍٚااان ٌٍهٌااائً تاٌٍغااح 3.5كٌرع١ٍااك

ظُ غثاػح تا١ٌٍىن ٌٍٍٕفح كٌٛنل١ح ٚذمكَ  80كالٔع١ٍى٠حق ػٍٝ ٚنق أت١ط 

 ػٍٝ كٌطٛكٔح ٌٍٍٕفح كالٌىره١ٔٚح.

أٌٛق  13  ٚكٌؼٕا٠ٚٓ كٌعأث١ح تؽعُ  12ذطثغ ٔصٛخ كٌهٌاٌح تؽعُ ـػ  -2

 أٌٛق ػه٠ط. 15  ٚػٕا٠ٚٓ كيتٛكب ٚكٌفصٛي  ػه٠ط

ٌٍهٌاائً تاٌٍغاح كالٔع١ٍى٠اح   ٚـاػ   ٠Time New Romanٍارفكَ ـاػ  -3

Arabic Transparent  ٌٍٝهٌائً تاٌٍغاح كٌؼهت١اح. ٠ٚارُ كٌطثاػاح صافؽر

 كٌٛنلح   ٚظٗ ٚظٙهق.

 ٠ىرة ػٕٛكْ كٌفصً ىٝ ٚنلح ٍِرمٍح. -4

 -٠رُ ذهذ١ة كٌهٌاٌح واالذٝ : -5

  ح ٚكٌّمكِح.كٌره٠ٍٚ -     

 ِاىٍح كٌثؽس ٚكٌكنكٌاخ كٌٍاتمح . - 

   كٌفصٛي ٚكيتٛكب. -     

 كٌّهكظغ. -     

 كٌّالؼك. -     
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ق ٌااْٛ أـعااه ٠Hard Coverاارُ ذع١ٍااك كٌهٌاااٌح تغاااله صااٍة ٍِفااٛه   -6

أٌٛق ٌهٌائً كٌىرٛنكج ِٚىرٛب ػٍاٝ كٌغااله تااٌٍْٛ  ٌهٌائً كٌّاظٍر١ه ٚ

 -كٌم٘ثٝ ِا ٠ٍٝ :

 .14ٚكٌى١ٍح ٚكٌمٍُ كٌؼٍّٝ أػٍٝ ك١ّ١ٌٓ تؽعُ ـػ كٌُ كٌعاِؼح  -

 .24ػٕٛكْ كٌهٌاٌح ىٝ كٌٌٛػ تؽعُ ـػ  -

 كٌكنظح كٌّمكِح ٌٙا كٌهٌاٌح ٌٍؽصٛي ػ١ٍٙا. -

 كٌُ كٌثاؼس   ٚكٌّال كٌّاهى١ٓ . -

 ٌٕح ذمك٠ُ كٌهٌاٌح . -

٠ٚىرااة غٍااٝ كٌىؼااة : كٌااُ كٌى١ٍااح ٚكٌااُ كٌثاؼااس ٚتاـرصااان ٚػٕااٛكْ   

 كٌهٌاٌح ٌٕٚح ذمك٠ّٙا.

 -ة أْ دـهكض كٌهٌاٌح ىٝ شىٍٙا كٌٕٙائٝ تاٌرهذ١ة كٌراٌٝ:٠ع -7

كٌصاافؽح كيٌٚااٝ ذؽرااٜٛ ػٍااٝ كٌااُ كٌعاِؼااح ٚكٌى١ٍااح ٚكٌمٍااُ كٌؼٍّااٝ  -

ٚكٌاااُ كٌثاؼاااس ٚكٌكنظاااح كٌّمكِاااح ٌٙاااا كٌهٌااااٌح  ٚػٕاااٛكْ كٌهٌااااٌح

 ٌٕٚح ذمك٠ُ كٌهٌاٌح. ٌٍؽصٛي ػ١ٍٙا  ٚكٌّال كٌّاهى١ٓ

 .ق Abstractكٌصفؽح كٌصا١ٔح ٍِف/ كٌهٌاٌح   -

 ِٓ كٌصفؽح كٌصاٌصح كالٌرٙالي ٚكإل٘ككل ٚكٌاىه. -

 كٌصفؽح كٌهكتؼح   لائّح ِؽر٠ٛاخ كٌثؽسق. -

 لائّح كيشىاي. -

 لائّح كٌعككٚي. -

   ٘مك كٌعىل كٌٍاتك ذهلُ صفؽاذٗ تاٌؽهٚه ق.

ذمٍاا١ُ كٌهٌاااٌح دٌااٝ ىصااٛي ٚأتااٛكب غثمااا ٌٍّاإٙط كٌؼٍّااٝ ٠فصاا/ كيٚي  -8

كٌٍااتمح ٚكٌّٕٙع١اح كٌٍّارفكِح ٌطث١ؼح كٌّاىٍح ٚأ٘ككه كٌثؽس ٚكٌكنكٌاخ 

ىٝ كٌكنكٌح   ٠ٚفص/ كيـ١ه ٌٍٕرائط ٚكٌرٛص١اخ ٠ٚثاكأ كٌراهل١ُ تاينلااَ 

 ىٝ كٌفصً كيٚي.

ٌاُ ٠ٚرىاْٛ نلاُ كٌااىً ٠1رُ ذهل١ُ ٚذ١ٍّح كيشىاي أٌافً كٌااىً تٍّااىح  -9

ِٓ نلُ كٌفصً ٚنلُ كٌااىً قكـاً كٌفصاً ت١إُٙ شاهغح . ِاصال شاىً نلاُ 

ي ىااٝ كٌفصااً كٌصااأٝ . أِااا كٌعااككٚي ى١اارُ ذٍاا١ّرٙا ق أٜ كٌاااىً كٌٍاااق6-2 

ٌااُ ٠ٚرثااغ ىااٝ ذهل١ّٙااا ٚذٍاا١ّرٙا ٔفااً 1ٚذهل١ّٙااا أػٍااٝ كٌعااكٚي تّمااككن 

 كٌّٕٙط كٌٍاتك.

 ذهلُ كٌصفؽاخ ىٝ كٌٌٛػ أػٍٝ كٌصفؽح . -10

ذهلُ كٌؼٕا٠ٚٓ كٌعأث١ح تؽاك ألصاٝ شالشاح ٍِار٠ٛاخ ىماػ . تّؼٕاٝ كٌارفككَ  -11

ىمػ أٜ ػٕا٠ٚٓ ىهػ١ح قكـ١ٍح ٠ٍرفكَ ٌٙا  1/1/1شُ  1/1شُ  1كٌؼٕٛكْ كٌفهػٝ 

 كٌرهل١ُ تاٌؽهٚه . ٚال ٠ٍرفكَ ىٝ كٌٍّرٜٛ كيٚي ٌٍرهل١ُ ألٛكي .
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ىااٝ ؼاٌااح كٌهٌااَٛ ٚكيشااىاي ٚكٌفااهكئػ ٚكٌصااٛن كٌرااٝ ذٍاارغهق صاافؽاخ  -12

وث١هج كٌؽعُ ى١عة ٚظؼٙا ىٝ ٍِؽك ٠رُ ى١ٗ غاٝ ٘امٖ كٌصافؽاخ ؼراٝ ذارالئُ 

 ِغ ؼعُ كٌهٌاٌح.

 


