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 .يستخدم الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ممارسته المهنية. 1/8
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 .إتقان نطاقاً واسعاً من المهاارت المهنية في مجال النظريات والتأليف -1/7
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 : بانتهاء دارسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادراً علي الفهم والدراية بكل من

 . نظريات والتأليف والمجاالت ذات العالقةالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال ال -2/0/0
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 . إتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة -2/8/7
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 . التقييم الذاتي والتعلم الُستمر -2/4/4
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 :هيكل وُمكونات البرنامج  -5

 سنة واحدة: مـُدة البرنامـــج   -أ 

 .مواد نظرية وتطبيقية: هيكل البرنامج  -ب

 :الُمقررات الدراسية على النحو التالييقوم الطالب بدراسة 

 نظري              عملي                 إجمالي    عدد الوحدات/عدد الساعات

 الزامي               انتقالي               اختياري                      

 %1225عدد    (     3)مادة واحدة عدد الساعات : مقررات العلوم األساسـية □

 %       1275عدد    (      6)مواد عدد الساعات ( 2: )مقررات علوم التخـصص □

 %               1225عدد    (      3)مادة واحدة عدد الساعات : مقررات من علوم أخرى □

 ال ينطبق ( :اعات المعتمدةفى نظام الس)ُمستويات البرنامج  - أ

النظام الُمتبع في البرنامج هو النظام الفصل الدراسي الكامل ُمدة البرنامج سنة واحدة دراسية وجميع مقررات 

 .         البرنامج إلزامية وال يوجد مقررات إختيارية 

 :مقررات البرنامــج . د 

 دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال النظريات والتأليف  :إلزامى -أ 

 اســم المقرر

 النهائية العظمي للدرجات عدد الساعات األسبوعية

أعمال سنة  مجموع تطبيقي نظرى

 وشفوى

 مجموع تحريري تطبيقي

 111 41 41 21 3 2 1 اإلحصاءوتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

دراسررات موسرريقة فرري مجررال النظريررات )مقرررر عربرري

 (والتأليف
1 2 3 21 41 41 111 

 111 41 41 21 3 2 1 (قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقررأجنبي 

 111 - - 111 3 - 3 حلقة بحث 

 :محتويات المقررات    -5

 :    كود أو رقم المقرر  

 :المقرر إسم 

 :المحتويات  

(طبقاً لما هو مذكور فى الالئحة )   

 : لتحا  بالبرنامج ُمتطلبات اال -

حاصالً علي درجة الماجستير، ذات التخصص من كلية التربية النوعية، جامعة المنوفية أو من أي كلية  الطالبأن يكون -

 .القسم/ُمناظرة  في الجامعات المصرية، في ذات التخصص

 .كشف الُمقابلة الشخصية، لجنة ثالثية يُشكلها رئيس القسم العلمي الطالبأن يجتاز -

 .أن يكون الطالب الئقاً طبياً حسب إجراءات الكشف الطبي عليه، حسب سير اإلجراءات-

 :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  -7

 :ت التمهيديةيتم فبها اجتياز جميع المقررا(:السنة االولي ) السنة التمهيدية 

الباحثة جميع /، أن يجتاز الباحث(مرحلة تجهيز البحث وُمناقشته)شرط التقدم في البرنامج للسنتين الثانية والثالثة 

الُمقررات التمهيدية الُمقررة، وال يُسمح للباحث باالنتقال إذا تخلف، فالبد أن يتقدم إلي االمتحان في مواد التخلف 

 . واليشترط الحضور
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21 - - 

 راجع استمارات توصيف المقررات



  
 

 :يتم خاللها  تجهيز خطة البحث وإتمام إجراءات البحث وُمناقشته : الثانية والثالثة السنة

يتم فيها العمل بتحضير نقطة البحث وإتمام الخطة تحت إرشاد وتوجيه أحد أساتذة المجال، ويتم ذلك بتوجيه مجلس القسم 

دخوله سيمينار القسم العلمي للعرض وللحصول العلمي بالموافقة علي ُمالئمة وحداثة ُمتغيرات العنوان وصحته واألمر ب

علي إتمام درجة الدكتوراه وتحديد هيئة االشراف علي الرسالة بمجلس القسم العلمي، وعند قبول وإتمام الرسالة من قبل 

 الُمشرفين عليها، يتم التقدم لمجلس القسم لتحديد هيئة الُمناقشة والحصول علي درجة دكتوراه الفلسفة ذات التخصص،

 .حسب إتمام االجراءات االدارية من خالل إدارة الدراسات العليا والبحوث بالكلية

 

 : طر  وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج  -0

 ما تقيسه من ُمخرجات التعلم الُمستهدفة الطريقة 

المعرفررة والفهررم، القرردرات الذهنيررة، المهررارات العامررة  كنررواتج تعليميررة  (السنة األولي)السنة التمهيدية  -1

إجتيررراز جميرررع ُمسرررتهدفة مرررن دراسرررة الُمقرررررات التمهيديرررة، يُشررررط 

 .الُمقررات التمهيدية

السنة الثانية )تجهيز الخطة وبداية البحث  -2

 (والثالثة

خطة  لتجهيز هي اكتساب القدرات البحثية والمهارات العملية والحرفية

 . البحث، ثُم إتمام إجراءات البحث وُمناقشة الرسالة

هي الحصول علي قرارات مجلس القسم العلمي، تحت إشراف وتوجيه  االجراءات االدارية والبحثية 

رئيس القسم العلمي، بقبول خطة البحث ودخول السيمينار وتحديد هيئرة 

طلرب الُمشررفين، االشراف علي الرسالة، ثُم بعرد االنتهراء منهرا رسرمياً ب

يُحرردد القسررم هيئررة ُمناقشررة الرسررالة، ثُررم إتمررام إجررراءات الحصررول علرري 

درجة دكتوراه الفلسرفة  فري التربيرة النوعيرة مجرال النظريرات والترأليف 

 .واالفادة بذلك

 :طر  تقويم البرنامج -2

 العينة الوسيلة  القائم بالتقويم 

طررالب البحررث الُمسررجلين لرردكتوراه - 1

وذوي الخطرط البحثيرة المقبولرة الفلسفة 

 .من سيمينار القسم العلمي

 .عدد عشوائي من  طالب البحث (استبيان)استقصاء 

الحاصرررلين علرررري درجرررة دكترررروراه - 2

 . الفلسفة من ذات القسم العلمي

عرردد عشرروائي مررن الحاصررلين علرري  (استبيان)استقصاء 

درجرررة دكترررروراه الفلسررررفة مررررن ذات 

 . القسم العلمي

المسررررررؤلين ورلسرررررراء الجهررررررات أو  ُمقابالت بؤرية  (جهات التوظيف)الُمستفيدون- 3

الُمؤسسرررات المعنيرررة بالتعامرررل مرررن 

الحاصررررلين علرررري درجررررة دكترررروراه 

الفلسرررررفة مرررررن ذات القسرررررم العلمررررري 

 .تخصص النظريات والتأليف



  
 

وُمالحظات  ُمقابالت بؤرية الُمراجعون الخارجيين- 4

ثالثة من أساتذة المجال 

 1+ من الجامعة  2خصص والت

 من خارج الجامعة  

أسررراتذة المجرررال الُمتخصصرررون فررري 

 .مجاالت وأقسام وشعب الكلية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 جامعة المنوفية                                                               كلية التربية النوعية

دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية التربية الموسيقية مجال النظريات مصفوفة المعارف والمهارات لبرنامج 

 والتأليف

 

 المقررات الدراسية
 المعرفة والفهم 8/0

1 2 3 4 5 6 7 8 

     √    تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

دراسات موسيقية في مجال النظريات )مقرر عربي 

 (والتأليف

√ √ √ √ √ √ √ √ 

     √  √ √ (قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقرر أجنبي 

 √ √ √ √ √  √  حلقة البحث

 

 المقررات الدراسية
 ذهنيةال القدرات 8/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

          √   تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

دراسات موسيقية في مجال النظريات )مقرر عربي 

 (والتأليف

√ √ √ √  √ √ √ √ √ √ √ 

 √         √   (قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقرر أجنبي 

    √ √ √  √ √ √ √ √ حلقة البحث

 

 المقررات الدراسية
 مهارات مهنية وعملية 8/3/0

1 2 3 4 5 6 7 8 

 √ √   √    تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

دراسات موسيقية في مجال النظريات )مقرر عربي 

 (والتأليف

√ √ √ √  √ √ √ 

  √   √   √ (قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقرر أجنبي 

  √  √ √  √ √ حلقة البحث

 

 المقررات الدراسية
 مهارات عامة  8/3/8

0 8 3 4 5 6 7 

   √   √ √ تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

دراسات موسيقية في مجال النظريات )مقرر عربي 

 (والتأليف

√ √  √ √ √ √ 

   √   √ √ (قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقرر أجنبي 

 √ √ √ √ √ √ √ حلقة البحث

لمعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودةا  

 دكتوراه الفلسفة في التربية النوعيةاألهـداف العامة لبرنامج 

 التربية الموسيقية مجال النظريات والتأليف

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

1

2 

 ×    ×       × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

         ×  ×  .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  

 .والمجاالت ذات العالقة
  ×          

الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً دمج المعارف 

 .وُمطواراُ للعالقات البينية بينها
 ×  ×         

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في 

 .مجال التخصص
    ×        

       ×    ×  .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها



  
 

 ×     ×       .واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص إتقان نطاقاً 

 ×    ×      × × .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

    ×    ×     .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

   ×          .البيئةالوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على 

  ×       ×  ×  .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

 ×      ×   × ×  .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .والمجاالت ذات العالقةالتخصص 
× ×  ×  ×  ×     

 ×      ×  ×  × × .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص
        × ×  × 

مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص
× ×  ×  ×  × × ×  × 

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية 

 .البيئة وصيانتها
  × ×      ×   

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة
× ×      ×     

 القدرات الذهنية

في مجال التخصص والقياس عليها تحليل وتقييم المعلومات 

 .واالستنباط منها
  × ×         

 ×      × ×     .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

  ×   ×    × ×   .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

  ×   ×    × ×   .صياغة أوراق علمية

       × ×     .المهنيةتقييم المخاطر في الُممارسات 

 ×        × × ×  .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

       × ×    × .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

       × × × × ×  .اإلبداع/ االبتكار

 × ×     ×  ×   × .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهنيةالمهارات 

        ×   ×  .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

     ×       × .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

  ×   ×      × × .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

 ×    ×    ×  × × .المهنيةيستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة 

 ×   ×  ×    ×   .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 المهارات العامة والمنتقلة

   × ×         .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

 ×    ×    ×   × .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

   × ×      × ×  .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

     × ×     ×  .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

     ×    × × × × .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

   × ×         .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

   × ×        × .إدارة الوقتإدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي 

 

 

 



  
 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

في  دكتوراه الفلسفةأهداف المعرفـة والفهم لبرنامج 

التربية الموسيقية مجال النظريات التربية النوعية 

 والتأليف

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ×  ×    × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

 ×    ×    .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  والمجاالت 

 .ذات العالقة
× ×       

دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ 

 .للعالقات البينية بينها
   ×    × 

وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال إظهار 

 .التخصص
   ×     

     ×    .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها

 × × ×    × × .إتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص

     × × ×  .ُممارسته المهنيةاستخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم 

 × ×       .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

 ×    ×    .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

  × × ×     .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

 ×    × × × × .الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخريناإللتزام بالتنمية 

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة
   ×   ×  

  ×  ×     .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

  × ×      .والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصصالمبادئ األخالقية 

  ×  ×     .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال التخصص

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة 

 .وصيانتها
   ×    × 

المعارف في مجال التخصص يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من 

 .والمجاالت ذات العالقة
× × × ×     

 القدرات الذهنية

تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط 

 .منها
× × × ×     

 ×        .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

  ×  ×     .المعارفإجراء دراسات بحثية تضيف إلى 

  ×  ×     .صياغة أوراق علمية

   ×      .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

     ×    .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

    × ×    .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

 ×    ×    .اإلبداع/ االبتكار

   × × ×    .على البراهين واألدلةالحوار والنقاش المبني 

 المهارات المهنية

 × ×  × ×    .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

    ×     .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

 ×     × × × .يُقييم ويُطور الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

  ×  × ×    .التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنيةيستخدم الوسائل 

 ×   ×     .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 المهارات العامة والمنتقلة

   × ×     .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

 ×  × ×     .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية



  
 

  ×   ×    .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×  × ×    .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

 ×    × × × × .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

    ×     .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

 ×   ×     .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

في التربية  دكتوراه الفلسفةلبرنامج  الذهنية القدراتأهداف 

التربية الموسيقية مجال النظريات والتأليفالنوعية   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12 

         × ×  × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

 × × ×          .الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصصالعمل 

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  

 .والمجاالت ذات العالقة

×         × × × 

دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً 

 .وُمطواراُ للعالقات البينية بينها

         × × × 

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في 

 .مجال التخصص

 × ×          

        ×   ×  .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها

      ×  ×    × .إتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص

          ×   .الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية استخدام الوسائل التكنولوجية

      ×      × .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

       ×      .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

           ×  .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

         ×   × .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة

×  × ×  ×    × × × 

    ×     × ×   .الُمختلفةأساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته 

المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص

        ×    

مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص

  × ×   ×      

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية 

 .وصيانتهاالبيئة 

×  ×   × ×      

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة

×  × ×      × × × 

 القدرات الذهنية

تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها 

 .واالستنباط منها

×         × ×  

    ×       ×  .استناداً على الُمعطيات الُمتاحةحل المشاكل الُمتخصصة 

         × ×   .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

         × ×   .صياغة أوراق علمية

      ×  ×     .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

       ×      .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

      ×       .المهنية في سياقات مهنية ُمختلفةاتخاذ القرارات 

 ×    ×        .اإلبداع/ االبتكار

    ×        × .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية



  
 

 × × ×          .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

         × ×   .التقارير المهنيةيُجيد كتابة وتقييم 

       ×      .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

     ×    × ×  × .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

        ×     .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 والمنتقلةالمهارات العامة 

    ×        × .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

         × ×  × .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

         × ×   .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

    ×     × ×   .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

    ×     × ×  × .الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارفاستخدام المصادر 

       ×      .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

    ×         .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

الفلسفة في دكتوراه لبرنامج  المهارات المهنيةأهداف 

التربية الموسيقية مجال النظريات  التربية النوعية

 والتأليف

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ×   ×   × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

       × × .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

والمجاالت تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  

 .ذات العالقة
     ×   

دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ 

 .للعالقات البينية بينها
×        

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .التخصص
 ×       

       ×  .ُمبتكرة لحلهاتحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال 

    ×    × .إتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص

  ×   ×   × .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

  ×       .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

  ×  ×     .الُمجتمع و الحفاظ على البيئة الوعي بدوره في تنمية

    ×   ×  .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

    ×    × .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

التخصص النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .والمجاالت ذات العالقة
× ×  ×   ×  

    ×    × .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

    × ×    .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصص

    × ×    .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال التخصص

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة 

 .وصيانتها
   × ×    

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة
× ×  ×  × × × 

 القدرات الذهنية

   ×      .عليها واالستنباط منهاتحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس 

 × × ×      .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

  ×   × × ×  .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

  ×   × × ×  .صياغة أوراق علمية



  
 

    × ×    .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

    ×  ×   .مجال التخصصالتخطيط لتطوير األداء في 

    ×     .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

  ×     ×  .اإلبداع/ االبتكار

  ×     ×  .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

 ×  ×     × .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

  ×     ×  .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

     × ×   .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

  ×   × ×   .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

    ×     .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 والمنتقلة المهارات العامة

  ×       .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

 × ×   ×   × .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

    ×     .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×   × × × × .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

  ×     × × .المعلومات والمعارفاستخدام المصادر الُمختلفة للحصول على 

    ×     .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

  ×     ×  .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

دكتوراه لبرنامج  والمنقولة العامة المهاراتأهداف 

التربية الموسيقية مجال  الفلسفة في التربية النوعية

 النظريات والتأليف

1 2 3 4 5 6 7 

   ×   ×  .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

   ×     .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  والمجاالت 

 .ذات العالقة

    ×   

المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ دمج 

 .للعالقات البينية بينها

 × ×     

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .التخصص

 × ×     

       × .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها

      ×  .من المهارات المهنية في مجال التخصص إتقان نطاقاً واسعاً 

   × ×  ×  .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

  ×   ×  × .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

     ×  × .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

    ×    .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

 ×   ×    .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة

 ×   ×   

 ×  ×   ×  .ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفةأساسيات 

    ×    .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصص

  ×  ×  × × .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال التخصص

وطرق تنمية البيئة  المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة

 .وصيانتها

 ×   ×   

    ×  × يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 



  
 

 .والمجاالت ذات العالقة

 القدرات الذهنية

    ×    .تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط منها

    × ×  × .على الُمعطيات الُمتاحة حل المشاكل الُمتخصصة استناداً 

   ×   ×  .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

   × ×  ×  .صياغة أوراق علمية

    ×    .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

  ×      .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

    ×    .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

  ×      .اإلبداع/ االبتكار

 ×      × .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

  ×  ×  ×  .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

    ×  ×  .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

    ×  ×  .القائمة في مجال التخصصيُقييم وتطوير الطرق واألدوات 

   × ×  ×  .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

  ×   ×  × .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 المهارات العامة والمنتقلة

  ×   ×  × .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

   × ×  ×  .المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنيةاستخدام تكنولوجيا 

     ×  × .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×  ×    .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

   ×   ×  .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

 × ×      .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

 × ×      .اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقتإدارة 

 لبنى فريد برهام/ د: منسق البرنامج

               مدير البرنامج               

 غادة محمد حسني/ د.أ :رئيس مجلس القسم العلمي                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 (مجال الصولفيج  –دكتوراه ) مصفوفة اشتقا  نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج 

 : المعرفة والفهم 0. 8

 :   بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب كل من

 ARS م

النتائج التعليمية 

المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 

ILOs 
 المقرر

النظريات  - 8.0.0

واألساسيات 

والحديث من 

المعارف في مجال 

النظريات والتأليف 

والمجاالت ذات 

 . العالقة

أساسيات -

ومنهجيات 

وأخالقيات البحث 

العلمي وأدواته 

 .  الُمختلفة

المبادئ األخالقية  -

والقانونية 

للُممارسة المهنية 

في مجال النظريات 

 .                     والتأليف

 

النظريات يدرك 

واألساسيات 

والمعارف 

المتخصصة في 

مجال التعلم وكذا 

العلوم ذات 

العالقة 

بممارسته 

 .المهنية

يُدرك السمات والخصائص  -8/0/0

ألساليب التوزيع األوركسترالي في 

 .القرن العشرين

يتعرف على أُسس وقواعد  -8/0/8

تحليل الموسيقي العالمية في 

 .مؤلفات القرن العشرين

يتعرف على أسس وقواعد  -8/0/3

هرمنة الساللم المصنوعة واالثني 

 .عشرية

يُلم بالنظريات واألساسيات  -8/0/4

والحديث من المعارف في مجال 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة

يُجيد أساسيات ومنهجيات  -8/0/5

وأخالقيات البحث العلمي وأدواته 

 .المختلفة

 

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحثحلقة 

8.0.8 

3.0.8 

 

مبادئ وأساسيات -

الجودة في 

الُممارسة المهنية 

في مجال النظريات 

 . والتأليف

المعارف الُمتعلقة  -

بآثار ُممارسته 

المهنية على البيئة 

وطر  تنمية البيئة 

 .وصيانتها

 

 

يتعرف على المبادئ  -8/0/6

األخالقية والقانونية للممارسة 

المهنية في مجال النظريات 

 .والتأليف

 

 

يتعرف على مبادئ  -8/0/7

وأساسيات الجودة في الممارسة 

المهنية في مجال النظريات 

 .والتأيف

يُلم بالمعارف المتعلقة  -8/0/2

بآثار ممارسته المهنية على البيئة 

 .نتهاوطر  تنمية البيئة وصيا

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 مقرر أجنبى

  

 حلقة بحث

 

 

 

 

 



  
 

 :المهارات الذهنية 8. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على

 ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

وتحليل تحديد  8.8.0

المشاكل في 

مجال التخصص 

وترتيبها وفقا 

 .ألولوياتها

يوظف المعلومات للتعامل ان -

 .بكفاءة مع المشكالت والمواقف

ان يقترح اساليب حديثة لحل -

 المشكالت

يُحلل ويُقييم المعلومات  -8/8/0

في مجال النظريات والتأليف 

 .والقياس عليها واالستنباط منها

متخصصة حل المشاكل ال -8/8/8

 .استنادا على المعطيات المتاحة

 مقرر عربى

حل المشاكل  8.8.8

المتخصصة في 

 .مجال مهنته

يقدر على انتاج افكار جديدة أن    -

 وحلول للمشكالت

يُجري دراسات بحثية  -8/8/3

 .تضيف إلى المعارف

 .يُصيغ أورا  علمية -8/8/4

يُقيم المخاطر في  -8/8/5

 .الممارسات المهنية

يُخطط لتطوير األداء في  -8/8/6

 .مجال التخصص

يتخذ القرارات المهنية  -8/8/7

 .في سياقات مهنية ُمختلفة

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 مقرر عربى

القراءة  8.8.3

التحليلية 

لألبحاث 

والمواضيع ذات 

العالقة 

 .بالتخصص

ان يحلل ابحاث وموضوعات في  -

 مجال التخصص

ان يعرف كيفية استنباط -

 .وجمع البياناتالمعلومات 

 .اإلبداع/ االبتكار -8/8/2

يُجري حواراً ونقاشاً  -8/8/2

 .مبني على البراهين واألدلة

يُحلل الُمؤلفات  -8/8/01

 .الموسيقية نظرياً وعزفياً 

يُمارس تحليل  -8/8/00

المؤلفات القائمة على االثني 

 .عشرية

يُميّز بين أساليب  -8/8/08

القرن التوزيع األوركسترالي في 

 .العشرين

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر الجنبى

 

 :  المهارات المهنية 3. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادراعلى

 ARS 
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 ILOsللمقرر  
 المقرر



  
 

إتقان المهارات  - 

المهنية األساسية 

والحديثة في 

النظريات مجال 

 والتأليف

 

 

 

 

 

 

كتابة وتقييم  -

 .التقارير المهنية

ان يبتكر اكثر من  -

استراتيجية تدريس 

وفق متطلبات المهام 

 .التعليمية

 

 

 

 

يكتسب مهارات جمع -

وترتيب وعرض 

 .المعلومات

يُتقن المهارات المهنية  -3/0/

والحديثة في مجال  األساسية

 .التخصص

 

يُجيد كتابة وتقييم  -8/3/8

 .التقارير المهنية

يُقييم وتطوير الطر   -8/3/3

واألدوات القائمة في مجال 

 .التخصص

يستخدم الوسائل  -8/3/4

التكنولوجية بما يخدم الممارسة 

 .المهنية

يُخطط لتطوير الممارسة  -8/3/5

 .المهنية وتنمية أداء اآلخرين

يُطبق أُسس التحليل  -8/3/6

الموسيقي في تحليـل الُمؤلفـات 

 .الموسيقية العالمية

يُمارس البحث الموسيقي  -8/3/7

عن كل ما هو جديد في علم 

 .الموسيقي

يُطبق أُسس وقواعد  -8/3/2

التدّوين الموسيقي بعناصره 

 .الُمختلفة

 

 مقرر عربى

 

 

 

 مقرر أجنبى

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه العليا يجب أن يكون الخريج قادرا على



  
 

 ARS م

النتائج التعليمية 

المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  

ILOs 
 المقرر

التواصل الفّعال  - 8.4.0

 .بأنواعه الُمختلفة

استخدام تكنولوجيا  -

المعلومات بما يخدم 

 .  الُممارسة المهنية

التقييم الذاتي  -

وتحديد احتياجاته 

 .التعلمية الشخصية

استخدام المصادر  -

الُمختلفة للحصول 

على المعلومات 

 .والمعارف

وضع قواعد  -

وُمؤشرات تقييم أداء 

 .اآلخرين

 

ان يجد قنوات -

جديدة للتواصل 

 .المستمر

تسب يكان -

مهارة إدارة 

المواقف 

 .المختلفة

 

يتواصل بشكل فعال مع  -4/0/

 .اآلخرين

يستخدم تكنولوجيا  -8/4/8

المعلومات بما يخدم تطوير الممارسة 

 .المهنية

 

تعليم اآلخرين وتقييم  -8/4/3

 .أداءهم

التقييم الذاتي والتعلم  -8/4/4

 .الُمستمر

يستخدم المصادر الُمختلفة  -8/4/5

 .المعلومات والمعارف للحصول على

يعمل في فريق وقيادة فر   -8/4/6

 .العمل

 

يُدير اللقاءات العلمية  -8/4/7

 .والقدرة علي إدارة الوقت

 

    

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 مقرر اجنبى

 

 

 مقرر عربى

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 قسم التربية الموسيقية                                      

نموذج توصيف برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية النوعية  تخصص التربية الموسيقية في مجال الموسيقي 

 العربية 

(8102/8102) 

 

 كلية التربية النوعية: المنوفية                            الكلية: الجامعة  

 

 

 مواصفات البرنامج

 معلومات أساسية ( أ)

 

برنامج دكتوراة الفلسفة في التربية النوعية  تخصص التربية الموسيقية في مجال   :اسم البرنامج -0

 الموسيقي العربية 

 (أحادي:   )طبيعة البرنامج -8

 قسم التربية الموسيقية:  القسم المسئول عن البرنامج - 3

 لبنى فريد/ د:  منسق عام البرنامج  -4

 سحر عبد المنعم حنفي/ د. أ: المراجع الداخلي-5

 محمد عبدهللا أحمد/ د.أ: المراجع الخارجي-6

م 8/2/8102في ( 0)مجلس قسم التربية الموسيقية رقم : تاريخ أخر اعتماد توصيف البرنامج -7

 م06/2/8102في ( 0)ومجلس الكلية رقم 

 

 معلومات متخصصة ( ب)

 : األهـداف العامة للبرنامج-0

 .أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال الموسيقى العربية يتقن 1/1

المعارف الُمتخصصة في مجال الموسيقى العربية مع المعارف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً  يحدد 1/2

 .للعالقات البينية بينها 

وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال الموسيقى العربية وتحقيق أعلى استفادة  يظهر 1/3

 .منها 

مهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم نطاقاً واسعاً من المهارات ال يتقن 1/4

 .ُممارسته المهنية في مجال الموسيقى العربية

 .العمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال الموسيقى العربيةيمارس  1/5

 .  قى العربيةنحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال الموسي يتوجه 1/6

 .الُمشكالت الموسيقى العربية المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها يحدد 1/7

 .بقّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الموسيقى العربية يتواصل 1/8

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةيجيد  1/9 

 .الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الموسيقى العربية يوظف 1/11

 .بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الموسيقى العربية  يعى 1/12

 : لتعليمية المستهدفة من البرنامجالمخرجات ا-8

 :المعرفـة والفهم .  8/0

النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف في مجال الموسيقي العربية والمجاالت  يتعرف على 1.1.2

 .ذات العالقة

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفةيلم ب 2.1.2

 .هاالمبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربية وتطبيقيتعرف على  3.1.2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربيةيلتزم ب 4.1.2



 
 

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية في مجال الموسيقي العربية على البيئة وطُرق تنمية البيئة يصف  5.1.2

 .وصيانتها

  .البحثية في مجال الموسيقي العربيةالتطورات والرؤى الحديثة والمناهج يتعرف على  6.1.2

 :القدرات الذهنيـة  8/8

 .قييم المعلومات في مجال الموسيقي العربية والقياس عليها واالستنباط منهايو يحلل 1.2.2

 .حل الُمشكالت الُمتخصصة في مجال الموسيقي العربية استناداً على الُمعطيات الُمتاحةيجيد  2.2.2

 .دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف في مجال الموسيقي العربية يجرى 3.2.2

 .كتابة وصياغة األوراق العلمية في مجال الموسيقي العربيةيجيد  4.2.2

 .لتطوير األداء في مجال الموسيقي العربية يخطط  5.2.2

 .المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال الموسيقي العربية يقيم 6.2.2

 .حوار والنقاش في مجال الموسيقي العربية المبني على البراهين واألدلةاليجيد  7.2.2

 .القرارات المهنية المالئمة في مجال الموسيقي العربية في سياقات مهنية ُمتنوعة يتخذ 8.2.2

 .في مجال الموسيقي العربية  يبتكر تمارين عالجية 9.2.2

 :المهـارات .  8/3

 :مهارات مهنية وعملية -8/3/0

 .المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الموسيقي العربية يتقن 1.3.2

 .وتقييم التقارير المهنية واألبحاث العلمية في مجال الموسيقي العربية على أساس علمي سليم يكتب  2.3.2

 .وتطوير الطُرق واألدوات القائمة في مجال الموسيقي العربية يقيم 3.3.2

 .ائل التقنية بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربيةستخدام الوسي 4.3.2

 .لتطوير الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربية وتنمية أداء اآلخرين يخطط 5.3.2

 ..بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الموسيقي العربية مع المجاالت األُخرى ذات العالقة يربط 6.3.2

 :والمنتقلة مهارات عامــة - 8/3/8

 .يتواصل مع االخرين في عمل ابحاث علمية في مجال تخصصة  1.4.2

 .استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربيةيجيد  2.4.2

  . التقييم الذاتي والتدريب الُمستمر في مجال الموسيقي العربيةيمارس  3.4.2

 . تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم في مجال الموسيقي العربيةيجيد  4.4.2

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال الموسيقي يجيد  5.4.2

 .العربية

 .فريق والقدرة على قيادة الفريق في سياقات مهنية ُمختلفة يعمل ضمن 6.4.2

 .وسيقي العربية والقدرة على إداءة الوقت بكفاءةاللقاءت العلمية في مجال الم يدير 7.4.2

 .بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضها في مجال الموسيقي العربية يتحلى 8.4.2

 :المعايير األكاديمية للبرنامج -3

 :خريج برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية مواصفات

بإنتهاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية في مجال الموسيقى العربية  

 :  يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .اتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال الموسيقى العربية 3/1

رف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً للعالقات دمج المعارف الُمتخصصة في مجال الموسيقى العربية مع المعا 3/2

 .البينية بينها 

إظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال الموسيقى العربية وتحقيق أعلى استفادة  3/3

 .منها 

ناسبة بما يلزم اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية المُ  3/4

 .ُممارسته المهنية في مجال الموسيقى العربية

 .العمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال الموسيقى العربية 3/5

 .  التوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال الموسيقى العربية 3/6

 .نية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لهاتحديد الُمشكالت الموسيقى العربية المه 3/7

 .التواصل بقّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الموسيقى العربية 3/8

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 3/9 

 .الموسيقى العربية توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال 3/11

المعايير القياسية . 8.الوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الموسيقى العربية  3/12

 :العامة



 
 

 : المعرفة والفهم. 8/0

العربية يجب بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الموسيقي 

 :أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من

 .النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف في مجال الموسيقي العربية والمجاالت ذات العالقة 1.1.2

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة 2.1.2

 .المهنية في مجال الموسيقي العربية وتطبيقها المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة 3.1.2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربية 4.1.2

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية في مجال الموسيقي العربية على البيئة وطُرق تنمية البيئة  5.1.2

 .وصيانتها

 .الحديثة والمناهج البحثية في مجال الموسيقي العربيةالتطورات والرؤى  6.1.2

 :المهارات الذهنية 8/8

بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الموسيقي العربية يجب 

 :أن يكون الخريج قادراً على

 .ربية والقياس عليها واالستنباط منهاتحليل وتقييم المعلومات في مجال الموسيقي الع 1.2.2

 .حل الُمشكالت الُمتخصصة في مجال الموسيقي العربية استناداً على الُمعطيات الُمتاحة 2.2.2

 .إجراء دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف في مجال الموسيقي العربية 3.2.2

 .كتابة وصياغة األوراق العلمية في مجال الموسيقي العربية 4.2.2

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال الموسيقي العربية 5.2.2

 .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال الموسيقي العربية 6.2.2

 .الحوار والنقاش في مجال الموسيقي العربية المبني على البراهين واألدلة 7.2.2

 .في سياقات مهنية ُمتنوعة اتخاذ القرارات المهنية المالئمة في مجال الموسيقي العربية 8.2.2

 .االبتكار واالبداع في مجال الموسيقي العربية 9.2.2

 :المهارات المهنية 8/3/0
بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الموسيقي العربية يجب 

 :أن يكون الخريج قادراً على

  .المهنية األساسية والحديثة في مجال الموسيقي العربيةإتقان المهارات  1.3.2

 .كتابة وتقييم التقارير المهنية واألبحاث العلمية في مجال الموسيقي العربية على أساس علمي سليم 2.3.2

 .تقييم وتطوير الطُرق واألدوات القائمة في مجال الموسيقي العربية 3.3.2

 .دم الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربيةاستخدام الوسائل التقنية بما يخ 4.3.2

 .التخطيط لتطوير الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربية وتنمية أداء اآلخرين 5.3.2

 .الربط بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الموسيقي العربية مع المجاالت األُخرى ذات العالقة 6.3.2

 :والمنتقلةالمهارات العامة . 8/3/8
بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الموسيقي العربية يجب 

 :أن يكون الخريج قادراً على

 .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية في مجال الموسيقي العربية 1.4.2

 .علومات بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الموسيقي العربيةاستخدام تقنية الم 2.4.2

  . التقييم الذاتي والتدريب الُمستمر في مجال الموسيقي العربية 3.4.2

 . تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم في مجال الموسيقي العربية 4.4.2

 .ل الموسيقي العربيةاستخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجا 5.4.2

 .العمل في فريق والقدرة على قيادة الفريق في سياقات مهنية ُمختلفة 6.4.2

 .ة الوقت بكفاءةرة اللقاءت العلمية في مجال الموسيقي العربية والقدرة على إدارإدا 7.4.2

 .التحلي بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضها في مجال الموسيقي العربية 8.4.2

  :العالمات المرجعية  -4

 .ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج التربية الموسيقية  -

 :هيكل ومكونات البرنامج  -5

 سنة واحدة: مـدة البرنامـــج   -أ 

 .مواد نظرية وتطبيقية : هيكل البرنامج  -ب
 

 نظري              عملي                 إجمالي    عدد الوحدات/عدد الساعات

 21 6 6  ينطبق: الزامي



 
 

 %5.25        3مادة واحدة عدد الساعات : مقررات العلوم األساسـية □

 ال يوجد:                        مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية □

 %5.75           9مواد عدد الساعات  3: مقررات علوم التخـصص □

 %        5.25مقررات من علوم أخرى حاسب آلى في مجال التخصص      □

 ال ينطبق ( :فى نظام الساعات المعتمدة ) مستويات البرنامج   -ج 

النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصل الدراسي الكامل مدة البرنامج سنة واحدة دراسية وجميع مقررات 

 .         البرنامج إلزامية وال يوجد مقررات إختيارية 

 البرنامــجمقررات . د 

 :إلزامى -أ 

 

 اســم المقرر

 النهائية العظمي للدرجات عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى
عمال سنة أ

 وشفوى
 مجموع تحريري تطبيقي

وتطبيقاااااات  اإلحصااااااء

الحاساااااب فاااااي مجاااااال 

 التخصص

1 2 3 25 45 45 155 

دراسااات )مقاارر عربااي

موسااااايقية فاااااى مجاااااال 

 (الموسيقى العربية

1 2 3 25 45 45 155 

قااااراءات )مقررأجنبااااي 

باللغاااة اإلنجليزياااة فاااي 

 (التخصص

1 2 3 25 45 45 155 

 155 - - 155 3 - 3 حلقة بحث 

 :محتويات المقررات  -5

 :    كود أو رقم المقرر

 :إسم المقرر

 ( طبقاً لما هو مذكور فى الالئحة )                 :المحتويات

 :متطلبات االلتحاق بالبرنامج    -6

أن يكون حاصال علي دبلوم خاص في التربية النوعية من إحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو  -

وفي جميع الحاالت يجب أال يقل تقديره العام في الدبلوم , علي درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به

القيد  ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد( جيد جدا)وفي مقررات التخصص عن ( جيد)الخاص عن 

 :كما يجب االتزام بما يليوالتسجيل, 

 .أن يقدم موافقة جهة العمل-أ

 .أن يتقدم للكلية بطلب قيد عند االعالن وتعرض الطلبات علي مجالس االقسام العلمية للبت فيها-ب

 .يعقد للطالب إختبار قدرات شخصية-ج

 :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  -7

 :ة الماجستير المقررات التالية لمدة عام دراسي كامليدرس الطالب المقيد لدرج -

 زمن االمتحان المقرر

 ساعات 3 االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 ساعات 3 مقررين في مجال التخصص أحدهما بلغة أجنبية

 ساعات 3 حلقة بحث

مجلس الدراسات  يؤدي الطالب إمتحان مدته ثالث ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد -

وال يجوز , العليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجالس االقسام المختصة مواعيد هذة االمتحانات

من % 65ويكون نجاحه فيها بحد أدني , للطالب أن يؤدي االمتحان في أي من هذه المواد أكثر من مرتين

 .مجموع الدرجات

 راجع استمارات توصيف المقررات



 
 

السيمنار ثم مجلس القسم ولجنة الدراسات العليا ثم مجلس  يكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره -

الكلية ويقدم الطالب بعد مضي عام ميالدي علي االقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية رسالة 

 .علمية تقر لجنة االشراف صالحيتها للمناقشة قبل عرضها على لجنة المناقشة والحكم

بيان ما يتخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقدم بها والتقدير  يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب -

 (.ممتاز -جيد جدا -جيد -مقبول)المستحق 

 .يقدم المشرف أو المشرفون علي الدراسة تقريرا سنويا يفيد مدى تقدم الباحث في رسالته -

لجنة الحكم يقدم المشرفون تقريرا بصالحية الرسالة للمناقشة ويقترح المشرف الرئيسي أو المشرفون  -

والكناقشة القرارها من مجلس القسم العلمي المختص ولجنة الدراسات العليا ومجلس الكلية علي أن تتكون 

وعضوين أحدهما من خارج الجامعة وتناقش لجنة ( بصوت واحد)هذة اللجنة من المشرف أو المشرفين 

 .الحكم الدارس في بحثه مناقشة علنية

 :المستهدفة من البرنامج وسائل تقييم مخرجات التعلم -2

  مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة

 .لتقييم المعارف والمهارات الذهنية التى اكتسبها الطالب االختبارات النظرية

 .لتقييم المهارات المهنية التى اكتسبها الطالب االختبارات التطبيقية

 السنة التمهيدية

المعرفاااة والفهااام, القااادرات الذهنياااة, المهاااارات العاماااة  كناااواتج تعليمياااة 

اجتيااز جمياع المقاررات مستهدفة من دراسة المقررات التمهيدياة, يشاترط 

 .التمهيدية

 تجهيز اجراءات البحث
لتجهياز خطااة  هاي اكتسااب القادرات البحثياة والمهاارات العملياة والحرفياة

 . البحث, ثم اتمام اجراءات البحث ومناقشه الرسالة

 :طرق تقويم البرنامج -2

 العينة الوسيلة  القائم بالتقويم 

 اه رللاادكتوطااالب البحااث  المسااجلين 

وذوي الخطااط البحثيااة المقبولااة ماان 

 . سيمينار القسم العلمي

 .عدد عشوائي من  طالب البحث (إستبيان)إستقصاء 

الحاصلين علي درجة الماجستير مان 

 (إستبيان)إستقصاء  . ذات القسم العلمي

عاادد عشااوائي ماان  الحاصاالين علااي 

مااااان ذات القسااااام  اهرالااااادكتودرجاااااة 

 . العلمي

 مقابالت (.جهات التوظيف)المستفيدون

المساااااااؤلين ورؤسااااااااء الجهاااااااات أو 

المؤسساااااات المعنياااااة بالتعامااااال مااااان 

 الاااادكتوراهالحاصاااالين علااااي درجااااة 

تخصص التربية الموسيقية فاي مجاال 

 . الموسيقي العربية

 

 .المراجعون 

ومالحظاااات ثالثاااة مااان مقاااابالت 

مان  2اساتذة المجال والتخصاص 

 من الخارج   1+ الجامعة 

 . أساتذة مجال الموسيقي العربية

 المدير التنفيذي لوحدة الجودة                                       

 جمعة حسين عبد الجواد                                    /د.أ

 مدير البرنامج                                                                  

 رئيس مجلس القسم العلمي                                                             

حسنىغاده /د.أ                                                                 



 
 

 

 

 الدراسية لمرحلة الماجستير للبرنامج مع المقررات( المعرفة والفهم)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 المعرفـة والفهم 2/1
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  ×  ×       ×    × اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 ×   × × ×  × ×   × × (تأليف وتوزيع موسيقي عربية )مقرر عربي 

 ×    ×   × ×   × × (.قراءات باللغة اإلنجليزية في مجال التخصص)مقرر أجنبي 

   ×    ×  × × × × × حلقة بحث



 
 

 الدراسية لمرحلة الماجستير للبرنامج مع المقررات( القدرات الذهنيـة)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 الدراسية لمرحلة الماجستير للبرنامج مع المقررات( القدرات الذهنيـة)المستهدفة  مصفوفة مخرجات التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 القدرات الذهنيـة 2/2

2/
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2/

1
6

 

   × ×          ×   وتطبيقات الحاسب في مجال التخصصاإلحصاء 

 × ×   × × × × × × × ×   × × (تأليف وتوزيع موسيقي عربية )مقرر عربي 

 × ×   ×   × × × × ×  × × × (.قراءات باللغة اإلنجليزية في مجال التخصص)مقرر أجنبي 

  × × ×     ×  ×  × × ×  حلقة بحث

 اسم المقرر

 مهارات مهنية وعملية 2/3/1

2/
3/

1/
1

 

2/
3/

1/
2

 

2/
3/

1/
3
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3/

1/
4
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3/
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3/

1/
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1/
1
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2/
3/

1/
1

1
 

  × ×    ×   ×  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

      ×  × ×  × (تأليف وتوزيع موسيقي عربية )مقرر عربي 

    × × ×  × ×  × (.قراءات باللغة اإلنجليزية في مجال التخصص)مقرر أجنبي 

 × × ×  ×  ×   ×  حلقة بحث



 
 

 الماجستيرالدراسية لمرحلة  للبرنامج مع المقررات( القدرات الذهنيـة)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 

 الماجستيرالدراسية لمرحلة  للبرنامج مع المقررات( الذهنيـةالقدرات )مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 مهارات عامــة والمنتقلة 2/3/2
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3/

2/
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2/
1
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2/
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5
 

   ×   ×    ×     × اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 × ×  × ×    × × × × × × × (وتوزيع موسيقي عربية تأليف )مقرر عربي 

      ×  × × × × × × × × (.قراءات باللغة اإلنجليزية في مجال التخصص)مقرر أجنبي 

   ×   × × ×  ×   ×  × حلقة بحث

 اسم المقرر
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 11 12 13 14 15 16 17 

 ×  × ×  ×       ×    × اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 × × ×  ×   × × × × ×  × × × × (تأليف وتوزيع موسيقي عربية )مقرر عربي 

 × × ×  ×  × × ×  × ×  × × × × (.اإلنجليزية في مجال التخصصقراءات باللغة )مقرر أجنبي 

 ×  × ×  × ×      × ×   × حلقة بحث



 
 

 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

أهداف المعرفـة والفهم لبرنامج دكتوراه الفلسفة في 

التربية النوعية التربية الموسيقية مجال الموسيقى 

 العربية

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ×  ×    × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

 ×    ×    .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  والمجاالت 

 .ذات العالقة
× ×       

العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات 

 .للعالقات البينية بينها
   ×    × 

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .التخصص
   ×     

     ×    .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها

 × × ×    × × .التخصصإتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال 

     × × ×  .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

 × ×       .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

 ×    ×    .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

  × × ×     .بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةالتصرف بما يعكس اإللتزام 

 ×    × × × × .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة
   ×   ×  

  ×  ×     .البحث العلمي وأدواته الُمختلفةأساسيات ومنهجيات وأخالقيات 

  × ×      .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصص

  ×  ×     .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال التخصص

 المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة

 .وصيانتها
   ×    × 



 
 

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة
× × × ×     

 القدرات الذهنية

تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط 

 .منها
× × × ×     

 ×        .الُمعطيات الُمتاحةحل المشاكل الُمتخصصة استناداً على 

  ×  ×     .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

  ×  ×     .صياغة أوراق علمية

   ×      .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

     ×    .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

    × ×    .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

 ×    ×    .اإلبداع/ االبتكار

   × × ×    .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

 × ×  × ×    .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

    ×     .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

 ×     × × × .القائمة في مجال التخصصيُقييم ويُطور الطرق واألدوات 

  ×  × ×    .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

 ×   ×     .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 المهارات العامة والمنتقلة

   × ×     .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

 ×  × ×     .تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنيةاستخدام 

  ×   ×    .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×  × ×    .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

 ×    × × × × .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

    ×     .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

 ×   ×     .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 



 
 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

لبرنامج دكتوراه الفلسفة في التربية  القدرات الذهنيةأهداف 

 النوعية التربية الموسيقية مجال الموسيقى العربية

1 2 3 4 5 6 7 8 9 15 11 12 

         × ×  × .أساسيات ومنهجيات البحث العلمي إتقان

 × × ×          .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف في مجال التخصص  

 .والمجاالت ذات العالقة

×         × × × 

ُمستنبطاً دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة 

 .وُمطواراُ للعالقات البينية بينها

         × × × 

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في 

 .مجال التخصص

 × ×          

        ×   ×  .تحديد الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلها

      ×  ×    × .مجال التخصصإتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في 

          ×   .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

      ×      × .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

       ×      .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

           ×  .يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنةالتصرف بما 

         ×   × .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة

×  × ×  ×    × × × 

    ×     × ×   .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص

        ×    

مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال 

 .التخصص

  × ×   ×      

ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية المعارف الُمتعلقة بآثار 

 .البيئة وصيانتها

×  ×   × ×      

 × × ×      × ×  ×يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 



 
 

 .التخصص والمجاالت ذات العالقة

 القدرات الذهنية

تحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها 

 .منهاواالستنباط 

×         × ×  

    ×       ×  .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

         × ×   .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

         × ×   .صياغة أوراق علمية

      ×  ×     .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

       ×      .مجال التخصصالتخطيط لتطوير األداء في 

      ×       .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

 ×    ×        .اإلبداع/ االبتكار

    ×        × .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

 × × ×          .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

         × ×   .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

       ×      .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

     ×    × ×  × .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

        ×     .اآلخرينيُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء 

 المهارات العامة والمنتقلة

    ×        × .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

         × ×  × .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

         × ×   .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

    ×     × ×   .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

    ×     × ×  × .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

       ×      .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

    ×         .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 

 



 
 

 

 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

لبرنامج دكتوراه الفلسفة في  المهارات المهنيةأهداف 

التربية النوعية التربية الموسيقية مجال الموسيقى 

 العربية

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ×   ×   × .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

       × × .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

والناقد للمعارف في مجال التخصص  والمجاالت تطبيق المنهج التحليلي 

 .ذات العالقة
     ×   

دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ 

 .للعالقات البينية بينها
×        

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .التخصص
 ×       

       ×  .الُمشكالت المهنية و إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلهاتحديد 

    ×    × .إتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص

  ×   ×   × .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

  ×       .ُمختلفةالتواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية 

  ×  ×     .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة

    ×   ×  .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

    ×    × .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص النظريات 

 .والمجاالت ذات العالقة
× ×  ×   ×  

    ×    × .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

    × ×    .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصص

    × ×    .الُممارسة المهنية في مجال التخصصمبادئ وأساسيات الجودة في 



 
 

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة 

 .وصيانتها
   × ×    

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة
× ×  ×  × × × 

 القدرات الذهنية

   ×      .وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها واالستنباط منها تحليل

 × × ×      .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

  ×   × × ×  .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

  ×   × × ×  .صياغة أوراق علمية

    × ×    .المهنيةتقييم المخاطر في الُممارسات 

    ×  ×   .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

    ×     .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

  ×     ×  .اإلبداع/ االبتكار

  ×     ×  .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

 ×  ×     × .األساسية والحديثة في مجال التخصصيُتقن المهارات المهنية 

  ×     ×  .يُجيد كتابة وتقييم التقارير المهنية

     × ×   .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

  ×   × ×   .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

    ×     .وتنمية أداء اآلخرينيُخطط لتطوير الُممارسة المهنية 

 المهارات العامة والمنتقلة

  ×       .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة

 × ×   ×   × .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

    ×     .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×   × × × × .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

  ×     × × .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

    ×     .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

  ×     ×  .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 



 
 

 المعايير القياسية العامة لهيئة االعتماد والجودة

لبرنامج دكتوراه  والمنقولة العامة المهاراتأهداف 

الفلسفة في التربية النوعية التربية الموسيقية مجال 

 الموسيقى العربية

1 2 3 4 5 6 7 

   ×   ×  .إتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي

   ×     .العمل الُمستمر علي اإلضافة للمعارف في مجال التخصص

في مجال التخصص  والمجاالت تطبيق المنهج التحليلي والناقد للمعارف 

 .ذات العالقة

    ×   

دمج المعارف الُمتخصصة مع المعارف ذات العالقة ُمستنبطاً وُمطواراُ 

 .للعالقات البينية بينها

 × ×     

إظهار وعياً عميقاً بالمشاكل الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .التخصص

 × ×     

       × .إيجاد حلوال ُمبتكرة لحلهاتحديد الُمشكالت المهنية و 

      ×  .إتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص

   × ×  ×  .استخدام الوسائل التكنولوجية الُمناسبة بما يخدم ُممارسته المهنية

  ×   ×  × .التواصل بفاعلية وقيادة فريق عمل في سياقات مهنية ُمختلفة

     ×  × .في تنمية الُمجتمع و الحفاظ على البيئة الوعي بدوره

    ×    .التصرف بما يعكس اإللتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

 ×   ×    .اإللتزام بالتنمية الذاتية الُمستمرة ونقل علمه و خبراته لآلخرين

 المعرفة والفهم

التخصص النظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال 

 .والمجاالت ذات العالقة

 ×   ×   

 ×  ×   ×  .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة

    ×    .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال التخصص

  ×  ×  × × .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال التخصص

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية على البيئة وطرق تنمية البيئة 

 .وصيانتها

 ×   ×   

يُلم بالنظريات واألساسيات والحديث من المعارف في مجال التخصص 

 .والمجاالت ذات العالقة

 ×  ×    



 
 

 القدرات الذهنية

    ×    .واالستنباط منهاتحليل وتقييم المعلومات في مجال التخصص والقياس عليها 

    × ×  × .حل المشاكل الُمتخصصة استناداً على الُمعطيات الُمتاحة

   ×   ×  .إجراء دراسات بحثية تضيف إلى المعارف

   × ×  ×  .صياغة أوراق علمية

    ×    .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية

  ×      .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص

    ×    .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمختلفة

  ×      .اإلبداع/ االبتكار

 ×      × .الحوار والنقاش المبني على البراهين واألدلة

 المهارات المهنية

  ×  ×  ×  .يُتقن المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال التخصص

    ×  ×  .التقارير المهنيةيُجيد كتابة وتقييم 

    ×  ×  .يُقييم وتطوير الطرق واألدوات القائمة في مجال التخصص

   × ×  ×  .يستخدم الوسائل التكنولوجية بما يخدم الُممارسة المهنية

  ×   ×  × .يُخطط لتطوير الُممارسة المهنية وتنمية أداء اآلخرين

 المهارات العامة والمنتقلة

  ×   ×  × .الفّعال بأنواعه الُمختلفةالتواصل 

   × ×  ×  .استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية

     ×  × .تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم

  ×  ×    .التقييم الذاتي والتعلم الُمستمر

   ×   ×  .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف

 × ×      .العمل في فريق وقيادة فرق العمل

 × ×      .إدارة اللقاءات العلمية والقدرة علي إدارة الوقت

 

 منسق البرنامج                                                                                              مدير البرنامج

 رئيس مجلس القسم العلمي                                                           لبنى فريد             /د

غاده حسنى/د.أ                                                                                               



 
 

 
 
 
 
 

 

 ( مجال الموسيقى العربية –الدكتوراه ) برنامج مصفوفة اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة ل

 : المعرفة والفهم 0. 8

 :   بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب كل من

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 

ILOs 
 المقرر

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 

 

النظريات 

واألساسيات 

والُمستجدات من 

المعارف في مجال 

الموسيقي العربية 

والمجاالت ذات 

 .العالقة

 

 

أساسيات  -

ومنهجيات 

وأخالقيات البحث 

العلمي وأدواته 

 الُمختلفة

 

 

المبادئ األخالقية  -

والقانونية 

للُممارسة المهنية 

في مجال الموسيقي 

 العربية 

 

 

 

النظريات  يدرك

واألساسيات 

والمعارف 

المتخصصة في 

مجال التعلم وكذا 

العلوم ذات العالقة 

 .بممارسته المهنية

يلم باسس واساليب الموسيقى  -

 .العربية 

يلم بالمصطلحات والمفاهيم  - 

االساسية والنظريات المرتبطة 

 بقواعد الموسيقى العربية

 

 

 

يتعرف بالنظريات واألساسيات  -

والُمستجدات من المعارف في مجال 

الموسيقي العربية والمجاالت ذات 

 .العالقة

يتعرف على أساسيات ومنهجيات  -

وأخالقيات البحث العلمي وأدواته 

 .الُمختلفة

 

يتعرف على مبادئ وأساسيات 

الجودة في الُممارسة المهنية في 

 .مجال الموسيقي العربية

 

 

. 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اجنبى

 

 

 

 حلقة بحث

2.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 

 

العمل الُمستمر -

على االضافة 

للمعارف في مجال 

 .الموسيقى العربية

 

 

 

التوجه نحو  -

تطوير طُرق 

وأدوات وأساليب 

جديدة للمزاولة 

المهنية في مجال 

 .  الموسيقى العربية

. 

يلم باسس  -

وقواعد 

وصولفيج 

الموسيقى 

 العربية

. 

 

يلم باسس وقواعد الموسيقى  -

 العربية 

يدرك اساليب البحث  -

والتطورات العلميه في مجال 

 .تخصصة 

 

 

 

 

يصف اسس واخالقيات البحث  -

 .العلمي 

يتعرف على المبادئ االخالقية  -

والقانونية في ممارسته المهنية 

 .في مجال تخصصة 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 

ILOs 
 المقرر

  

 

 

الموارد توظيف  2.1.6

الُمتاحة بكفاءة 

والعمل على إيجاد 

موارد جديدة في 

مجال الموسيقى 

 .العربية

 

يوظف مبادئ 

وأساسيات الجودة 

في الممارسة 

المهنية في مجال 

 .التخصص

يلم باسس الجودة في ممارستة  -

 .المهنية في مجال تخصصة 

 

 

 

 حلقة بحث  -

 مقرر عربى -

 مقرر أجنبى-

مهارات البحث  - 2.1.7

العلمي وأدواته 

ومناهجه وتطبيقها 

الموسيقي في مجال 

 .العربية

ان يصمم بيئة -

العمل التى تحقق 

األمن والسالمة 

 .المهنية والبيئية

يدرك اسس وقواعد االحصاء  -

وتطبيقات الحاسب في مجال 

 .تخصصة 

يلم باسس ومفاهيم وقواعد  -

حلقات البحث في مجال 

 .تخصصة 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 :المهارات الذهنية 8. 8

 :  يجب أن يكون الخريج قادرا على الدكتوراهبانتهاء دراسة برنامج 

 ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

2.2.1 

 

 

 

 

2.2.2 

 

 

2.2.3 

 

 

 

2.2.4 

 

 

تحليل وتقييم  -

المعلومات في مجال 

 الموسيقي العربية

والقياس عليها لحل 

 .الُمشكالت

حل الُمشكالت في -

الموسيقي مجال 

مع عدم توافر  العربية

 .بعض الُمعطيات

الربط بين المعارف -

الُمختلفة لحل 

الُمشكالت المهنية في 

الموسيقي مجال 

 .العربية

إجراء دراسة بحثية  -

يوظف المعلومات ان -

للتعامل بكفاءة مع المشكالت 

 .والمواقف

 

 

 

ان يقترح اساليب حديثة -

 لحل المشكالت

 يحلل المعلومات -

والمعارف في مجال 

 تخصصة

يقيم المعلومات والمصطلحات   -

 .الخاصة بمجال الموسيقى العربية

يجد حلول للمشاكل التقنية في  -

 .االستماع واالداء الجيد 

 

يجرى دراسات بحثية تُضيف  -

إلى المعارف في مجال الموسيقي 

 .العربية

ان يصيغ األوراق العلمية في  -

 .مجال الموسيقي العربية

 

يخطط لتطوير األداء في مجال  -

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

2.2.5 

 

 

2.2.6 

ية في حول ُمشكلة بحث

الموسيقي مجال 

 . العربية

التخطيط لتطوير  -

األداء في مجال 

 .الموسيقي العربية

تقييم المخاطر في  -

الُممارسات المهنية في 

الموسيقي مجال 

 .العربية

 

 .الموسيقي العربية

 

يقيم المخاطر في الُممارسات  -

المهنية في مجال الموسيقي 

 .العربية

 

 

 

 مقرر عربى

 مقرر اجنبى

7.2.2 

 

 

 

2.2.8 

 

 

2.2.9 

 

 

 

2.2.15 

 

2.2.11 

 

 

2.2.12 

 

 

2.2.13 

 

 

 

2.2.14 

 

 

 

 

اتخاذ القرارات المهنية 

الموسيقي في مجال 

في سياقات  العربية

 .مهنية ُمتنوعة

متابعة التطورات -

العلمية في مجال 

بفكر  الموسيقي العربية

 .ناقد

استنتاج  2/2/9

التقنيات العزفية 

للمؤلفات الموسيقية 

على اآلالت 

 .الموسيقية

ترتيب  2/2/15

مراحل تطور 

اآلالت صناعة 

 .الموسيقية

تمييز  2/2/11

اإلختالف بين الطبقات 

 .الصوتية

المقارنة بين  2/2/12

أساليب األداء المختلفة 

 .أثناء العزف أو الغناء

المقارنة بين  2/2/13

أسلوب التأليف 

الموسيقي عند بعض 

 .المؤلفين الموسيقيين

تفسير  2/2/14

تقنيات اإلحصاء 

وتطبيقات الحاسب 

الموسيقي  في مجال

 . العربية

 

يقدر على انتاج افكار أن    -

 جديدة وحلول للمشكالت

 

 

 

 

يحل الُمشكالت  -

الُمتخصصة في مجال 

الموسيقي العربية استناداً 

 .على الُمعطيات الُمتاحة

 

يحلل المعلومات والمعارف في  -

 .مجال تخصصة 

 

 

 مقرر عربى 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

اقتراح تمرينات  - 2.2.15

عالجية لبعض 

الصعوبات التقنية في 

االداء العزفي والغنائي 

تحليل نقاط القوة 

والضعف في األداء 

الموسيقي والغنائي في 

مجال الموسيقي 

 .العربية

 

ان يحلل ابحاث  -

وموضوعات في مجال 

 التخصص

ان يعرف كيفية استنباط -

 .المعلومات وجمع البيانات

االداء  في يميز بين اساليب  -

 الموسيقى العربية

يحلل نقاط القوة والضعف في  -

 .االداء الموسيقي 

يصمم خطة او بحث لتطوير  -

 .االداء في مجال تخصصة 

يوظف معلوماتة وتعلمة الذاتي  -

في اتخاذ قرارت مهنية في مجال 

 .تخصصة 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 مقرر الجنبى

 

 

 

 

 

 

 :  المهارات المهنية 3. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادراعلى

 ARS 
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 ILOsللمقرر  
 المقرر



 
 

 
 
 
 
 

 

إتقان المهارات  - 2.3.1

المهنية األساسية 

والحديثة في 

مجال االلى 

 .والغنائى

يبتكر اكثر من ان  -

استراتيجية تدريس 

وفق متطلبات المهام 

 .التعليمية

يمارس االداء العزفي والغنائي  -

 .باسلوب علمي سليم 

يطبق غناء مؤلفات غنائية بلغة  -

 .اجنبية 

 

 

 .يضبط االداء العزفي على التة -

يتقن المهارات المهنية االساسية -

 .والحديثة في مجال تخصصة 

المهنية باسلوب يعد التقارير -

 .علمي 

يستخدم الطرق واالدوات  -

 .المختلفة في مجال تخصصة 

يعزف المؤلفات الموسيقية -

والغنائية في تعليم المراحل 

 .العمرية المختلفة 

يمارس مهارات االداء المختلفة -

 .في مجال تخصصة 

يتقن اساليب االداء المختلفة في -

 . مجال تخصصة 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 نبىمقرر أج

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

كتابة وتقييم  - 2.3.2

 .التقارير المهنية

يكتسب مهارات جمع -

وترتيب وعرض 

 .المعلومات

   

 

 

 

 

 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على

 ARS م

النتائج 

التعليمية 

المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  

ILOs 
 المقرر

2.4.

1 

التواصل الفّعال  -

 .بأنواعه الُمختلفة

استخدام  -

تكنولوجيا 

المعلومات بما 

يخدم الُممارسة 

 .  المهنية

التقييم الذاتي وتحديد  -

 .احتياجاته التعلمية الشخصية

استخدام المصادر الُمختلفة  -

للحصول على المعلومات 

 .والمعارف

وضع قواعد وُمؤشرات  -

 .تقييم أداء اآلخرين

العمل في فريق,  -

وقيادة فرق في 

سياقات مهنية 

 .ُمختلفة

 .  إدارة الوقت بكفاءة -

 .التعلم الذاتي والُمستمر -

 

يجد قنوات  ان-

جديدة للتواصل 

 .المستمر

يكتسب ان -

إدارة  مهارة

المواقف 

 .المختلفة

 

يتواصل مع االخرين في عمل  -

 .ابحاث علمية في مجال تخصصة 

يعمل ضمن فريق العداد ورش  -

عمل لتعليم  االداء العزفي والغنائي 

. 

يتواصل مع االخرين العداد  -

 .انشطة موسيقية لنشر ثقافة الجودة 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة في  -

ية بما يخدم اثراء المادة العلم

 .ممارساتة المهنية 

يظهر قدرات التعلم الذاتي وتحديد -

 .احتياجاتة التعليمية الشخصية 

يستخدم المراجع العلمية والمصادر -

المختلفة للحصول على المعلومات 

 والمعارف 

يظهر مهارات القيادة في تعليم -

الموسيقى االلية والغنائية في 

 .المدرسة والمجتمع الخارجي

يظهر مهارة الكتابة بلغة اجنبية في -

مجال تخصصة لالثراء المادة 

 .العلمية 

 

       

. 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر اجنبى

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 مقرر أجنبى 

 

 



 
 

 
 

1 

  

 قسم التربية الموسيقية 

 

الصولفيج واإليقاع في مجال في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية الفلسفة توصيف برنامج  دكتوراه 

 (8102/8102) واإلرتجال

 

 

 كلية التربية النوعية: المنوفية                            الكلية: الجامعة  

 

 

 مواصفات البرنامج

 معلومات أساسية ( أ)

 

في مجال برنامج  دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية  :اسم البرنامج -0

  الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

   

 (أحادي)   :طبيعة البرنامج -8

 قسم التربية الموسيقية  :القسم المسئول عن البرنامج - 3

 برهام لبنى فريد/ د:  منسق عام البرنامج  -4

 سحر عبد المنعم حنفي/ د. أ :المراجع الداخلي-5

 محمد عبدهللا أحمد/ د.أ :المراجع الخارجي-6

م ومجلس 8/2/8102في ( 0)الموسيقية رقم مجلس قسم التربية : تاريخ أخر اعتماد توصيف البرنامج -7

 م06/2/8102في ( 0)الكلية رقم 

 معلومات متخصصة  -ب     

 : األهـداف العامة للبرنامج -0

في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية في مجال الصولفيج واإليقاع  دكتوراهبإنتهاء دراسة برنامج ال

 :  ان  واإلرتجال يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالأساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال  يتقن 1/1

مع المعارف ذات العالقة مستنبطا  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالمعارف الُمتخصصة في مجال  يدمج 1/2

 .وُمطوراً للعالقات البينية بينها 

وتحقيق  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالوعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال  يظهر 1/3

 .أعلى استفادة منها 

نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم  يتقن 1/4

 .ع واإلرتجالالصولفيج واإليقافي مجال ُممارسته المهنية 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالمجال  العمل الُمستمر على االضافة للمعارف في 1/5

 . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالمجال ه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في يتوج 1/6

 .الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها يحدد 1/7

 .ّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بف يتواصل 0/2

 .بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة يتمكن من التصرف 1/9

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال يوظف 1/10

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال يعى 1/11

 

 : المخرجات التعليمية المستهدفة من البرنامج -8

 :المعرفـة والفهم.  8/0

الصولفيج واإليقاع واالرتجال النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف في مجال يتقن  1.1.2

 .والمجاالت ذات العالقة
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 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفةيلم ب 2.1.2

 .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتطبيقهايوظف  3.1.2

 .دة في الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالمبادئ وأساسيات الجويمارس  4.1.2

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على البيئة يتعرف على  5.1.2

 .وطُرق تنمية البيئة وصيانتها

 .صولفيج واإليقاع واالرتجالالتطورات والرؤى الحديثة والمناهج البحثية في مجال اليدرك  6.1.2

 :القدرات الذهنيـة.  8/8

 .المعلومات في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقياس عليها واالستنباط منها يحلل 1.2.2

 .حل الُمشكالت الُمتخصصة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال استناداً على الُمعطيات الُمتاحةيجيد  2.2.2

 .دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يجرى 3.2.2

 .األوراق العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يصيغ 4.2.2

 .لتطوير األداء في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يخطط 5.2.2

 .المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يقيم 6.2.2

 .الحوار والنقاش في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال المبني على البراهين واألدلةيجيد  7.2.2

 .القرارات المهنية المالئمة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال في سياقات مهنية ُمتنوعةيتخذ  2.2.2

 .االبتكار واالبداع في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجاليجيد  9.2.2

 :المهـارات .  8/3

 :مهارات مهنية وعملية -8/3/0

 .المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يتقن 1.3.2

كتابة وتقييم التقارير المهنية واألبحاث العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على أساس يجيد  2.3.2

 .سليم علمي

  .الطُرق واألدوات القائمة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يقيم 3.3.2

 .واإليقاع واالرتجالاستخدام الوسائل التقنية بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج يجيد 4.3.2

 .التخطيط لتطوير الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتنمية أداء اآلخرينيجيد  5.3.2

الربط بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال مع المجاالت يمارس  6.3.2

 .ذات العالقة األُخرى

 :ــةمهارات عام - 8/3/8

 .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجاليجيد  1.4.2

 .تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يستخدم 2.4.2

 . التقييم الذاتي والتدريب الُمستمر في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 3.4.2

 . تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجاليمارس  4.4.2
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 .واالرتجالالمصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال الصولفيج واإليقاع  يستخدم 5.4.2

 .العمل في فريق والقدرة على قيادة الفريق في سياقات مهنية ُمختلفةيمارس  6.4.2

 .اللقاءت العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقدرة على إداءة الوقت بكفاءة يدير  7.4.2

 .بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضها في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال يتحلى 2.4.2

 :المعايير األكاديمية للبرنامج -3

 :قسم التربية الموسيقيةدكتوراه الفلسفة في التربية النوعية خريج برنامج  مواصفات

في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال  الدكتوراه برنامجبإنتهاء دراسة 

 :  يجب أن يكون الخريج قادرا على

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال  3/1

مع المعارف ذات العالقة مستنبطا  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالدمج المعارف الُمتخصصة في مجال  3/2

 .وُمطوراً للعالقات البينية بينها 

وتحقيق  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال  3/3

 .أعلى استفادة منها 

اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم  3/4

 .ج واإليقاع واإلرتجالالصولفيُممارسته المهنية في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال  3/5

 . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالتوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال  3/6

 .تحديد الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها 3/7

 .التواصل بقّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال  3/2

 .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة 3/9

 .إلرتجالتوظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع وا 3/10

 .الوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 3/11

 :المعايير القياسية العامة. 8

 : المعرفة والفهم. 8/0

واإليقاع بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الصولفيج 

 :واالرتجال يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من

النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والمجاالت ذات 1.1.2

 .العالقة

 .أساسيات ومنهجيات وأخالقيات البحث العلمي وأدواته الُمختلفة 2.1.2

 .والقانونية للُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتطبيقها المبادئ األخالقية 3.1.2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 4.1.2

وطُرق تنمية المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على البيئة  5.1.2

 .البيئة وصيانتها

 .التطورات والرؤى الحديثة والمناهج البحثية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 6.1.2

 :المهارات الذهنية 8/8

بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الصولفيج واإليقاع 

 :قادراً على يكون الخريجواالرتجال يجب أن 
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 .تحليل وتقييم المعلومات في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقياس عليها واالستنباط منها 1.2.2

 .حل الُمشكالت الُمتخصصة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال استناداً على الُمعطيات الُمتاحة 2.2.2

  .المعارف في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالإجراء دراسات بحثية تُضيف إلى  3.2.2

 .كتابة وصياغة األوراق العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 4.2.2

 .التخطيط لتطوير األداء في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 5.2.2

 .تجالتقييم المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالر 6.2.2

 .الحوار والنقاش في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال المبني على البراهين واألدلة 7.2.2

 .اتخاذ القرارات المهنية المالئمة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال في سياقات مهنية ُمتنوعة 2.2.2

 .االبتكار واالبداع في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 9.2.2

 :المهارات المهنية 8/3

بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الصولفيج واإليقاع 

 :قادراً على واالرتجال يجب أن يكون الخريج

 .إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.3.2

 علميكتابة وتقييم التقارير المهنية واألبحاث العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على أساس  2.3.2

 .سليم

  .تقييم وتطوير الطُرق واألدوات القائمة في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 3.3.2

 .لصولفيج واإليقاع واالرتجالاستخدام الوسائل التقنية بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال ا 4.3.2

 .التخطيط لتطوير الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتنمية أداء اآلخرين 5.3.2

 األُخرىالربط بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال مع المجاالت  6.3.2

 .ذات العالقة

 :المنتقلةالمهارات العامة و 8/4

بإنتهاء دراسة برنامج دكتوراه الفلسفة في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال الصولفيج واإليقاع 

 :قادراً على واالرتجال يجب أن يكون الخريج

 .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.4.2

 .استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة المهنية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 2.4.2

 . التقييم الذاتي والتدريب الُمستمر في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 3.4.2

 . تعليم اآلخرين وتقييم أداءهم في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 4.4.2
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 .واالرتجالالمصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال الصولفيج واإليقاع  استخدام 5.4.2

 .العمل في فريق والقدرة على قيادة الفريق في سياقات مهنية ُمختلفة 6.4.2

 .إداءة اللقاءت العلمية في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقدرة على إداءة الوقت بكفاءة 7.4.2

 .التحلي بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضها في مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 2.4.2

 .ال توجد عالمات مرجعية خارجية لبرنامج التربية الموسيقية :العالمات المرجعية  -4

 :هيكل ومكونات البرنامج  -5

 سنة واحدة: مـدة البرنامـــج   -أ 

 .وتطبيقية  مواد نظرية: هيكل البرنامج  -ب
 نظري              عملي                 إجمالي    عدد الوحدات/عدد الساعات

                                 ينطبق: الزامي

 %0.25        3مادة واحدة عدد الساعات : مقررات العلوم األساسـية □

 ال يوجد:                        مقررات العلوم االجتماعية واإلنسانية □

 %0.75           9مواد عدد الساعات  3: مقررات علوم التخـصص □

 %        0.25مقررات من علوم أخرى حاسب آلى في مجال التخصص      □

 ال ينطبق ( :فى نظام الساعات المعتمدة ) مستويات البرنامج   -ج 

النظام المتبع في البرنامج هو النظام الفصل الدراسي الكامل مدة البرنامج سنة واحدة دراسية وجميع مقررات 

 .         البرنامج إلزامية وال يوجد مقررات إختيارية 

 :مقررات البرنامــج . د  

 :إلزامى   -أ 

 الصولفيج واإليقاع واإلرتجالفي التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال  دكتوراه الفلسفة

 اســم المقرر

 النهائية العظمي للدرجات عدد الساعات األسبوعية

أعمال سنة  مجموع تطبيقي نظرى

 وشفوى

 مجموع تحريري تطبيقي

اإلحصاااء وتطبيقااات الحاسااب فااي مجااال 

 التخصص
1 2 3 20 40 40 100 

دراساااات موسااايقية فاااى )مقااارر عرباااي 

 (مجال التخصص
1 2 3 20 40 40 100 

قااراءات أجنبيااة فااى مجااال )مقررأجنبااي 

 ( التخصص
1 2 3 20 40 40 100 

 100 - - 100 3 - 3 حلقة بحث 

 :محتويات المقررات    -5

 :    كود أو رقم المقرر  

 :إسم المقرر 

 ( طبقاً لما هو مذكور فى الالئحة )                :المحتويات  

 :متطلبات االلتحاق بالبرنامج    -6

في التربية النوعية من إحدي جامعات جمهورية مصر العربية أو علي  ماجستيرأن يكون حاصال علي  -

كما يجب ويحدد مجلس الكلية نظم ومواعيد القيد والتسجيل, , درجة معادلة من معهد علمي آخر معترف به

 :االتزام بما يلي

 .أن يقدم موافقة جهة العمل - أ

 .أن يتقدم للكلية بطلب قيد عند االعالن وتعرض الطلبات علي مجالس االقسام العلمية للبت فيها - ب

 .يعقد للطالب إختبار قدرات شخصية -ج

 :القواعد المنظمة الستكمال البرنامج  -7

 :المقررات التالية لمدة عام دراسي كامل اهردكتويدرس الطالب المقيد لدرجة ال -

 راجع استمارات توصيف المقررات

6 6 12 
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 زمن االمتحان المقرر

 ساعات 3 االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 ساعات 3 مقررين في مجال التخصص أحدهما بلغة أجنبية

 ساعات 3 حلقة بحث

يؤدي الطالب إمتحان مدته ثالث ساعات في كل مقرر من مقررات الدراسة ويحدد مجلس الدراسات  -

وال يجوز , االمتحانات هام المختصة مواعيد هذالعليا والبحوث بناء علي اقتراح مجلس الكلية ومجالس االقس

من % 65ويكون نجاحه فيها بحد أدني , للطالب أن يؤدي االمتحان في أي من هذه المواد أكثر من مرتين

ويشترط نجاح الطالب فى هذه المقررات قبل تشكيل لجنة الحكم والمناقشة على الرسالة  .مجموع الدرجات

. 

مجلس  ومجلس القسم ولجنة الدراسات العليا  ويكلف الطالب بإجراء بحث في موضوع يقره السيمنار  -

ميالدي علي االقل من تاريخ تسجيل الموضوع في مجلس الكلية  ينالكلية ويقدم الطالب بعد مضي عام

, ويعتبر الطالب رسالة علمية تقر لجنة االشراف صالحيتها للمناقشة قبل عرضها على لجنة المناقشة والحكم

 .مسجال لدرجة دكتوراه الفلسفة من تاريخ موافقة مجلس الكلية على موضوع البحث 

فى القسم المسجل فيه ( السيمنار)ان يكون الطالب قد حضر حلقة البحث يشترط لقبول الرسالة للمناقشة  -

وخالل المدة القانونية الالزمة للحصول على الدرجة العلمية من تاريخ موافقة على األقل % 75بنسبة 

 .مجلس الكلية على التسجيل 

م بها والتقدير يذكر في الشهادة التي تمنح للطالب بيان ما يتخصص فيه وموضوع الرسالة التي تقد -

 (.ممتاز -جيد جدا -جيد -مقبول)المستحق 

يتم التسجيل لدرجة الدكتوراه مراعاة ان يكون حاصال على درجة الماجستير فى التربية النوعية فى  -

نفس التخصصالذى يرغب استكمال دراسته للدكتوراه فيه , ويجب أال يقل تقديره عن جيد على االقل فى 

 . بية النوعية أو مايعادلها درجة الماجستير فى التر

 .يقدم المشرف أو المشرفون علي الدراسة تقريرا سنويا يفيد مدى تقدم الباحث في رسالته -

يقدم المشرفون تقريرا بصالحية الرسالة للمناقشة ويقترح المشرف الرئيسي أو المشرفون لجنة الحكم  -

راسات العليا ومجلس الكلية علي أن تتكون والكناقشة القرارها من مجلس القسم العلمي المختص ولجنة الد

وعضوين أحدهما من خارج الجامعة وتناقش لجنة ( بصوت واحد)هذة اللجنة من المشرف أو المشرفين 

 .الحكم الدارس في بحثه مناقشة علنية

 :وسائل تقييم مخرجات التعلم المستهدفة من البرنامج -2

  مخرجات التعلم المستهدفة الوسيلة

 .لتقييم المعارف والمهارات الذهنية التى اكتسبها الطالب االختبارات النظرية

 .لتقييم المهارات المهنية التى اكتسبها الطالب االختبارات التطبيقية

 السنة التمهيدية

المعرفاااة والفهااام, القااادرات الذهنياااة, المهاااارات العاماااة  كناااواتج تعليمياااة 

اجتيااز جمياع المقاررات مستهدفة من دراسة المقررات التمهيدياة, يشاترط 

 .التمهيدية

 تجهيز اجراءات البحث
لتجهياز خطااة  هاي اكتسااب القادرات البحثياة والمهاارات العملياة والحرفياة

 . البحث, ثم اتمام اجراءات البحث ومناقشه الرسالة

 

 :طرق تقويم البرنامج -2

 العينة الوسيلة  القائم بالتقويم 

 بالاادكتوراهطااالب البحااث  المسااجلين 

وذوي الخطااط البحثيااة المقبولااة ماان 

 . سيمينار القسم العلمي

 .عدد عشوائي من  طالب البحث (إستبيان)إستقصاء 

مان  الادكتوراهالحاصلين علي درجاة 

 (إستبيان)إستقصاء  . ذات القسم العلمي

عاادد عشااوائي ماان  الحاصاالين علااي 

مااااان ذات القسااااام  الااااادكتوراهدرجاااااة 

 . العلمي

المساااااااؤلين ورؤسااااااااء الجهاااااااات أو  مقابالت (.جهات التوظيف)المستفيدون
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المؤسساااااات المعنياااااة بالتعامااااال مااااان 

 الاااادكتوراهالحاصاااالين علااااي درجااااة 

تخصص التربية الموسيقية فاي مجاال 

 . الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

 

 .المراجعون 

ومالحظاااات ثالثاااة مااان مقاااابالت 

مان  2اساتذة المجال والتخصاص 

 من الخارج   1+ الجامعة 

أساااااتذة مجااااال الصااااولفيج واإليقاااااع 

 . واإلرتجال

 منسق البرنامج                               المدير التنفيذي لوحدة الجودة     

 لبنى فريد  /جمعة حسين عبد الجواد                                     د/د.أ  

                                               

 مدير البرنامج

 رئيس مجلس القسم العلمي

 غادة حسنى/ د.أ
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 مصفوفة المعارف والمهارات للبرنامج التعليمي

 

 المقررات الدراسية
 المعرفة والفهم 8/0

0 8 3 4 5 6 7 2 2 01 00 08 

 √ √ √   √   √  √ √ تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 √  √   √ √  √ √ √ √ (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

 √  √   √  √ √  √  (قراءات أجنبية فى مجال التخصص)أجنبي مقرر 

 √ √  √ √ √  √ √    حلقة البحث

 

 المقررات الدراسية
 مهارات ذهنية 8/8

0 8 3 4 5 6 7 2 2 01 00 08 

   √  √  √ √ √ √  √ تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 √ √ √ √  √  √ √ √ √ √ (تدريب سمع)مقرر عربي 

  √   √  √  √ √ √  (قراءات أجنبية فى مجال التخصص)أجنبي مقرر 

   √  √ √ √  √ √ √  حلقة البحث

 

 المقررات الدراسية
 مهارات مهنية وعملية 8/3/0

0 8 3 4 5 6 7 

  √ √ √ √ √  تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 √ √ √ √ √  √ (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

   √  √ √  (قراءات أجنبية فى مجال التخصص)أجنبي مقرر 

   √ √ √  √ حلقة البحث

 

 

 المقررات الدراسية
 مهارات عامة  8/3/8

0 8 3 4 5 6 7 2 2 

 √   √ √ √   √ تطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 √  √ √ √ √ √ √ √ (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 
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 √ √ √ √ √ √   √ (أجنبية فى مجال التخصص قراءات)مقرر أجنبي 

 √ √  √ √ √ √  √ حلقة البحث

 

 

 

 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية للبرنامج مع المقررات( المعرفة والفهم)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية المقرراتللبرنامج مع ( القدرات الذهنيـة)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 المعرفـة والفهم 2/1

2/
1/

1
 

2/
1/

2
 

2/
1/

3
 

2/
1/

4
 

2/
1/

5
 

2/
1/

6
 

 ×    ×  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

  × × ×  × (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

  × × ×  × (.قراءات أجنبية فى مجال التخصص  )مقرر أجنبي 

 × × × × ×  حلقة بحث

 اسم المقرر

 القدرات الذهنيـة 2/2

2/
2/

1
 

2/
2/

2
 

2/
2/

3
 

2/
2/

4
 

2/
2/

5
 

2/
2/

6
 

2/
2/

7
 

2/
2/

2
 

2/
2/

9
 

 ×       ×  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 × × × × ×   × × (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

 × × × ×    ×  (.قراءات أجنبية فى مجال التخصص  )مقرر أجنبي 

 ×  ×   × × × × حلقة بحث



 
 

 
 

11 

 

 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية للبرنامج مع المقررات( القدرات المهنية)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 وعمليةمهارات مهنية  2/3/1

2/
3/

1/
1

 

2/
3/

1/
2

 

2/
3/

1/
3

 

2/
3/

1/
4

 

2/
3/

1/
5

 

2/
3/

1/
6

 

  ×   ×  اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 × × × ×  × (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

 × × × ×  × (.قراءات أجنبية فى مجال التخصص  )مقرر أجنبي 

  ×   ×  حلقة بحث
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية للبرنامج مع المقررات( القدرات العامة )مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقيةالدراسية لمرحلة  مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة  للبرنامج مع المقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم المقرر

 مهارات عامــة والمنتقلة 2/3/2

2/
3/

2/
1

 

2/
3/

2/
2

 

2/
3/

2/
3

 

2/
3/

2/
4

 

2/
3/

2/
5

 

2/
3/

2/
6

 

2/
3/

2/
7

 

2/
3/

2/
2

 

 ×  ×    ×  في مجال التخصصاإلحصاء وتطبيقات الحاسب 

 × × × × × × × × (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

 × × × × × × × × (.قراءات أجنبية فى مجال التخصص  )مقرر أجنبي 

 ×  × × × × × × حلقة بحث

 اسم المقرر
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 

       × × ×  × اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال التخصص

 × × × × × × × × × ×  (دراسات موسيقية فى مجال الصولفيج)مقرر عربي 

 × × × × × × × × × ×  (.التخصص قراءات أجنبية فى مجال  )مقرر أجنبي 

 × × ×  × × × × ×  × حلقة بحث
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة  للبرنامج مع المقررات

 األهداف العامة للبرنامج

ت 
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.) 

ث
ح
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قة
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 ×   × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

   × ×  .مع المعارف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً للعالقات البينية بينها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالدمج المعارف الُمتخصصة في مجال 

 × × × × .وتحقيق أعلى استفادة منها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم ُممارسته المهنية في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

× × × × 

 × × × × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

  × × × . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالتوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

  × × × .تحديد الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها

  × ×  .واإلرتجال التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع 

  × × × .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

  × × × .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

  × ×  × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال 
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات الخريج

 المعرفـة والفهم 2/1

2/
1/

1
 

2/
1/

2
 

2/
1/

3
 

2/
1/

4
 

2/
1/

5
 

2/
1/

6
 

 ×  ×  ×  .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

مااع المعااارف ذات العالقااة  الصااولفيج واإليقاااع واإلرتجااالدمااج المعااارف الُمتخصصااة فااي مجااال 

 .مستنبطا وُمطوراً للعالقات البينية بينها 

×   × × × 

 الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .وتحقيق أعلى استفادة منها 

× ×  × ×  

اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجاليلزم ُممارسته المهنية في مجال 

×   × ×  

 × × ×  × × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

الصولفيج واإليقاع التوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

 . واإلرتجال

× ×  × × × 

 × × × × × × .وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها تحديد الُمشكالت المهنية

التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 

. 

   × ×  

    × ×  .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع  توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على

 .واإلرتجال

 ×  ×   

 × ×  × × × .الوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال
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 الدراسية لمرحلة الدكتوراه المقرراتللبرنامج مع ( القدرات الذهنيـة)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 مواصفات الخريج

 القدرات الذهنيـة 2/2

1
2

/
2/

1
 

2/
2/

2
 

2/
2/

3
 

2/
2/

4
 

2/
2/

5
 

2/
2/

6
 

2/
2/

7
 

2/
2/

2
 

2/
2/

9
 

    ×  × ×   .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

 ×      ×  × .مع المعارف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً للعالقات البينية بينها  واإليقاع واإلرتجالالصولفيج دمج المعارف الُمتخصصة في مجال 

 × ×      ×  .وتحقيق أعلى استفادة منها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم ُممارسته المهنية في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

×       ×  

 ×    × × ×  × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

 × ×   × × ×  × . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالتوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

 × × ×  × × × ×  .تحديد الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها

 × × ×       .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال 

  × × ×  ×   × .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

        ×  .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

 × × ×   × ×  × .والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالوعي بدوره في الُمجتمع 
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية للبرنامج مع المقررات( القدرات المهنية)مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 

 مواصفات الخريج

 مهارات مهنية وعملية 2/3/1

2/
3/

1/
1

 

2/
3/
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2
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3/
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3

 

2/
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4
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3/
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5

 

2/
3/

1/
6

 

  × ×  × × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

 × × × × ×  .مع المعارف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً للعالقات البينية بينها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالدمج المعارف الُمتخصصة في مجال 

 ×   × ×  .وتحقيق أعلى استفادة منها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

الصولفيج واإليقاع اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم ُممارسته المهنية في مجال 

 .واإلرتجال

×    ×  

 × × × × ×  .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

  × × × ×  . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالتوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

  × ×    .تحديد الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها

 × ×    × .واإلرتجال التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع 

 ×  ×    .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

  × × ×   .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال

   ×  ×  .مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في 
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية  للبرنامج مع المقررات( القدرات العامة )مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة 

 

 

 

 

 

 مواصفات الخريج

 مهارات عامــة والمنتقلة 2/3/2

2/
3/

2/
1

 

2/
3/

2/
2

 

2/
3/

2/
3

 

2/
3/

2/
4

 

2/
3/

2/
5

 

2/
3/

2/
6

 

2/
3/

2/
7

 

2/
3/

2/
2

 

 × ×  × × ×   .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

    ×    × .مع المعارف ذات العالقة مستنبطا وُمطوراً للعالقات البينية بينها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالدمج المعارف الُمتخصصة في مجال 

  ×  ×  ×  × .وتحقيق أعلى استفادة منها  الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

الصولفيج اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم ُممارسته المهنية في مجال 

 .واإليقاع واإلرتجال

  × × ×  ×  

    ×   × × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

    ×   × × . الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالتوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

 ×   × × × × × .المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لهاتحديد الُمشكالت 

  × ×  × × × × .التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 

 × × ×  × × ×  .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

      × ×  .الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالتوظيف الموارد 

   ×   × × × .الوعي بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال
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 الدراسية لمرحلة دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات

 

 منسق البرنامج                                                                                               مدير البرنامج    

 رئيس مجلس القسم العلمي                                                                       لبنى فريد             /د

ىغاده حسن/د.أ                                                                                                                

 مواصفات الخريج
 األهداف العامة للبرنامج

1 2 3 4 5 6 7 2 9 10 11 

 × × ×  × × × ×   × .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالاتقان أساسيات ومنهجيات البحث العلمي في مجال 

مع المعاارف ذات العالقاة مساتنبطا  واإليقاع واإلرتجالالصولفيج دمج المعارف الُمتخصصة في مجال 

 .وُمطوراً للعالقات البينية بينها 

 ×  × ×    × × × 

 الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإظهار وعياً عميقاً بالمشكالت الجارية والنظريات الحديثة في مجال 

 .وتحقيق أعلى استفادة منها 

 × ×  ×    × × × 

اتقان نطاقاً واسعاً من المهارات المهنية في مجال التخصص واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة بما يلزم 

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالُممارسته المهنية في مجال 

× ×  × ×    × × × 

 ×  × ×  × × × × ×  .الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالعمل الُمستمر على االضافة للمعارف في مجال 

الصولفيج واإليقاع التوجه نحو تطوير طُرق وأدوات وأساليب جديدة للمزاولة المهنية في مجال 

 . واإلرتجال

  × × × × × ×   × 

 ×    × × ×  ×  × .تحديد الُمشكالت المهنية وإيجاد حلوالً ُمبتكرة لها

مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال التواصل بفّعالية وقيادة فريق العمل في سياقات مهنية ُمتنوعة في 

. 

   × ×   ×  × × 

 × × × × ×  × ×    .التصرف بما يعكس االلتزام بالنزاهة والمصداقية وقواعد المهنة

توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة والعمل على إيجاد موارد جديدة في مجال الصولفيج واإليقاع 

 .واإلرتجال

 × × × × × × ×  × × 

 × ×  × × × × × × × × .بدوره في الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالالوعي 
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 (مجال الصولفيج  –دكتوراه ) مصفوفة اشتقاق نواتج التعلم المستهدفة لبرنامج 

 : المعرفة والفهم 0. 8

 :   بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على فهم واستيعاب كل من

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 

ILOs 
 المقرر

النظريات - 2.1.1

واألساسيات 

الُمتعلقة في مجال 

الصولفيج واإليقاع 

 واإلرتجال

والمجاالت ذات 

 .العالقة

 

أساسيات  -

ومنهجيات 

وأخالقيات البحث 

العلمي وأدواته 

 .الُمختلفة

 

 

    

يدرك النظريات 

واألساسيات 

والمعارف 

في المتخصصة 

مجال التعلم وكذا 

العلوم ذات العالقة 

 .بممارسته المهنية

يتقن النظريات واألساسيات  1.1.2

والُمستجدات من المعارف في مجال 

الصولفيج واإليقاع واالرتجال 

 والمجاالت ذات العالقة

 

 

 

 

 

يلم بأساسيات ومنهجيات  2.1.2

وأخالقيات البحث العلمي وأدواته 

 .الُمختلفة

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حلقة بحث

2.1.2 

3.1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4 

مبادئ وأساسيات  -

الجودة في 

الُممارسة المهنية 

في مجال 

الصولفيج واإليقاع 

 واالرتجال

 

مبادئ وأساسيات  -

الجودة في 

الُممارسة المهنية 

في مجال 

الصولفيج واإليقاع 

 .واإلرتجال

 

يلم باسس  -

وقواعد 

الصولفيج 

 وتدريب السمع

 

مبادئ يوظف 

وأساسيات 

الجودة في 

الممارسة 

المهنية في 

مجال 

 .التخصص

. 

 

يوظف المبادئ األخالقية 2.1.3

والقانونية للُممارسة المهنية في 

مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 

 .وتطبيقها

 

 

يمارس مبادئ وأساسيات  4.1.2

الجودة في الُممارسة المهنية في 

مجال الصولفيج واإليقاع 

 .واالرتجال

يتعرف على المعارف  5.1.2

الُمتعلقة بآثار ُممارسته المهنية في 

مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 

على البيئة وطُرق تنمية البيئة 

 .وصيانتها

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 مقرر أجنبى

 

 حلقة بحث

 

أساسيات  2.1.5

وأخالقيات البحث 

 .العلمي

ان يصمم بيئة -

العمل التى تحقق 

األمن والسالمة 

يدرك التطورات  6.1.2

والرؤى الحديثة والمناهج البحثية 

في مجال الصولفيج واإليقاع 

 حلقة بحث
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 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر 

ILOs 
 المقرر

 .واالرتجال .المهنية والبيئية

 

 

 

 

 

 

 

 

 :المهارات الذهنية 8. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادرا على

 النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

تحديد وتحليل  2.2.1

المشاكل في 

مجال التخصص 

وترتيبها وفقا 

 .ألولوياتها

يوظف المعلومات للتعامل ان -

 .بكفاءة مع المشكالت والمواقف

 

 

ان يقترح اساليب حديثة لحل -

 المشكالت

يحلل المعلومات في   1.2.2

مجال الصولفيج واإليقاع 

واالرتجال والقياس عليها 

 .واالستنباط منها

يجيد حل الُمشكالت  2.2.2

الُمتخصصة في مجال 

الصولفيج واإليقاع 

واالرتجال استناداً على 

 .الُمعطيات الُمتاحة

 

 

 مقرر عربى

حل المشاكل  2.2.2

المتخصصة في 

 .مجال مهنته

يقدر على انتاج افكار جديدة أن    -

 وحلول للمشكالت

يجرى دراسات بحثية  3.2.2

تُضيف إلى المعارف في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واالرتجال

 

يصيغ األوراق العلمية في  4.2.2

مجال الصولفيج واإليقاع 

 .واالرتجال

يخطط لتطوير األداء في  5.2.2

مجال الصولفيج واإليقاع 

 .واالرتجال

. 

. 

. 

 

 مقرر عربى 

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 مقرر عربىيقيم المخاطر في  6.2.2ان يحلل ابحاث وموضوعات في  -القراءة التحليلية  2.2.3
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 النتائج التعليمية المستهدفة للبرنامج ARS م
النتائج التعليمية المستهدفة 

   ILOsللمقرر
 المقرر

لألبحاث 

والمواضيع ذات 

العالقة 

 .بالتخصص

 مجال التخصص

ان يعرف كيفية استنباط -

 .المعلومات وجمع البيانات

الُممارسات المهنية في مجال 

 .واالرتجالالصولفيج واإليقاع 

يجيد الحوار والنقاش في  7.2.2

مجال الصولفيج واإليقاع 

واالرتجال المبني على البراهين 

 .واألدلة

يتخذ القرارات المهنية  2.2.2

المالئمة في مجال الصولفيج 

واإليقاع واالرتجال في سياقات 

 .مهنية ُمتنوعة

يجيد االبتكار واالبداع في  9.2.2

مجال الصولفيج واإليقاع 

 .االرتجالو

 

 

 

 

 

 خطة بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقرر الجنبى

 

 :  المهارات المهنية 3. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه يجب أن يكون الخريج قادراعلى

 ARS 
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 ILOsللمقرر  
 المقرر
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2.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 

إتقان المهارات  -

المهنية األساسية 

والحديثة في 

 تخصصهمجال 

 

 

 

 

 

 

كتابة وتقييم  -

 التقارير المهنية

يبتكر اكثر من ان  -

استراتيجية تدريس 

وفق متطلبات المهام 

 .التعليمية

 

 

 

 

 

 

 

 

يكتسب مهارات -

جمع وترتيب 

 .وعرض المعلومات

يتقن المهارات المهنية  1.3.2

في مجال  األساسية والحديثة

 .الصولفيج واإليقاع واالرتجال

يجيد كتابة وتقييم التقارير  2.3.2

المهنية واألبحاث العلمية في 

مجال الصولفيج واإليقاع 

واالرتجال على أساس علمي 

 .سليم

يقيم الطُرق واألدوات  3.3.2

القائمة في مجال الصولفيج 

  .واإليقاع واالرتجال

يجيداستخدام الوسائل  4.3.2

ية بما يخدم الُممارسة المهنية التقن

في مجال الصولفيج واإليقاع 

 .واالرتجال

يجيد التخطيط لتطوير  5.3.2

الُممارسة المهنية في مجال 

الصولفيج واإليقاع واالرتجال 

 .وتنمية أداء اآلخرين

يمارس الربط بين  6.3.2

المعارف والنظريات الُمرتبطة 

بمجال الصولفيج واإليقاع 

المجاالت األُخرى واالرتجال مع 

 .ذات العالقة

 مقرر عربى

 

 

 

 مقرر أجنبى

 

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 مقرر عربى
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 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 8

 :  بانتهاء دراسة برنامج الدكتوراه العليا يجب أن يكون الخريج قادرا على

 ARS م

النتائج 

التعليمية 

المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر  

ILOs 
 المقرر

2.4.

1 

التواصل الفّعال  -

 .بأنواعه الُمختلفة

استخدام تكنولوجيا  -

المعلومات بما يخدم 

 .  الُممارسة المهنية

التقييم الذاتي  -

وتحديد احتياجاته 

 .التعلمية الشخصية

استخدام المصادر  -

الُمختلفة للحصول 

على المعلومات 

 .والمعارف

وضع قواعد  -

وُمؤشرات تقييم أداء 

 .اآلخرين

العمل في فريق,  -

وقيادة فرق في 

 .سياقات مهنية ُمختلفة

 .  إدارة الوقت بكفاءة -

 .التعلم الذاتي والُمستمر -

يجد قنوات  ان-

جديدة للتواصل 

 .المستمر

 

 

 

 

 

 

 

 

يكتسب ان -

مهارة إدارة 

المواقف 

 .المختلفة

 

يجيد التواصل الفّعال  1.4.2

بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة 

الُمجتمعية في مجال الصولفيج 

 .واإليقاع واالرتجال

يستخدم تقنية المعلومات بما  2.4.2

يخدم الُممارسة المهنية في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واالرتجال

التدريب التقييم الذاتي و 3.4.2

الُمستمر في مجال الصولفيج 

 . واإليقاع واالرتجال

يمارس تعليم اآلخرين  4.4.2

وتقييم أداءهم في مجال الصولفيج 

 . واإليقاع واالرتجال

يستخدم المصادر الُمختلفة  5.4.2

للحصول على المعلومات 

والمعارف في مجال الصولفيج 

 .واإليقاع واالرتجال

 يمارس العمل في فريق 6.4.2

والقدرة على قيادة الفريق في 

 .سياقات مهنية ُمختلفة

يدير  اللقاءت العلمية في  7.4.2

مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 

 .والقدرة على إداءة الوقت بكفاءة

يتحلى بالدقة واألمانة في  2.4.2

جمع المعلومات وعرضها في مجال 

 .الصولفيج واإليقاع واالرتجال

 

    

 

 

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 

 

 

 

 مقرر اجنبى

 

 مقرر عربى

 

 

 

 

 

 

 مقرر أجنبى 

 

 

 

 حلقة بحث

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 نًُٕفٍخ                                           ا خبيعخ  

 انتشثٍخ انُٕعٍخكهٍخ  

 

 تٕصٍف ثشَبيح يشحهخ دكتٕساِ انفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ فً انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ ًَٕرج 

 ٔانغُبئى(يدبل )االداء اَنى 

 (8102/8102) 

 

 انكهٍخ: كهٍخ انتشثٍخ انُٕعٍخ                                          اندبيعخ: انًُٕفٍخ                            

 

 

 يٕاصفبد انجشَبيح

 يعهٕيبد أسبسٍخ ( أ)

 

 ثشَبيح يشحهخ دكتٕساِ انفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ فً انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ   اسى انجشَبيح: -  0      

 يدبل )االداء اَنى ٔانغُبئى(

 طجٍعخ انجشَبيح:   )أحبدي( -8

 انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ قسىانقسى انًسئٕل عٍ انجشَبيح:   - 3

 نجُى فشٌذيُسق عبو انجشَبيح:  د/   -4

 انًُعى حُفًسحش عجذ انًشاخع انذاخهً: أ. د/ -5

 عجذاهلل أحًذانًشاخع انخبسخً: أ.د/ يحًذ -6

و 8/2/8102( فً 0يدهس قسى انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ سقى )تبسٌخ أخش اعتًبد تٕصٍف انجشَبيح:  -7

 و06/2/8102( فً 0ٔيدهس انكهٍخ سقى )

 

 يعهٕيبد يتخصصخ ( ة)

 

 األْـذاف انعبيخ نهجشَبيح:  -0

 انؼهًٙ.. ُٚزمٍ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش 1/1

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل  ٚغٛذ .1/2  .االداء اٜنٗ ٔانغُبئٗ انؼًم ان

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.يغبل االداء اٜنٗ ٔانغُبئٗ . ُٚؽجك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ 1/3

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف را انؼاللخ ُيغزُجؽب ُٔيؽٕاس 1/4  نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب.. ُٚذيظ انًؼبسف ان

 .يغبل االداء اٜنٗ ٔانغُبئٗ. ُٚظٓش ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ 1/5    

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب.1/6  . ُٚحذد ان

 .يغبل االداء اٜنٗ ٔانغُبئٗ. ُٚزمٍ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ 1/7

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو يًبسعزّ انًُٓٛخ. .1/8  ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

 . ٚزٕاصم ثفبػهٛخ ٔ لٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.1/9

 . ٚؼٙ دٔسِ فٙ رًُٛخ انًغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.1/11

 . ٚزصشف ثًب ٚؼكظ اٞنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ. 1/11

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ. . ٚهزضو1/12  ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

 انًخشخبد انتعهًٍٍخ انًستٓذفخ يٍ انجشَبيح: 

:. المعرفـة والفهم  2/1   

النظريبث واألسبسيبث والُمستجذاث من المعبرف في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي والمجبالث راث العالقت. يذرك  1.1.2  
ومنهجيبث وأخالقيبث البحث العلمي وأدواته الُمختلفت.ؤسبسيبث ب يلم 2.1.2  
المببدئ األخالقيت والقبنىنيت للُممبرست المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي وتطبيقهب.يتعرف علً  3.1.2  
مببدئ وأسبسيبث الجىدة في الُممبرست المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي. يذرك 4.1.2  



 
 
 
 
 
 
 
 

المعبرف الُمتعلقت بآثبر ُممبرسته المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي علً البيئت وُطرق تنميت البيئت يتعرف علً  5.1.2
 وصيبنتهب.

التطىراث والرإي الحذيثت والمنبهج البحثيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي. يصف  6.1.2  
المهنيت في مجبل النظريبث والتؤيف.مببدئ وأسبسيبث الجىدة في الممبرست بلب يلم  2.1.2  

المعبرف المتعلقت بآثبر ممبرسته المهنيت علً البيئت وطرق تنميت البيئت وصيبنتهب. يصف 8.  1.2  
  . انقذساد انزٍُْـخ : 8/8

انغُبئٙ ٚغبت  ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انزشثٛخ انُٕػٛخ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ 

 :لبدسًا ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ

 انًؼهٕيبد فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔانمٛبط ػهٛٓب ٔاالعزُجبغ يُٓب. ٚحهم 1.2.2

ًُزبحخ. ٚحهم 2.2.2 ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ اعزُبدًا ػهٗ ان ًُشكالد ان  ان

 انًؼبسف فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.دساعبد ثحضٛخ ُرعٛف انٗ ٚغشٖ  3.2.2

 كزبثخ ٔصٛبغخ اٞٔساق انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.ٚغٛذ  4.2.2

 انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.ٚغٛذ  5.2.2

ًًُبسعبد انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.ٚمٛ 6.2.2  ى انًخبؼش فٙ ان

 انحٕاس ٔانُمبػ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.ٚغٛذ  7.2.2

 ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ انًالئًخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيزُٕػخ.ٚغٛذ   8.2.2

ٔانغُبئٙ .ٚجزكش رًشُٚبد ػالعٛخ نجؼط انصؼٕثبد انزمُٛخ فٙ االداء انؼضفٙ  9.2.2      

 . انًٓـبساد : 8/3

  يٓبساد يٍُٓخ ٔعًهٍخ : -8/3

ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انزشثٛخ انُٕػٛخ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٚغت       

 :لبدسًا ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ

 انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. ٚزمٍ  1.3.2

 ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ ٔاٞثحبس انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ػهٗ أعبط ػهًٙ عهٛى. ٚكزت 2.3.2

 ٔرؽٕٚش انُؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. ٚمٛى 3.3.2

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.ٚ 4.3.2  غزخذاو انٕعبئم انزمُٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ.ًٚبسط  5.3.2  انزخؽٛػ نزؽٕٚش ان

ًُشرجؽخ ثًغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ي ٚشثػ  6.3.2 ُٞخشٖ راد انؼاللخ.ثٍٛ انًؼبسف ٔانُظشٚبد ان  غ انًغبالد ا

 يٓبساد عبيــخ : - 8/4

ثبَزٓبء دساعخ ثشَبيظ دكزٕساِ انفهغفخ فٙ انزشثٛخ انُٕػٛخ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٚغت 

 :لبدسًا ػهٗ أٌ ٚكٌٕ انخشٚظ

ًُغزًؼٛخ فٙ يغبل اٞداءٚزٕاصم ثشكم  1.4.2 ًُشبسكخ ان  اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. نفّؼبل ٔان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.ٚغٛذ  2.4.2  اعزخذاو رمُٛخ انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو ان

ٚظٓش لذساد انزؼهى انزارٙ ٔرحذٚذ احزٛبعبرخ انزؼهًٛٛخ انشخصٛخ . 3.4.2  

 رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. ًٚبسط  4.4.2

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙٚغٛذ  5.4.2  .اعزخذاو انًصبدس ان

 فشٚك ٔانمذسح ػهٗ لٛبدح انفشٚك فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ. ظًٍ  ٚؼًم  6.4.2

 كفبءح.انهمبءد انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔانمذسح ػهٗ اداءح انٕلذ ث ٚذٚش 7.4.2

 ثبنذلخ ٔاٞيبَخ فٙ عًغ انًؼهٕيبد ٔػشظٓب فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. ٚزحهٗ 8.4.2

 

 األكبدًٌٍخ نهجشَبيح : انًعبٌٍش

 يٕاصفبد انخشٌح  -0

 :  ٌدت أٌ ٌكٌٕ قبدسًا عهىاالداء اَنى ٔانغُبئى خشٌح ثشَبيح انذكتٕساِ فً 

 ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش انؼهًٙ.  -1/1

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انُظشٚبد ٔانزؤنٛف.  -1/2  انؼًم ان

 رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ يغبل انُظشٚبد ٔانزؤنٛف ٔانًغبالد راد انؼاللخ.  -1/3

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽ -1/4  ًب ٔيؽٕسًا نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب. ديظ انًؼبسف ان

 اظٓبس ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ يغبل انُظشٚبد ٔانزؤنٛف. -1/5

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔاٚغبد حهٕاًل ُيجزكشح نحهٓب.  -1/6  رحذٚذ ان



 
 
 
 
 
 
 
 

 ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓباسد انًُٓٛخ فٙ يغبل انُظشٚبد ٔانزؤنٛف. -1/7

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.  -1/8  انزٕعّ َحٕ رؽٕٚش ؼشق ٔأدٔاد ٔأعبنٛت عذٚذح نه

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو ُيًبسعزّ انًُٓٛخ.  -1/9  اعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

 انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.  -1/11

ًُزبحخ.  -1/11  ارخبر انمشاس فٙ ظم انًؼهٕيبد ان

ًُزبحخ ثكفبءح ٔرًُٛزٓب ٔانؼًم ػهٗ اٚغبد يٕاسد عذٚذح.  -1/12  رٕظٛف انًٕاسد ان

ًُغزًغ ٔانحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.  -1/13  انٕػٙ ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

 انزصشف ثًب ٚؼكظ االنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.  -1/14

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔخجشارّ نٝ -1/15  خشٍٚ. االنزضاو ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ  -8

 انًعشفخ ٔانفٓى:   8/0

 ثبَتٓبء داسسخ ثشَبيح انذكتٕساِ ٌدت أٌ ٌكٌٕ انخشٌح قبدسًا عهً انفٓى ٔانذساٌخ ثكم يٍ: 

 النظريبث واألسبسيبث والُمستجذاث من المعبرف في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي والمجبالث راث العالقت. 1.1.2
 أسبسيبث ومنهجيبث وأخالقيبث البحث العلمي وأدواته الُمختلفت. 2.1.2
 المببدئ األخالقيت والقبنىنيت للُممبرست المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي وتطبيقهب. 3.1.2
 مببدئ وأسبسيبث الجىدة في الُممبرست المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي. 4.1.2
 لقت بآثبر ُممبرسته المهنيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي علً البيئت وُطرق تنميت البيئت وصيبنتهب.المعبرف الُمتع 5.1.2
 التطىراث والرإي الحذيثت والمنبهج البحثيت في مجبل األداء اآللي أو الغنبئي. 6.1.2
 المببدئ وأسبسيبث الجىدة في الممبرست المهنيت في مجبل النظريبث والتؤيف.  2.1.2

 المعبرف المتعلقت بآثبر ممبرسته المهنيت علً البيئت وطرق تنميت البيئت وصيبنتهب. 8.  1.2
    انزٍُْخ  انقذساد 8/8

 ثبَتٓبء داسسخ ثشَبيح انذكتٕساِ ٌدت أٌ ٌكٌٕ انخشٌح قبدسًا عهى: 

 رحهٛم ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔانمٛبط ػهٛٓب ٔاالعزُجبغ يُٓب. 2.8.0

ًُزبحخ. 2.2.2 ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ اعزُبدًا ػهٗ ان ًُشكالد ان  حم ان

 اعشاء دساعبد ثحضٛخ ُرعٛف انٗ انًؼبسف فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 3.2.2

 كزبثخ ٔصٛبغخ اٞٔساق انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 4.2.2

 انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 5.2.2

ًًُبسعبد انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 6.2.2  رمٛٛى انًخبؼش فٙ ان

 ٙ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.انحٕاس ٔانُمبػ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئ 7.2.2

 ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ انًالئًخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيزُٕػخ. 8.2.2

 .  االثزكبس ٔاالثذاع فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ 9.2.2

 انًٓبساد انًٍُٓخ     8/3

 ثبَتٓبء داسسخ ثشَبيح انذكتٕساِ ٌدت أٌ ٌكٌٕ انخشٌح قبدسًا عهى: 

 ارمبٌ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 2/3/0

 كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ ٔاٞثحبس انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ػهٗ أعبط ػهًٙ عهٛى. 2.3.2

  ٛٛى ٔرؽٕٚش انُؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.رم 3.3.2

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 4.3.2  اعزخذاو انٕعبئم انزمُٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ. 5.3.2  انزخؽٛػ نزؽٕٚش ان

ُٞخشٖ راد انؼاللخ. 6.3.2 ًُشرجؽخ ثًغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ يغ انًغبالد ا  انشثػ ثٍٛ انًؼبسف ٔانُظشٚبد ان

 انًٓبساد انعبيخ ٔ انقبثهخ نهُقم   8/4

 ثبَتٓبء داسسخ ثشَبيح انذكتٕساِ ٌدت أٌ ٌكٌٕ انخشٌح قبدسًا عهى: 

ًُشبسكخ ان 2/4/0 ًُخزهفخ ٔان  ًُغزًؼٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 2.4.2  اعزخذاو رمُٛخ انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو ان

ًُغزًش فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ.  3.4.2  انزمٛٛى انزارٙ ٔانزذسٚت ان

 نٙ أٔ انغُبئٙ. رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى فٙ يغبل اٞداء اٜ 4.4.2



 
 
 
 
 
 
 
 

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ 5.4.2  .اعزخذاو انًصبدس ان

 انؼًم فٙ فشٚك ٔانمذسح ػهٗ لٛبدح انفشٚك فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ. 6.4.2

 اداءح انٕلذ ثكفبءح.اداءح انهمبءد انؼهًٛخ فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ ٔانمذسح ػهٗ  7.4.2

 انزحهٙ ثبنذلخ ٔاٞيبَخ فٙ عًغ انًؼهٕيبد ٔػشظٓب فٙ يغبل اٞداء اٜنٙ أٔ انغُبئٙ. 8.4.2

 انعاليبد انًشخعٍخ : -4

 سخٍخ نجشَبيح انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ.ال تٕخذ عاليبد يشخعٍخ خب

 ٍْكم ُٔيكَٕبد انجشَبيح : -5

 يـُذح انجشَبيـــح : سُخ ٔاحذح  -أ 

 انجشَبيح : يٕاد َظشٌخ ٔتطجٍقٍخ.ٍْكم  -ة
ًُمشساد انذساعٛخ ػهٗ انُحٕ انزبنٙ:  ٚمٕو انؽبنت ثذساعخ ان

 َظش٘              ػًهٙ                 اعًبنٙ    عذد انسبعبد/عذد انٕحذاد

 اخزٛبس٘   انضايٙ               اَزمبنٙ                                  

 %1.25(     ػذد    3يمشساد انؼهٕو اٞعبعـٛخ: يبدح ٔاحذح ػذد انغبػبد ) □

 %       1.75(      ػذد    6( يٕاد ػذد انغبػبد )2يمشساد ػهٕو انزخـصص: ) □

 %               1.25(      ػذد    3يمشساد يٍ ػهٕو أخشٖ: يبدح ٔاحذح ػذد انغبػبد ) □

 ُيستٌٕبد انجشَبيح )فى َظبو انسبعبد انًعتًذح( :ال ٌُطجق  - أ

ًُتجع فً انجشَبيح ْٕ انُظبو انفصم انذساسً انكبيم ُيذح انجشَبيح سُخ ٔاحذح دساسٍخ ٔخًٍع يقشساد انجشَبيح  انُظبو ان

 إنضايٍخ ٔال ٌٕخذ يقشساد إختٍبسٌخ .         

 د . يقشساد انجشَبيــح :

 ى ٔانغُبئى. ناألداء االانفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ تخصص انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ يدبل دكتٕساِ   إنضايى: -أ 

 اســى انًقشس

 انُٓبئٛخ انؼظًٙ نهذسعبد ػذد انغبػبد اٞعجٕػٛخ

أػًبل عُخ  يغًٕع رؽجٛمٙ َظشٖ

 ٔشفٕٖ

 يغًٕع رحشٚش٘ رؽجٛمٙ

 111 41 41 21 3 2 1 اإلحصبءٔرؽجٛمبد انحبعت فٙ يغبل انزخصص

اٞداء االنبٗ  دساعبد يٕعبٛمخ فبٙ يغببل    يمشس ػشثٙ)

 (ٔانغُبئٗ
1 2 3 21 41 41 111 

 111 41 41 21 3 2 1 يمشسأعُجٙ )لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فٙ انزخصص(

 111 - - 111 3 - 3 حهمخ ثحش 

 يحتٌٕبد انًقشساد  :  -5

 كٕد أٔ سقى انًقشس  :    

 انًقشس :إسى 

 انًحتٌٕبد  :

 ) طجقًب نًب ْٕ يزكٕس فى انالئحخ (

 : نتحب  ثبنجشَبيح ُيتطهجبد اال -

حبصاًل ػهٙ دسعخ انًبعغزٛش، راد انزخصص يٍ كهٛخ انزشثٛخ انُٕػٛخ، عبيؼخ انًُٕفٛخ أٔ يٍ أ٘ كهٛخ ُيُبظشح   انؽبنتأٌ ٚكٌٕ -

 فٙ انغبيؼبد انًصشٚخ، فٙ راد انزخصص/انمغى.

ًُمبثهخ انشخصٛخ، نغُخ صالصٛخ ُٚشكهٓب سئٛظ انمغى انؼهًٙ. انؽبنتأٌ ٚغزبص -  كشف ان

 أٌ ٚكٌٕ انؽبنت الئمًب ؼجًٛب حغت اعشاءاد انكشف انؽجٙ ػهّٛ، حغت عٛش اإلعشاءاد.-

 انقٕاعذ انًُظًخ الستكًبل انجشَبيح : -7

 انًقشساد انتًٍٓذٌخ:انسُخ انتًٍٓذٌخ ) انسُخ االٔنً (:ٌتى فجٓب اختٍبص خًٍع 

ًُمشساد  ششغ انزمذو فٙ انجشَبيظ نهغُزٍٛ انضبَٛخ ٔانضبنضخ )يشحهخ رغٓٛض انجحش ُٔيُبلشزّ(، أٌ ٚغزبص انجبحش/انجبحضخ عًٛغ ان

ًُمشسح، ٔال ُٚغًح نهجبحش ثبالَزمبل ارا رخهف، فالثذ أٌ ٚزمذو انٙ االيزحبٌ فٙ يٕاد انزخهف ٔالٚشزشغ انحعٕس.   انزًٓٛذٚخ ان

 

12 6 6 
12 - - 

 ساعغ اعزًبساد رٕصٛف انًمشساد



 
 
 
 
 
 
 
 

 انسُخ انثبٍَخ ٔانثبنثخ: ٌتى خالنٓب  تدٍٓض خطخ انجحث ٔإتًبو إخشاءاد انجحث ُٔيُبقشتّ :

ٚزى فٛٓب انؼًم ثزحعٛش َمؽخ انجحش ٔارًبو انخؽخ رحذ اسشبد ٔرٕعّٛ أحذ أعبرزح انًغبل، ٔٚزى رنك ثزٕعّٛ يغهظ انمغى انؼهًٙ 

ٔاٞيش ثذخٕنّ عًُٛٛبس انمغى انؼهًٙ نهؼشض ٔنهحصٕل ػهٙ ارًبو دسعخ ثبنًٕافمخ ػهٙ ُيالئًخ ٔحذاصخ ُيزغٛشاد انؼُٕاٌ ٔصحزّ 

ًُششفٍٛ ػهٛٓب، ٚزى انزمذو  انذكزٕساِ ٔرحذٚذ ْٛئخ االششاف ػهٙ انشعبنخ ثًغهظ انمغى انؼهًٙ، ٔػُذ لجٕل ٔارًبو انشعبنخ يٍ لجم ان

ًُُبلشخ ٔانحصٕل ػهٙ دسعخ دكزٕساِ انفهغفخ راد انزخصص، حغت ارًبو االعشاءاد االداسٚخ يٍ  نًغهظ انمغى نزحذٚذ ْٛئخ ان

 خالل اداسح انذساعبد انؼهٛب ٔانجحٕس ثبنكهٛخ.

 

 طش  ٔقٕاعذ تقٍٍى انًهتحقٍٍ ثبنجشَبيح :  -0

ًُستٓذفخ انطشٌقخ   يب تقٍسّ يٍ ُيخشخبد انتعهى ان

انًؼشفببخ ٔانفٓببى، انمببذساد انزُْٛببخ، انًٓبببساد انؼبيببخ  كُببٕارظ رؼهًٛٛببخ     )انغُخ اٞٔنٙ(انغُخ انزًٓٛذٚخ  -1

ًُمبببشساد انزًٓٛذٚبببخ، ُٚشبببشغ       اعزٛببببص عًٛبببغ   ُيغبببزٓذفخ يبببٍ دساعبببخ ان

ًُمشساد انزًٓٛذٚخ.  ان

رغٓٛض انخؽخ ٔثذاٚخ انجحش )انغُخ انضبَٛخ  -2

 ٔانضبنضخ(

خؽخ  نزغٓٛض ْٙ اكزغبة انمذساد انجحضٛخ ٔانًٓبساد انؼًهٛخ ٔانحشفٛخ

 . انجحش، ُصى ارًبو اعشاءاد انجحش ُٔيُبلشخ انشعبنخ

ْٙ انحصٕل ػهٙ لشاساد يغهظ انمغى انؼهًٙ، رحذ اششاف ٔرٕعّٛ  االعشاءاد االداسٚخ ٔانجحضٛخ 

سئٛظ انمغى انؼهًٙ، ثمجٕل خؽخ انجحش ٔدخٕل انغًُٛٛبس ٔرحذٚذ ْٛئبخ  

ًُشبشفٍٛ،   االششاف ػهٙ انشعبنخ، ُصى ثؼبذ االَزٓببء يُٓبب سعبًًٛب ث     ؽهبت ان

ُٚحببذد انمغببى ْٛئببخ ُيُبلشببخ انشعبببنخ، ُصببى ارًبببو اعببشاءاد انحصببٕل ػهببٙ   

دسعخ دكزٕساِ انفهغبفخ  فبٙ انزشثٛبخ انُٕػٛبخ يغببل انُظشٚببد ٔانزبؤنٛف        

 ٔاالفبدح ثزنك.

 طش  تقٌٕى انجشَبيح: -2

 انعٍُخ انٕسٍهخ  انقبئى ثبنتقٌٕى 

ًُغببغهٍٛ نببذكزٕساِ    -1 ؼببالة انجحببش ان

ٔرٔ٘ انخؽبػ انجحضٛبخ انًمجٕنبخ    انفهغفخ 

 يٍ عًُٛٛبس انمغى انؼهًٙ.

 ػذد ػشٕائٙ يٍ  ؼالة انجحش. اعزمصبء )اعزجٛبٌ(

انحبصبببهٍٛ ػهببببٙ دسعبببخ دكزببببٕساِ    -2

 انفهغفخ يٍ راد انمغى انؼهًٙ. 

ػببذد ػشببٕائٙ يببٍ انحبصببهٍٛ ػهببٙ    اعزمصبء )اعزجٛبٌ(

دسعبببخ دكزببببٕساِ انفهغببببفخ يببببٍ راد  

 انمغى انؼهًٙ. 

ًُغزفٛذٌٔ)عٓبد انزٕظٛف( -3 انًغببببببئنٍٛ ٔسإعبببببببء انغٓبببببببد أٔ  ُيمبثالد ثئسٚخ  ان

اُنًئعغببببد انًؼُٛبببخ ثبنزؼبيبببم يبببٍ    

انحبصببببهٍٛ ػهببببٙ دسعببببخ دكزببببٕساِ  

انفهغبببببفخ يبببببٍ راد انمغبببببى انؼهًبببببٙ 

 رخصص انُظشٚبد ٔانزؤنٛف.

ًُشاعؼٌٕ انخبسعٍٛٛ -4 ُٔيالحظبد  ُيمبثالد ثئسٚخ ان

صالصخ يٍ أعبرزح انًغبل 

 1يٍ انغبيؼخ +  2خصص ٔانز

 يٍ خبسط انغبيؼخ  

ًُزخصصبببٌٕ فبببٙ   أعببببرزح انًغببببل ان

 يغبالد ٔألغبو ٔشؼت انكهٛخ.



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 خبيعخ انًُٕفٍخ                                                               كهٍخ انتشثٍخ انُٕعٍخ

األداء االنى ٔانغُبئى دكتٕساِ انفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ يدبل يصفٕفخ انًعبسف ٔانًٓبساد نجشَبيح 

. 

 

 انًقشساد انذساسٍخ
 انًعشفخ ٔانفٓى 8/0

1 2 3 4 5 6 7 8 

     √    رؽجٛمبد انحبعت فٙ يغبل انزخصص

االداء االنٗ دساعبد يٕعٛمٛخ فٙ يغبل يمشس ػشثٙ )

 ٔانغُبئٗ ( 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

     √  √ √ يمشس أعُجٙ )لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فٙ انزخصص(

 √ √ √ √ √  √  حهمخ انجحش

 

 انًقشساد انذساسٍخ
 زٍُْخان انقذساد 8/8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

       √   رؽجٛمبد انحبعت فٙ يغبل انزخصص

يمشس ػشثٙ )دساعبد يٕعٛمٛخ فٙ يغبل االداء االنٗ 

 ٔانغُبئٗ (

√ √ √ √  √ √ √ √ 

       √   يمشس أعُجٙ )لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فٙ انزخصص(

 √ √ √  √ √ √ √ √ حهمخ انجحش

 

 انًقشساد انذساسٍخ
 يٓبساد يٍُٓخ ٔعًهٍخ 8/3/0

1 2 3 4 5 6 

   √    رؽجٛمبد انحبعت فٙ يغبل انزخصص

يمشس ػشثٙ )دساعبد يٕعٛمٛخ فٙ يغبل االداء االنٗ 

 ٔانغُبئٗ (

√ √ √ √  √ 

   √   √ يمشس أعُجٙ )لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فٙ انزخصص(

  √ √  √ √ حهمخ انجحش

 

 انًقشساد انذساسٍخ
 يٓبساد عبيخ  8/3/8

0 8 3 4 5 6 7 2 

    √   √ √ رؽجٛمبد انحبعت فٙ يغبل انزخصص

يمشس ػشثٙ )دساعبد يٕعٛمٛخ فٙ يغبل االداء االنٗ 

 ٔانغُبئٗ (

√ √  √ √ √ √ √ 

    √   √ √ يمشس أعُجٙ )لشاءاد ثبنهغخ اإلَغهٛضٚخ فٙ انزخصص(

 √ √ √ √ √ √ √ √ حهمخ انجحش

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ نٍٓئخ االعتًبد ٔاندٕدح

األْـذاف انعبيخ نجشَبيح دكتٕساِ انفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ  

 انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ يدبل االداء االنى ٔانغُبئى 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

 1

2 

 ×     ×       × ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش انؼهًٙ.

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص.           ×  ×  انؼًم ان

رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص  

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
  ×         

 
 

ًُزخصصخ  يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽًب ديظ انًؼبسف ان

 ُٔيؽٕاسُا نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب.
 ×  ×        

 
 

         ×    اظٓبس ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 يغبل انزخصص.

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب.         ×    ×  رحذٚذ ان

 ×      ×       يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص. ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو ُيًبسعزّ انًُٓٛخ.  ×     ×      × × اعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

     ×    ×     انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

ًُغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ      ×          انجٛئخ.انٕػٙ ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

   ×       ×  ×  انزصشف ثًب ٚؼكظ اإلنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ.  ×       ×   × ×  اإلنزضاو ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

 انًعشفخ ٔانفٓى 

انُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.انزخصص 
× ×  ×  ×  ×    

 
 

ًُخزهفخ.  ×       ×  ×  × × أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٔأدٔارّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل  انًجبدة اٞخاللٛخ ٔانمبََٕٛخ نه

 انزخصص.
        × ×  

 
× 

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل  يجبدة ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ ان

 انزخصص.
× ×  ×  ×  × × ×  

 
× 

ًُزؼهمخ ثآصبس ُيًبسعزّ انًُٓٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔؼشق رًُٛخ  انًؼبسف ان

 انجٛئخ ٔصٛبَزٓب.
  × ×      ×  

 
 

ُٚهى ثبنُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل 

 انزخصص ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
× ×      ×    

 
 

 انقذساد انزٍُْخ 

ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل انزخصص ٔانمٛبط ػهٛٓب رحهٛم 

 ٔاالعزُجبغ يُٓب.
  × ×        

 
 

ًُزبحخ. ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ اعزُبدًا ػهٗ ان  ×       × ×     حم انًشبكم ان

   ×   ×    × ×   اعشاء دساعبد ثحضٛخ رعٛف انٗ انًؼبسف.

   ×   ×    × ×   صٛبغخ أٔساق ػهًٛخ.

ًًُبسعبد انًُٓٛخ.رمٛٛى انًخبؼش          × ×     فٙ ان

 ×         × × ×  انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل انزخصص.

        × ×    × ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

        × × × × ×  االثزكبس/ اإلثذاع.

 ×  ×     ×  ×   × انحٕاس ٔانُمبػ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.

 انًٓبساد انًٍُٓخ 

         ×   ×  ُٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل انزخصص.

      ×       × ُٚغٛذ كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ.

   ×   ×      × × ُٚمٛٛى ٔرؽٕٚش انؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل انزخصص.

ًًُبسعخ انًُٓٛخ. ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو  ×     ×    ×  × × ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ.  ×    ×  ×    ×   ُٚخؽػ نزؽٕٚش ان

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُتقهخ 

ًُخزهفخ.     × ×         انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.  ×     ×    ×   × اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو رؽٕٚش ان

    × ×      × ×  رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى.

ًُغزًش.       × ×     ×  انزمٛٛى انزارٙ ٔانزؼهى ان

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.       ×    × × × × اعزخذاو انًصبدس ان

    × ×         انؼًم فٙ فشٚك ٔلٛبدح فشق انؼًم.

    × ×        × ٔانمذسح ػهٙ اداسح انٕلذ.اداسح انهمبءاد انؼهًٛخ 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ نٍٓئخ االعتًبد ٔاندٕدح

فً  دكتٕساِ انفهسفخأْذاف انًعشفـخ ٔانفٓى نجشَبيح 

يدبل االداء االنى انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ انتشثٍخ انُٕعٍخ 

 ٔانغُبئى 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ×  ×    × انؼهًٙ.ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش 

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص.  ×    ×    انؼًم ان

رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص  ٔانًغبالد 

 راد انؼاللخ.
× ×       

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽًب ُٔيؽٕاسُا  ديظ انًؼبسف ان

 ثُٛٓب.نهؼاللبد انجُٛٛخ 
   ×    × 

اظٓبس ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ يغبل 

 انزخصص.
   ×     

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب.      ×    رحذٚذ ان

 × × ×    × × ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو ُيًبسعزّ انًُٓٛخ.اعزخذاو انٕعبئم       × × ×  انزكُٕنٕعٛخ ان

 × ×       انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

ًُغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.  ×    ×    انٕػٙ ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

  × × ×     انزصشف ثًب ٚؼكظ اإلنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ.  ×    × × × × اإلنزضاو ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

 انًعشفخ ٔانفٓى

انُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
   ×   ×  

ًُخزهفخ.   ×  ×     أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٔأدٔارّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.   × ×      انًجبدة اٞخاللٛخ ٔانمبََٕٛخ نه

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.   ×  ×     يجبدة ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ ان

ًُزؼهمخ ثآصبس ُيًبسعزّ انًُٓٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔؼشق رًُٛخ انجٛئخ  انًؼبسف ان

 ٔصٛبَزٓب.
   ×    × 

ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص ُٚهى ثبنُظشٚبد 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
× × × ×     

 انقذساد انزٍُْخ

رحهٛم ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل انزخصص ٔانمٛبط ػهٛٓب ٔاالعزُجبغ 

 يُٓب.
× × × ×     

ًُزبحخ. ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ اعزُبدًا ػهٗ ان  ×        حم انًشبكم ان

  ×  ×     ثحضٛخ رعٛف انٗ انًؼبسف. اعشاء دساعبد

  ×  ×     صٛبغخ أٔساق ػهًٛخ.

ًًُبسعبد انًُٓٛخ.    ×      رمٛٛى انًخبؼش فٙ ان

     ×    انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل انزخصص.

    × ×    ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

 ×    ×    االثزكبس/ اإلثذاع.

   × × ×    ٔانُمبػ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ. انحٕاس

 انًٓبساد انًٍُٓخ

 × ×  × ×    ُٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل انزخصص.

    ×     ُٚغٛذ كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ.

 ×     × × × ُٚمٛٛى ُٔٚؽٕس انؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل انزخصص.

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.   ×  × ×    ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ.  ×   ×     ُٚخؽػ نزؽٕٚش ان

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُتقهخ

ًُخزهفخ.    × ×     انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان



 
 
 
 
 
 
 
 

ًًُبسعخ   ×  × ×     انًُٓٛخ.اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو رؽٕٚش ان

  ×   ×    رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى.

ًُغزًش.   ×  × ×    انزمٛٛى انزارٙ ٔانزؼهى ان

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.  ×    × × × × اعزخذاو انًصبدس ان

    ×     انؼًم فٙ فشٚك ٔلٛبدح فشق انؼًم.

 ×   ×     اداسح انٕلذ.اداسح انهمبءاد انؼهًٛخ ٔانمذسح ػهٙ 

 

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ نٍٓئخ االعتًبد ٔاندٕدح

فً انتشثٍخ  دكتٕساِ انفهسفخنجشَبيح  انزٍُْخ انقذسادأْذاف 

يدبل االداء االنى ٔانغُبئى انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ انُٕعٍخ   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      × ×  × ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش انؼهًٙ.

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص.           انؼًم ان

رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص  

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.

×         

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽًب  ديظ انًؼبسف ان

 ُٔيؽٕاسُا نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب.

         

ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ اظٓبس 

 يغبل انزخصص.

 × ×       

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب.      ×   ×  رحذٚذ ان

   ×  ×    × ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو        ×   ُيًبسعزّ انًُٓٛخ. اعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

   ×      × انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

ًُغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.     ×      انٕػٙ ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

        ×  انزصشف ثًب ٚؼكظ اإلنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ.اإلنزضاو ثبنزًُٛخ        ×   × انزارٛخ ان

 انًعشفخ ٔانفٓى

انُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل 

 انزخصص ٔانًغبالد راد انؼاللخ.

×  × ×  ×    

ًُخزهفخ.  ×     × ×   أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٔأدٔارّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انًجبدة اٞخاللٛخ  ٔانمبََٕٛخ نه

 انزخصص.

        × 

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل  يجبدة ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ ان

 انزخصص.

  × ×   ×   

ًُزؼهمخ ثآصبس ُيًبسعزّ انًُٓٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔؼشق رًُٛخ  انًؼبسف ان

 انجٛئخ ٔصٛبَزٓب.

×  ×   × ×   

يٍ انًؼبسف فٙ يغبل ُٚهى ثبنُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش 

 انزخصص ٔانًغبالد راد انؼاللخ.

×  × ×      

 انقذساد انزٍُْخ

رحهٛم ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل انزخصص ٔانمٛبط ػهٛٓب 

 ٔاالعزُجبغ يُٓب.

×         

ًُزبحخ. ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ اعزُبدًا ػهٗ ان  ×       ×  حم انًشبكم ان

      × ×   انًؼبسف.اعشاء دساعبد ثحضٛخ رعٛف انٗ 

      × ×   صٛبغخ أٔساق ػهًٛخ.

ًًُبسعبد انًُٓٛخ.    ×  ×     رمٛٛى انًخبؼش فٙ ان

    ×      انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل انزخصص.

   ×       ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

  ×        االثزكبس/ اإلثذاع.



 
 
 
 
 
 
 
 

 ×        × انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.انحٕاس ٔانُمبػ 

 انًٓبساد انًٍُٓخ

          ُٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل انزخصص.

      × ×   ُٚغٛذ كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ.

    ×      ُٚمٛٛى ٔرؽٕٚش انؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل انزخصص.

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.ٚغزخذو انٕعبئم    ×    × ×  × انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ.      ×     ُٚخؽػ نزؽٕٚش ان

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُتقهخ

ًُخزهفخ.  ×        × انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.       × ×  × اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو رؽٕٚش ان

      × ×   رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى.

ًُغزًش.  ×     × ×   انزمٛٛى انزارٙ ٔانزؼهى ان

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.  ×     × ×  × اعزخذاو انًصبدس ان

    ×      انؼًم فٙ فشٚك ٔلٛبدح فشق انؼًم.

 ×         انٕلذ.اداسح انهمبءاد انؼهًٛخ ٔانمذسح ػهٙ اداسح 

 

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ نٍٓئخ االعتًبد ٔاندٕدح

دكتٕساِ نجشَبيح  انًٓبساد انًٍُٓخأْذاف 

انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ  انفهسفخ فً انتشثٍخ انُٕعٍخ

 يدبل االداء االنى ٔانغُبئى 

1 2 3 4 5 6 

   ×   × ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش انؼهًٙ.

ًُغزًش       × × ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص.انؼًم ان

رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص  ٔانًغبالد 

 راد انؼاللخ.
     × 

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽًب ُٔيؽٕاسُا  ديظ انًؼبسف ان

 نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب.
×      

انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ يغبل اظٓبس ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم 

 انزخصص.
 ×     

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب.      ×  رحذٚذ ان

  ×    × ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو ُيًبسعزّ انًُٓٛخ.    ×   × اعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

       انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

ًُغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.   ×     انٕػٙ ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

  ×   ×  انزصشف ثًب ٚؼكظ اإلنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ.   ×    × اإلنزضاو ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

 انًعشفخ ٔانفٓى

انُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
× ×  ×   

ًُخزهفخ.   ×    × أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٔأدٔارّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.   × ×    انًجبدة اٞخاللٛخ ٔانمبََٕٛخ نه

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.   × ×    يجبدة ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ ان

ًُزؼهمخ ثآصبس ُيًبسعزّ انًُٓٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔؼشق رًُٛخ انجٛئخ  انًؼبسف ان

 ٔصٛبَزٓب.
   × ×  

ُٚهى ثبنُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.
× ×  ×  × 

 انقذساد انزٍُْخ

 ×      رحهٛم ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل انزخصص ٔانمٛبط ػهٛٓب ٔاالعزُجبغ يُٓب.



 
 
 
 
 
 
 
 

ًُزبحخ. ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ اعزُبدًا ػهٗ ان  ×      حم انًشبكم ان

   × × ×  اعشاء دساعبد ثحضٛخ رعٛف انٗ انًؼبسف.

   × × ×  صٛبغخ أٔساق ػهًٛخ.

ًًُبسعبد انًُٓٛخ.رمٛٛى انًخبؼش فٙ    × ×    ان

  ×  ×   انزخؽٛػ نزؽٕٚش اٞداء فٙ يغبل انزخصص.

  ×     ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

     ×  االثزكبس/ اإلثذاع.

     ×  انحٕاس ٔانُمبػ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.

 انًٓبساد انًٍُٓخ

 ×     × اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل انزخصص.ُٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ 

     ×  ُٚغٛذ كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ.

   × ×   ُٚمٛٛى ٔرؽٕٚش انؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل انزخصص.

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.    × ×   ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء   ×     اٜخشٍٚ. ُٚخؽػ نزؽٕٚش ان

 انًٓبساد انعبيخ ٔانًُتقهخ

ًُخزهفخ.        انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.    ×   × اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو رؽٕٚش ان

  ×     رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى.

ًُغزًش.    × × × × انزمٛٛى انزارٙ ٔانزؼهى ان

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.اعزخذاو انًصبدس       × × ان

  ×     انؼًم فٙ فشٚك ٔلٛبدح فشق انؼًم.

     ×  اداسح انهمبءاد انؼهًٛخ ٔانمذسح ػهٙ اداسح انٕلذ.

 

 انًعبٌٍش انقٍبسٍخ انعبيخ نٍٓئخ االعتًبد ٔاندٕدح

نجشَبيح دكتٕساِ انفهسفخ فً  ٔانًُقٕنخ انعبيخ انًٓبسادأْذاف 

 انتشثٍخ انُٕعٍخ انتشثٍخ انًٕسٍقٍخ يدبل االداء االنى ٔانغُبئى 

1 2 3 4 5 6 7 8 

    ×   ×  ارمبٌ أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد انجحش انؼهًٙ.

ًُغزًش ػهٙ اإلظبفخ نهًؼبسف فٙ يغبل انزخصص.     ×     انؼًم ان

فٙ يغبل انزخصص  ٔانًغبالد رؽجٛك انًُٓظ انزحهٛهٙ ٔانُبلذ نهًؼبسف 

 راد انؼاللخ.

    ×    

ًُزخصصخ يغ انًؼبسف راد انؼاللخ ُيغزُجؽًب ُٔيؽٕاسُا  ديظ انًؼبسف ان

 نهؼاللبد انجُٛٛخ ثُٛٓب.

 × ×      

اظٓبس ٔػًٛب ػًٛمًب ثبنًشبكم انغبسٚخ ٔانُظشٚبد انحذٚضخ فٙ يغبل 

 انزخصص.

 × ×     × 

ًُشكالد انًُٓٛخ ٔ         × اٚغبد حهٕال ُيجزكشح نحهٓب. رحذٚذ ان

       ×  ارمبٌ َؽبلًب ٔاعؼًب يٍ انًٓبساد انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.

ًُُبعجخ ثًب ٚخذو ُيًبسعزّ انًُٓٛخ.     × ×  ×  اعزخذاو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ان

   ×   ×  × انزٕاصم ثفبػهٛخ ٔلٛبدح فشٚك ػًم فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

ًُغزًغ ٔ انحفبؾ ػهٗ انجٛئخ.انٕػٙ   ×     ×  × ثذٔسِ فٙ رًُٛخ ان

     ×    انزصشف ثًب ٚؼكظ اإلنزضاو ثبنُضاْخ ٔانًصذالٛخ ٔلٕاػذ انًُٓخ.

ًُغزًشح َٔمم ػهًّ ٔ خجشارّ نٝخشٍٚ.   ×   ×    اإلنزضاو ثبنزًُٛخ انزارٛخ ان

  انًعشفخ ٔانفٓى

انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص انُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.

 ×   ×    

ًُخزهفخ.  × ×  ×   ×  أعبعٛبد ٔيُٓغٛبد ٔأخاللٛبد انجحش انؼهًٙ ٔأدٔارّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل انزخصص.      ×    انًجبدة اٞخاللٛخ ٔانمبََٕٛخ نه

ًًُبسعخ انًُٓٛخ فٙ يغبل     ×  ×  × × انزخصص.يجبدة ٔأعبعٛبد انغٕدح فٙ ان



 
 
 
 
 
 
 
 

ًُزؼهمخ ثآصبس ُيًبسعزّ انًُٓٛخ ػهٗ انجٛئخ ٔؼشق رًُٛخ انجٛئخ  انًؼبسف ان

 ٔصٛبَزٓب.

 ×   ×   × 

ُٚهى ثبنُظشٚبد ٔاٞعبعٛبد ٔانحذٚش يٍ انًؼبسف فٙ يغبل انزخصص 

 ٔانًغبالد راد انؼاللخ.

 ×  ×     

  انقذساد انزٍُْخ

 ×    ×    انزخصص ٔانمٛبط ػهٛٓب ٔاالعزُجبغ يُٓب.رحهٛم ٔرمٛٛى انًؼهٕيبد فٙ يغبل 

ًُزبحخ. ًُؼؽٛبد ان ًُزخصصخ اعزُبدًا ػهٗ ان      × ×  × حم انًشبكم ان

    ×   ×  اعشاء دساعبد ثحضٛخ رعٛف انٗ انًؼبسف.

    × ×  ×  صٛبغخ أٔساق ػهًٛخ.

ًًُبسعبد انًُٓٛخ.      ×    رمٛٛى انًخبؼش فٙ ان

   ×      اٞداء فٙ يغبل انزخصص.انزخؽٛػ نزؽٕٚش 

 ×    ×    ارخبر انمشاساد انًُٓٛخ فٙ عٛبلبد يُٓٛخ ُيخزهفخ.

   ×      االثزكبس/ اإلثذاع.

  ×      × انحٕاس ٔانُمبػ انًجُٙ ػهٗ انجشاٍْٛ ٔاٞدنخ.

  انًٓبساد انًٍُٓخ

 ×  ×  ×  ×  ُٚزمٍ انًٓبساد انًُٓٛخ اٞعبعٛخ ٔانحذٚضخ فٙ يغبل انزخصص.

 ×    ×  ×  ُٚغٛذ كزبثخ ٔرمٛٛى انزمبسٚش انًُٓٛخ.

     ×  ×  ُٚمٛٛى ٔرؽٕٚش انؽشق ٔاٞدٔاد انمبئًخ فٙ يغبل انزخصص.

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.  ×   × ×  ×  ٚغزخذو انٕعبئم انزكُٕنٕعٛخ ثًب ٚخذو ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ ٔرًُٛخ أداء اٜخشٍٚ.    ×   ×  × ُٚخؽػ نزؽٕٚش ان

  انًٓبساد انعبيخ ٔانًُتقهخ

ًُخزهفخ.  ×  ×   ×  × انزٕاصم انفّؼبل ثؤَٕاػّ ان

ًًُبسعخ انًُٓٛخ.     × ×  ×  اعزخذاو ركُٕنٕعٛب انًؼهٕيبد ثًب ٚخذو رؽٕٚش ان

      ×  × رؼهٛى اٜخشٍٚ ٔرمٛٛى أداءْى.

ًُغزًش.  ×  ×  ×    انزمٛٛى انزارٙ ٔانزؼهى ان

ًُخزهفخ نهحصٕل ػهٗ انًؼهٕيبد ٔانًؼبسف.اعزخذاو انًصبدس      ×   ×  ان

 × × ×      انؼًم فٙ فشٚك ٔلٛبدح فشق انؼًم.

 × × ×      اداسح انهمبءاد انؼهًٛخ ٔانمذسح ػهٙ اداسح انٕلذ.

               يذٌش انجشَبيح                                 يُسق انجشَبيح: د/ 

 غبدح يحًذ حسًُأ.د/  :سئٍس يدهس انقسى انعهًً                                     
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