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 معلومات متخصصة -ب

 

 :األهداف العامة للبرنامج  -2

بإنتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخريج 

 :  قادرا على

الًمتخصصة والمعلومات األساسية التي اكتسبها في ممارسته المهنية في تخصص تطبيق المعارف  1/1

التربية الموسيقية، في تحديد الُمشكالت المهنية واقتراح الحلول المناسبة لحلها بأسلوب علمي 

 .أكاديمي

اتقان المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية واستخدام الوسائل التقنية في توظيف مناهج  1/2

 .لتطوير المناهج الدراسيةالبحث العلمي 

تطبيق مهارات االتصال الفّعال والقيادة في فريق عمل من خالل عمله المهني الموسيقي والوعي  1/3

 .بدوره في تنمية الُمجتمع

والتدريب الُمستمر لتنمية ذاته مهنياً وأكاديمياً إلتخاذ القرار الُمالئم في ضوء المعلومات  التعلم 1/4

 .المهنية الُمكتسبة في تخصص التربية الموسيقية

توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة بما يعكس االلتزام بقواعد وأخالقيات المهنة وتقبل الُمسائلة  1/5

 .والُمحاسبة

سمعياً  تحليل اإليقاعات الموسيقيةلمختلفة التى تحتوى على تحويالت مقامية، وغناء األلحان ا 1/6

 .وأساسيات االرتجال التعليميوأدائها حركياً، ويُلم بقواعد 

 .تطبيق أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة  1/7

 .لعالميةاالموسيقي تحليل وتاريخ تفهم قواعد وأسس علوم الهارمونى والكونتربوينت، و 1/8

 .الوصول إلى أساليب أداء جديدة لتحسين األداء على آلة البيانو 1/9

 .اإللمام بالمبادئ واألهداف العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل الجامعى 1/11

 .االلمام بأسس ومراحل اإلبداع وطرق وأساليب اكتشافه 1/11

 

 :لبرنامجامن التعليمية المستهدفة مخرجات ال -1

 :  والفهم المعرفة .1/2

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخريج 

 : فهم واستيعاب كل من علىقادرا 

 .سليمة علميةأهمية مناهج البحث العلمى وفنيات كتابة األبحاث العلمية على أسس  شرح 2/1/1

 .على قواعد وأُسس علم الهارموني والكونتربوينت واالرتجال التعليمي التعرف 2/1/2

 .والعالميةعلى قواعد وتاريخ وتحليل المؤلفات الموسيقية في الموسيقي العربية  التعرف 2/1/3

 فردياً  والمقاميةغانى أجنبية مقامية وقواعد تدريب الصوت وكيفية آداء أعلى أسس  التعرف 2/1/4

 . وجماعياً 

 .الجامعىالمبادئ واألهداف العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل  تقييم 2/1/5

 .الموسيقيةالمبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في تخصص التربية  تقييم 2/1/6

 .الحاسب اآللى فى تخصص التربية الموسيقية استخدامات تصنيف 2/1/7

 .مفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بمفهوم الوسائل التعليمية وصف 2/1/8

 .على معايير اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة للموقف التعليمي التعرف 2/1/9
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 . العوامل المؤثرة في االنتاج اإلبداعي وأساليب قياسه وصف 2/1/11

 .على المشكالت التي تواجه نظام التعليم في مصر التعرف 2/1/11

 .صحيحةاالختالف في أداء التعبيرات وأساليب االداء على اآلالت الموسيقية بطريقة  توضيح 2/1/12

 .سليمةمن التأليف الموسيقي لبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة على أُسس علمية  التمكن 2/1/13

 .  على كيفية أداء التمارين اإليقاعية متعددة الموازين التعرف 2/1/14

 الموسيقيةقواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والتطور التاريخي لبعض اآلالت  التعبير عن 2/1/15

 .أثناء ممارسته المهنية

 .على أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة التعرف 2/1/16

 .سى وأساليب تطويرهمفهوم المنهج الدرا وصف 2/1/17

 :الذهنية القدرات. 1/1

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب 

 :أن يكون الخريج قادرا على

 .تحديد وتحليل الُمشكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وطُرق عالجها 2/2/1

 .والتعليم في مصر وعالقتها بتطور المجتمعتحليل قضايا التربية  2/2/2

 .المقارنة بين مراحل اإلبداع والمشكالت المرتبطة به 2/2/3

 .تفسير مدى مالئمة المناهج المختلفة لفئات المشكالت البحثية 2/2/4

 . التخطيط التخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة 2/2/5

خدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى التخصصات اقتراح برامج تعليمية باست 2/2/6

 .المختلفة

 .تفسير القواعد الخاصة بعلم الهارموني والتوزيع اآللي والغنائي 2/2/7

 .تحديد االهداف العامة واالجرائية لمادة االرتجال التعليمي 2/2/8

 .ليمةتحليل اإليقاعات الموسيقية البسيطة والمركبة بطريقة علمية س 2/2/9

 .تقييم التوازن الحركي بين المشى واشارات الميزان المختلفة 2/2/11

 .التمييز بين أحكام تجويد القرآن الكريم أثناء التالوة 2/2/11

 .ةاستنتاج اإلختالف بين الطبقات الصوتي 2/2/12

 

 :المهارات .1/3

 :  والعملية مهنيةالمهارات ال -1/3/2 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخريج 

 :علىقادرا 

 . ممارسة غناء ألحان متنوعة فى الساللم الكبيرة والصغيرة بها تحويالت مقامية 2/3/1/1

 .الموازينممارسة أداء التمارين اإليقاعة المختلفة التى تحتوى على تعدد  2/3/1/2

 .اإلعداد لكتابه البحث العلمي 2/3/1/3

 . استخدام أساليب التقويم التربوي وأدواته ، من خالل  استراتيجيات وأنشطة مناسبة 2/3/1/4
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تطبيق الطالب عروض تعليمية بواسطة الكمبيوتر مراعيا المعيايير التربوية للعرض  2/3/1/5

 .التعليمي

 .التربية الموسيقية المناسبة للموقف التعليميينتخب برامج ومناهج  2/3/1/6

 .تطبيق أساسيات االرتجال التعليمي 2/3/1/7

 .تطبيق التدوين الموسيقي بعناصره الُمختلفة 2/3/1/8

 .تشخيص أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى 2/3/1/9

 .بداع لدى الموهوبيناختبار القدرات اإلبداعية ويخطط لتنمية اإل 2/3/1/11

 

 :عامة والمنتقلةالمهارات ال -1/3/1
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون     

 :علىالخريج قادرا 

يتفاعل بكفاءة مع الحاسب اآللي في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الُممارسة  2/3/2/1

 .المهنية

لمعلومات والمعارف في لاستخدام شبكة المعلومات  في الحصول على المصادر الُمختلفة  2/3/2/2

 .يقية للتواصل والبحث العلميتخصص التربية الموس

العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط  2/3/2/3

 .التكنولوجية

 .التعلم الذاتي والتدريب الُمستمر وتقييم الذات أكاديمياً  إظهار قدرات 2/3/2/4

 .التواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في تنمية الُمجتمع 2/3/2/5

إجراء البحوث العلمية علي الموهوبين في مجال اإلبداع استخدام تطبيقات الحاسب اآللي في  2/3/2/6

 .الموسيقيةوالقدرة 

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات في تخصص التربية الموسيقية 2/3/2/7

 

 : المعايير األكاديمية للبرنامج   -3      

 ARSتم تبني مواصفات خريج الدراسات العليا والمعايير المرجعية األكاديمية لبرامج الدراسات العليا 

كلية التربية النوعية جامعة المنوفية قسم التربية الموسيقية في ضوء المعايير العامة لبرامج الدراسات 

 .(م2119)العليا الصادرة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد إصدار 

 

 :مواصفات خريج الدبلوم الخاص في التربية النوعية سسم التربية الموسيقية. 3/2

الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخريج  برنامجء دراسة بإنتها

 :  قادرا على

تطبيق المعارف الُمتخصصة والمعلومات األساسية التي اكتسبها في ُممارسته المهنية في  3/1/1

 .تخصص التربية الموسيقية

 .الُمناسبة لحلها بأسلوب علمي أكاديمي تحديد الُمشكالت المهنية واقتراح الحلول 3/1/2

اتقان المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة في  3/1/3

 .ُممارسته المهنية

 .توظيف مناهج البحث في تخصص التربية الموسيقية 3/1/4
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 .عمل من خالل العمل المهنيتطبيق مهارات االتصال الفّعال والقيادة في فريق  3/1/5

 .اتخاذ القرار الُمالئم في ضوء المعلومات المهنية الُمكتسبة في تخصص التربية الموسيقية 3/1/6

 .التعلم والتدريب الُمستمر لتنمية ذاته مهنياً وأكاديمياً في تخصص التربية الموسيقية 3/1/7

واعد وأخالقيات المهنة وتقبل الُمسائلة التصرف بما يعكس اللتزام بالنزاهة والمصداقية وق 3/1/8

 .والُمحاسبة

 . الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال التربية الموسيقية 3/1/9

 .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة 3/1/11

الموسيقية لتطوير العملية استخدام الوسائل التقنية في ُممارسته المهنية في تخصص التربية  3/1/11

 .التعليمية

 

 : المعايير القياسية العامة .3/2

 : لمعرفة والفهما. 3/1/2

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخريج 

 :   قادرا على فهم واستيعاب كل من

والمعارف الُمتخصصة في تخصص التربية الموسيقية وكذا العلوم النظريات واألساسيات  3/2/1/1

 .ذات العالقة بُممارسته المهنية

 .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية 3/2/1/2

 .مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية3/2/1/3

أثير الُممارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية على البيئة والعمل على الحفاظ على ت 3/2/1/4

 .البيئة وصيانتها

 .الُمستجدات ذات االعالقة في التربية الموسيقية 3/2/1/5

 

 :المهارات الذهنية. 3/1/1

يجةب أن يكةون الخةريج بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربيةة الموسةيقية 

 :قادرا على

 . عالجهاتحديد وتحليل الُمشكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وطُرق  3/2/2/1

 .الموسيقيةالقراءة التحليلية لألبحاث العلمية ذات العالقة بتخصص التربية  3/2/2/2

 .اتخاذ القرارات المهنية في ضوء المعلومات الُمتاحة 3/2/2/3

 .الموسيقية التربيةيستنتج معارف وعالقات جديدة من المعلومات الُمتاحة في تخصص  3/2/2/4

 

 :  والعملية المهارات المهنية. 3/2/3

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربيةة الموسةيقية يجةب أن يكةون الخةريج 

 :قادرا على

 .تخصص التربية الموسيقيةتطبيق المهارات المهنية في  3/2/3/1

 . كتابة التقارير المهنية وإعداد الخطط البحثية في تخصص التربية الموسيقية 3/2/3/2

 .تحليل المعارف الُمرتبطة بتخصص التربية الموسيقية ويُكّون عالقات بينها 3/2/3/3

 .توظيف النظريات والمعارف في تخصص التربية الموسيقية 3/2/3/4
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 :المهارات العامة والمنتقلة. 3/1/4
بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربيةة الموسةيقية يجةب أن يكةون الخةريج 

 :قادرا على

 .الموسيقية بما يخدم تطوير الُممارسة المهنية التربيةاستخدام تقنية المعلومات في تخصص  3/2/4/1

الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في تخصص التربية استخدام المصادر  3/2/4/2

 .الموسيقية للتواصل والبحث عن المعلومات

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت 3/2/4/3

 .التعلم والتدريب الُمستمر وتقييم الذات أكاديمياً  3/2/4/4

 .والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في تنمية الُمجتمعالتواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية  3/2/4/5

 

استعان القسم بمراجعين داخليين وخارجيين لمراجعة البرامج األكاديمية  :العالمات المرجعية -4

 .المختلفة وكذا المقررات الدراسية

 

 :البرنامجهييل وميونات  -5

 أسبوع 18:   مدة البرنامج -أ      

 

 المحددة بالالئحة للمقررات  نظري وتطبيقي:  هييل البرنامج  -ب     

 ساعة 54جمالي ، اإلساعة 21ىعمل ساعة ، 34نظري: عدد الساعات         

 ينطبق :إلزامي        

 

 %2882:النسبة    8: العدد  : في التخصص سنة األوليالمقررات *     

 %2589:النسبة    7 :العدد      :في التخصص سنة الثانيةمقررات ال*     

 %2589:النسبة   7: العدد                         : التربوية مقررات ال*     

 

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

جميع ، ودراسيينعامين مدة البرنامج ، العام الدراسي الكاملالنظام المتبع في البرنامج هو نظام 

 .لزاميةإمقررات البرنامج 
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 :مقررات البرنامــج. د 

 الخاص في التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية السنة األولي مرحلة الدبلوم

 اســم المقرر

 النهاية العظمي للدرجات عدد الساعات األسبوعية

 مجموع
 تحريري مجموع تطبيقي نظرى

أعمال سنة 

 وشفوي
 تطبيقي

 51  11 41 2 - 2 سيكولوجية اإلبداع

نظم التعليم المقارن فى مجال 

 التخصص
2 - 2 41 11  51 

 51  11 41 2 - 2 مناهج البحث واالحصاء

فى  الحاسب اآللى واستخدامه

 التخصص
2 2 4 61 21 21 111 

 51 21 11 21 3 2 1 تدريب سمع

 51 41 11-  2 2-  إيقاع وتعبير حركي

 51 41 11-  2 2-  ارتجال

 51-  11 41 2-  2 موسيقي التعليم العام

 51-  11 41 2-  2 هارموني وكونتربوينت

 51-  11 41 2-  2 تربية صوت لفظي

 51 41 11-  2 2-  بيانو

 51-  11 41 2-  2 تاريخ وتحليل الموسيقي

 651    27 11 17 إجمالي

 

 التربية الموسيقية السنة الثانيةالخاص في التربية النوعية تخصص  مرحلة الدبلوم

 اســم المقرر

 النهاية العظمي للدرجات عدد الساعات األسبوعية

 مجموع
 تحريري مجموع تطبيقي نظرى

أعمال سنة 

 وشفوي
 تطبيقي

 51 - 11 41 2 - 2 أسس وتطوير المناهج

 51 - 11 41 2 - 2 تكنولوجيا التعليم

 51 - 11 41 2 - 2 حلقة بحث

فى  اآللى واستخدامهالحاسب 

 التخصص
2 2 4 61 21 21 111 

 51 21 11 21 3 2 1 تدريب سمع

 51 41 11-  2 2-  إيقاع وتعبير حركي

 51 41 11-  2 2-  ارتجال

 51-  11 41 2-  2 تأليف وتوزيع آلي وغنائي



 

 8 

 51 41 11-  2 2-  بيانو

 51-  11 41 2-  2 تاريخ وتحليل الموسيقي

مادة االختيارية فى ال

يختاره التخصص الذي 

 هالطالب مجاال لبحث

4  -4 61 41  -111 

 651    27 11 17 إجمالي

 في نهاية العام مجال التخصصالمقرر الدراسي  تحانمايجتاز الطالب 

 

 : محتويات المقررات -5

 (هو مذكور بالالئحة لماطبقاً ) راجع استمارات توصيف المقررات

 : البرنامجبلتحا  االمتطلبات  -6

، من جامعة المنوفية أو من أي كلية منةاظرة   النوعيةبكالوريوس التربية حاصالً علي أن يكون الطالب  

 .بتقدير تراكمي جيد علي األقل  (قية سيعلوم التربية المو )في في الجامعات المصرية 

 .ع  .م.أن يكون الطالب من أبناء الوطن والجنسية ج

 .والمقابلة الشخصية، لجنة ثالثية يشكلها رئيس القسم العلمي  الطالب كشف السماتأن يجتاز  

الطبي علية من قبل الجامعةة أو الكليةة، حسةب سةير  الكشف إجراءاتحسب  طبياً أن يكون الطالب الئقاً  

 .االجراءات 

 :لبرنامجالمنظمة الستيمال ا القواعد -7

 :الفرسة  األولي

الفرقةةة الثانيةةة أن يجتةةاز جميةةع  الةةينتقةةال البرنةةامج فةةي فرقتةةه األولةةي ، لالدم فةةي تنحصةةر الئحةةة التقةة

أو يسةةمح لةةة " الكليةةة قةةرر مةةن درجةةات الم% 51أي مجمةةوع " بتقةةدير مقبةةول علةةي األقةةل قةةررات ، مال

باالنتقال إذا تخلف في مقةرر أو مقةررين علةي األكثةر ، علةي أن يتقةدم الةي االمتحةان فةي مةواد التخلةف 

حضور ، والبد من حضور امتحاني التطبيقةي والتحريةري لمةواد التخلةف ،  ويكةون تقةدير واليشترط ال

 . اذا حصل علي تقدير أكبر  % 64مواد التخلف مقبول أو تخفض الي سقف المقبول 

 

 :الفرسة الثانية

 .في فرقته األولي نفس الئحة التقدم في البرنامج  

 : البرنامجمخرجات التعلم المستهدفة من ييم وسائل تق -8

 

 لمستهدفةا ممخرجات التعل  الوسيلة

 ، المهارات العامة  القدرات الذهنيةالمعرفة والفهم ،   عمال السنةأ -1

 المهنيةمهارات ال التطبيقي /امتحان العملي -2

 القدرات الذهنية  امتحان الشفهي  -3

 المعرفة والفهم، القدرات الذهنية ي ئنهاال متحاناال -4
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 :يم البرنامجطر  تقو -9

 

 العينة الوسيلة  القائم بالتقويم 

فرقتين األولي والثانية من طالب ال- 1

 دبلوم الدرسات العليا 

طالبات والب طعدد عشوائي من  (استبيان)استقصاء 

 تينفرقال

الحاصلين علي دبلوم ، الخريجون- 2

 الدرسات العليا 

 . عدد عشوائي من الخرجين (استبيان)استقصاء 

سؤلين ورؤساء تلك الجهات أو الم مقابالت بؤرية  (جهات التوظيف) المستفيدون- 3

 المؤسسات 

ومالحظات  مقابالت بؤرية المراجعون الخارجيين- 4

ثالثة من اساتذة المجال 

 1+ من الجامعة  2والتخصص 

 من خارج الجامعة  

المجال المتخصصون في  أساتذة

 .واتجاهات القسم العلميت مجاال

  جمعة حسين عبد الجواد /د.أ:مدير البرنامج

 لبنى فريد/ د  :منسق البرنامج 
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 المعايير والنتائج التعليمية المستهدفة لبرامج دبلومة الدراسات العليا

 :  خريج برنامج دبلومة الدارسات العليا في أي تخصص يجب أن يكون قادرا على

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج
 المقرر النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر

تطبيةةةق المعةةةارف  1.1

المتخصصةةة التةةي 

اكتسةةةةةةةةةبها فةةةةةةةةةي 

 .ممارسته المهنية

يسةةتطيع تطبيةةق المعةةارف 

المتخصصةةة التةةي اكتسةةبها 

 .في ممارسته المهنية

يطبةةةةةق تنظةةةةةيم وترتيةةةةةب األنشةةةةةطة  -

 .لتدرج المادة العلميةالتعليمية تبعاً 

يحةةةةةةةةدد أسةةةةةةةةس اإلدارة التربويةةةةةةةةة  -

 .والتخطيط

يتواصةةةةةةل بفاعليةةةةةةة مةةةةةةع األطفةةةةةةال -

الموهوبين أثناء تطبيق مقةاييس اإلبةداع 

 .عليهم

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

 حلقة البحث-

تحديةةةد المشةةةكالت  2. 1

المهنيةةةةة واقتةةةةراح 

 .  حلوال لها

حديةةد المشةةكالت يسةةتطيع ت

المرتبطة بمجال تخصصه 

 .ويقترح الحلول المناسبة

يُشةةةةةخص ُمشةةةةةكالت اإلبةةةةةداع لةةةةةدى  -

 األطفال الموهوبين

يقدم أفكاراً مقترحة للتحسةينوالتطوير  -

 فى مجال التخصص

أسةةةةةس وتطةةةةةوير -

 المناهج

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

إتقةةةةةان المهةةةةةارت  3. 1

المهنيةةة واسةةتخدام 

الوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائل 

التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةة 

مناسةةةةةةةةبة فةةةةةةةةي ال

 .   ممارسته المهنية

اإللمةةام بكفايةةات التخطةةيط -

 .للتدريس

يوظف تكنولوجيا التعلةيم  -

 .في التدريس

يستخدم مهارات التدريس -

 .الحديثة

يوظف المناسةب مةن بةين البةدائل فةي  -

 المواقف  المختلفة

أسةةةةةس وتطةةةةةوير -

 المناهج

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

 حلقة البحث-

التواصةةةةل وقيةةةةادة     4. 1

فةةةرق العمةةةل مةةةن 

خةةةةةةةةالل العمةةةةةةةةل 

المهنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 

 .  المنظومي

يةةةةدرم اهميةةةةة االتصةةةةال -

الفعةةةةةةةال والتةةةةةةةاثير فةةةةةةةي 

 .االخرين

يعةةةةةدد متطلبةةةةةات العمةةةةةل -

الفريقةةةةةةةةةي والمشةةةةةةةةةاركة 

 .المجتمعية

يساعد زمالئه فى تصميم نموذج لمنهج 

 .مصغر فى مجال التخصص

يعمةةةةل فةةةةي فريةةةةق لتحديةةةةد األسةةةةلوب -

 .المناسب لفروض بحثهاإلحصائي 

أسةةةةةس وتطةةةةةوير -

 المناهج

 حلقة البحث-

اتخةةاذ القةةرار فةةةي  5. 1

ضةةوء المعلومةةات 

 .  المتاحة

يشةةةةةةةارم فةةةةةةةى اتخةةةةةةةاد  -

القةةةةةرارات المهنيةةةةةة فةةةةةى 

 مجال التخصص

 

يةةدير الصةةف مراعيةةا الفةةروق الفرديةةة 

 بين المتعلمين، ومحققا نواتج التعلم

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

فةى مجةال المقةارن 

 التخصص

 حلقة البحث-
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 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج
 المقرر النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر

توظيةةةف المةةةوارد  6. 1

 .  المتاحة بكفاءة

يستخدم المةوارد المتاحةة  -

لتحقيةةق اعلةةى اسةةتفادة فةةى 

 .مجال التخصص

يختةةار المناسةةب مةةن بةةين  -

البةةةةةةدائل فةةةةةةي المواقةةةةةةف  

 .المختلفة

يحةةةةدد المهةةةةارات المهنيةةةةة الالزمةةةةة  -

 للتخصص

يصةةمم آليةةات لبنةةاء العالقةةات المهنيةةة  -

 المعنيين بالتعليم فى المجتمع مع

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

الةةوعي بةةدوره فةةي  7. 1

تنميةةةةةةة المجتمةةةةةةع 

والحفةةةةةةاظ علةةةةةةى 

 .البيئة

يةةةةدرم دور األفةةةةراد فةةةةي 

تنميةةةةة المجتمةةةةع والحفةةةةاظ 

 على البيئة

يكتسةةةب الةةةوعى البيئةةةى فةةةى ضةةةوء  -

 المتغيرات العالمية

القضةةةايا العامةةةة يشةةةارم فةةةي بحةةةث  -

 .للمجتمع، مقترحا حلوال لها

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

 حلقة البحث-

التصةةةةةةةرف بمةةةةةةةا  8. 1

يعكةةةةةس االلتةةةةةزام 

بالنزاهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

والمصةةةةةةةةةةةةةةةةداقية  

وقواعةةةةةد المهنةةةةةة 

وتقبةةةةةل المسةةةةةائلة 

 .والمحاسبة

يةةةةةةدرم أهميةةةةةةة االلتةةةةةةزام 

بالنزاهةةةةةةةةة والمصةةةةةةةةداقية 

 .والمحاسبةوتقبل المسائلة 

يحةةدد المشةةكالت المهنيةةة فةةى مجةةال  -

 التخصص

 .يوضح أخالقيات مهنة التعليم -

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

1 .9 
إدرام ضةةةةةةةةرورة 

تنميةةةةةةةةةةةة ذاتةةةةةةةةةةةه 

واالنخةةةةةراط فةةةةةي 

 .  التعلم المستمر

يدرم أهمية التنمية الذاتيةة 

 .والتعلم المستمر

يجةةةري البحةةةوث العلميةةةة فةةةي مجةةةال -

 علي األطفال الموهوبين اإلبداع

سةةةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةةيم -

المقةارن فةى مجةال 

 التخصص

 حلقة البحث-
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 :المعايير القياسية العامة -1

 المعرفة والفهم 281

بانتهاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب أن ييون الخريج سادرا على فهم واستيعاب كل 

 :   من

 ARS م
التعليمية النتائج 

 المستهدفة للبرنامج
 المقرر النتائج التعليمية المستهدفة للمقرر

النظريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  2.1.1

واألساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات 

والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارف 

المتخصصةةةةةة فةةةةةي 

مجةةال الةةتعلم وكةةةذا 

العلةةوم ذات العالقةةة 

 .    بممارسته المهنية

يةةةةةةدرم النظريةةةةةةات 

واألساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيات 

والمعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارف 

المتخصصةةةةةةة فةةةةةةي 

مجةةةال الةةةتعلم وكةةةذا 

العالقةةةة العلةةةوم ذات 

 .بممارسته المهنية

خصةائص المةنهج ويحدد مفهةوم  -

 .الدراسى

 يوضح مكونات منظومة المنهج-

يعةةةدد دواعةةةى تطةةةوير المةةةنهج بةةةين -

  الماضى والحاضر والمستقبل 

أسةةس وتطةةوير -

 المناهج

نظةةةةةةم التعلةةةةةةيم -

المقةةةةةةةارن فةةةةةةةى 

 مجال التخصص

 حلقة البحث-

2.1.2 

 

المبةةةادئ األخالقيةةةة 

والقانونيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

للممارسةةةة المهنيةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةال 

 .التخصص

يقةةةةةةةةةدر المبةةةةةةةةةادئ 

األخالقيةةة والقانونيةةة 

للممارسةةةةة المهنيةةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةةال 

 .التخصص

يتعةةةةرف علةةةةى انةةةةواع منةةةةاهج  -

 البحث وخصائصه 

يوضةةةح أهميةةةة البحةةةث العلمةةةى  -

 وفنيات كتابته 

يشةةرح عالقةةة المةةنهج بمشةةكالت  -

 المجتمع  

يميةةةةةز بةةةةةين المةةةةةنهج الرسةةةةةمى  -

  والمنهج الخفى

 يحدد اخالقيات البحث العلمى   -

أسةةس وتطةةوير -

 المناهج

منةةةاهج البحةةةث -

 واإلحصاء

مبةةةادئ وأساسةةةيات  2.1.3

الجةةةةةةةةةةةودة فةةةةةةةةةةةي 

الممارسةةةة المهنيةةةة 

فةةةةةةةةةةةةةي مجةةةةةةةةةةةةةال 

 .التخصص

يوظةةةةةةةةف مبةةةةةةةةادئ 

وأساسةةةةيات الجةةةةودة 

فةةةةةةةةةي الممارسةةةةةةةةةة 

المهنيةةةة فةةةي مجةةةال 

 .التخصص

يحةةةةدد العوامةةةةةل المةةةةةؤثرة فةةةةةي  -

 االنتاج اإلبداعي

 

سةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةم التعلةةةةةةيم -

المقةةةةةةةارن فةةةةةةةى 

 مجال التخصص

 حلقة البحث-

تةةةةةةأثير الممارسةةةةةةة  2.1.4

المهنيةةة علةةى البيئةةة 

والعمةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةي 

الحفةةاظ علةةي البيئةةة 

 .وصيانتها

ان يصةةةةةةةمم بيئةةةةةةةة -

العمةةةل التةةةى تحقةةةق 

األمةةةةةةن والسةةةةةةالمة 

 .المهنية والبيئية

أسةةس وتطةةوير -  يبين أسس بناء المنهج -

 المناهج
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 المعايير الذهنية 181

 :  بانتهاء دراسة برنامج دبلومه الدراسات العليا يجب أن ييون الخريج سادرا على

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 للمقرر
 المقرر

تحديةةةةد وتحليةةةةل  2.2.1

المشةةةةةةاكل فةةةةةةي 

مجال التخصص 

وترتيبهةةةةةا وفقةةةةةا 

 .ألولوياتها

يوظةةف المعلومةةات ان -

للتعامةةةةةل بكفةةةةةةاءة مةةةةةةع 

 .المشكالت والمواقف

ان يقتةةةةةةةرح اسةةةةةةةاليب -

 حديثة لحل المشكالت

ينةةةةةاق  أهةةةةةم المضةةةةةامين  -

النفسية التى ينبغى مراعاتها 

 عند بناء المنهج 

يعطةةةةى أمثلةةةةةة لتجةةةةةارب  - 

بعةةةض الةةةدول األجنبيةةةة فةةةى 

 بناء وتطوير المناهج

يحلل المشكالت المرتبطةة  -

 األطفالبإبداع 

ينتقةةةةةةد منهجةةةةةةاً البحةةةةةةوث  -

 العلمية 

 سيكولوجية اإلبداع-

نظم التعليم المقارن فى -

 مجال التخصص

 أسس وتطوير المناهج-

 حلقة البحث-

حةةةةةةل المشةةةةةةاكل  2.2.2

المتخصصةةة فةةي 

 .مجال مهنته

يقةةدر علةةى انتةةاج أن    -

افكةةةةار جديةةةةدة وحلةةةةول 

 للمشكالت

يقدم أفكارا جديةدة للقضةايا  -

بةةةةةةةةةةالمحتوى المتضةةةةةةةةةةمنة 

 .الدراسي

يختار موضوع بحثي عةن  -

اإلبةةةةةةةداع لةةةةةةةدى األطفةةةةةةةال 

 الموهوبين

يقارن بين أسةاليب تطةوير  -

 المناهج القديمة والحديثة   

 أسس وتطوير المناهج-

منةةةةةةةةةةةةاهج البحةةةةةةةةةةةةث -

 واإلحصاء

القةةراءة التحليليةةة  2.2.3

لألبحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث 

والمواضةةيع ذات 

العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .بالتخصص

ان يحلةةةةةةةةل ابحةةةةةةةةاث  -

مجةةةةال وموضةةةةوعاتفي 

 التخصص

ان يعةةةةةةةةةرف كيفيةةةةةةةةةة -

اسةةةةةةةتنباط المعلومةةةةةةةات 

 .وجمع البيانات

يفةةةةةةةرق بةةةةةةةين اإلبتكةةةةةةةار  -

 .واإلختراع واإلكتشاف

يسةتخلص دروس مسةةتفادة  -

من التجارب الدولية فى بناء 

 وتطوير المناهج 

يحلل المشكالت المرتبطةة - 

 بإبداع األطفال

ينةةةةةةاق  مةةةةةةدى مالئمةةةةةةة  -

المنةةةةةاهج المختلفةةةةةة لفئةةةةةات 

 المشكالت البحثية 

 سيكولوجية اإلبداع-

نظم التعليم المقارن فى -

 مجال التخصص

 حلقة البحث-

 أسس وتطوير المناهج-

منةةةةةةةةةةةةاهج البحةةةةةةةةةةةةث -

 واإلحصاء

اتخةةةةةةةاذ القةةةةةةةرارات  2.2.4

المهنيةةةة فةةةي ضةةةوء 

 .المعلومات المتاحة

يسةةةةةةةةةةتخدم الوسةةةةةةةةةةائط 

للتواصةةةةل التكنولوجيةةةةة 

 والبحث عن المعلومات

ينةةاق  أهةةم المشةةكالت التةةى 

تواجةةه تطةةوير المةةنهج علةةى 

 المستوى المحلى  

 أسس وتطوير المناهج-

منةةةةةةةةةةةةاهج البحةةةةةةةةةةةةث -

 واإلحصاء
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 :  المهارات المهنية 3. 1

 :  بانتهاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب أن ييون الخريج سادراعلى

 ARS م

التعليمية النتائج 

المستهدفة 

 للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 للمقرر
 المقرر

تطبيةةةةق المهةةةةارات  2.3.1

المهنيةةةة فةةةي مجةةةال 

 .التخصص

ان يبتكةةةةةر اكثةةةةةر  -

مةةةةةةن اسةةةةةةتراتيجية 

تةةةةةةةةةدريس وفةةةةةةةةةق 

متطلبةةةةةات المهةةةةةام 

 .التعليمية

يخطةةةةةط نمةةةةةوذج تتةةةةةابعى  -

للمنهج فى مجال التخصةص 

 .    موضًحا مكونات المنهج 

يضةةةةةع تصةةةةةور لتطةةةةةوير  -

المةةةةنهج القةةةةائم فةةةةى مجةةةةال 

 التخصص

يطبةةةةةق مقةةةةةاييس اإلبةةةةةداع  -

 على األطفال

يخطط لتنمية اإلبةداع لةدى  -

 األطفال الموهوبين

يطبةةةةةق تنظةةةةةيم وترتيةةةةةب  -

األنشةةةةةةطة التعليميةةةةةةة تبعةةةةةةاً 

 لتدرج المادة العلمية

سةةةةةةةةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةةةةةم التعلةةةةةةةةيم -

المقارن فى مجال 

 التخصص

أسةةةةس وتطةةةةوير -

 لمناهجا

كتابةةةةةةةةة التقةةةةةةةةارير  2.3.2

 .المهنية

يكتسةةةب مهةةةارات -

جمةةةةةةةةع وترتيةةةةةةةةب 

وعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرض 

 .المعلومات

يقةةةةوم المةةةةنهج القةةةةائم فةةةةى  -

 مجال التخصص

يضةةةع تصةةةور لتطةةةوير  - -

المةةةةنهج القةةةةائم فةةةةى مجةةةةال 

 التخصص

يُشةخص ُمشةكالت اإلبةداع  -

 لدى األطفال الموهوبين

أسةةةةس وتطةةةةوير -

 المناهج

سةةةةةةةةةةةةيكولوجية  -

 اإلبداع

 

 :المهارات العامة والمنتقلة 4. 1

 :  بانتهاء دراسة برنامج دبلومة الدراسات العليا يجب أن ييون الخريج سادرا على

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 للمقرر
 المقرر

التواصل الفعال  2.4.1

بأنواعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه 

 .المختلفة

 

يجةةةةةةةد قنةةةةةةةوات  ان-

جديةةةةةةةدة للتواصةةةةةةةل 

 .المستمر

يكتسةةةةب مهةةةةارة ان -

إدارة المواقةةةةةةةةةةةةةةةةف 

 .المختلفة

يتواصل بفاعليةة مةع األطفةال  -

الموهوبين أثناء تطبيق مقةاييس 

  اإلبداع عليهم

يجةةةري البحةةةوث العلميةةةة فةةةي  -

مجةةةال اإلبةةةداع علةةةي األطفةةةال 

 الموهوبين

سةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةم التعلةةةةيم -

المقةةةةةارن فةةةةةى 

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 التخصص
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 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 للمقرر
 المقرر

يسةةةاعد زمالئةةةه فةةةى تصةةةميم  - 

نموذج لمنهج مصغر فى مجةال 

 .التخصص 

يتشةةةارم مةةةع زمةةةالؤه فةةةى  - -

تقويم وتطوير المنهج القةائم فةى 

 .مجال التخصص

يتواصةةةل بفاعليةةةة مةةةع العينةةةة  -

أثنةةاء تطبيةةق إجةةراءات دراسةةته 

 الميدانية 

 حلقة البحث-

أسةةس وتطةةوير 

 المناهج

منةةةاهج البحةةةث 

 واإلحصاء

سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام ا 2.4.2

تكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةا 

المعلومةةةات بمةةةا 

يخةةةةةدم تطةةةةةوير 

الممارسةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .   المهنية

ان يطلةةةةةةةةع علةةةةةةةةى -

الجديةةةةد فةةةةي مجةةةةال 

 .تخصصه

ان يسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدم -

التكنولوجيةةةةةا كةةةةةأداة 

بحثية وأداة للوصول 

 للمعلومات وتنظيمها

يسةةةتخدم الحاسةةةب األلةةةى فةةةى  -

 البحث عن المراجع والمصادر   

يسةةةةتخدم شةةةةبكة المعلومةةةةات  -

التوجهةةةات المعاصةةةرة لمعرفةةةة 

 لتطوير المناهج

يستخدم الحاسب اآللي إلعداد  -

مقةةةةةةةاييس اإلبةةةةةةةداع لألطفةةةةةةةال 

 الموهوبين

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس -

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 المناهج

منةةةاهج البحةةةث 

 واإلحصاء

 

سةةةةةةةةةةيكولوجية 

 اإلبداع

التقيةةةةةيم الةةةةةذاتي   2.4.3

وتحديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

احتياجاتةةةةةةةةةةةةةةةةه 

التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 . والشخصية

أن يحةةةةةةةةةدد أدوات  -

 التقييم الجيد

نظريةةات يميةةز بةةين -

 التقويم التربوي

 

يشارم مع زمةالؤه فةى تقةويم  -

وتطوير المنهج القائم فى مجةال 

 .التخصص

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس -

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 المناهج

 حلقة البحث-

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتخدام  2.4.4

المصةةةةةةةةةةةةةةةةةادر 

المختلفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

للحصةةول علةةةى 

المعلومةةةةةةةةةةةةةات 

 . والمعارف

يسةةةةةةتخدم الوسةةةةةةائط 

التكنولوجيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

للتواصةةةةل والبحةةةةةث 

 عن المعلومات

 

المعلومةةةةةات يسةةةةةتخدم شةةةةةبكة -

لمعرفةةةة التوجهةةةات المعاصةةةرة 

 .لتطوير المناهج

يجيةةةد اختيةةةار وسةةةائل تقةةةويم  -

 .المنهج من المنظور الحديث

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس -

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 المناهج

نظةةةةم التعلةةةةيم -

المقةةةةةارن فةةةةةى 

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 التخصص

 حلقة البحث-

العمل في فريةق  2.4.5

 .  ٕوٕادارة الوقت

يعمةةل بكفةةاءة ضةةمن 

 .فريق

يسةةةةةةةةةةةةةتطيع إدارة  -

 .اءةالوقت بكف

 

يتواصةةل بشةةكل مناسةةب مةةع 

 .زمالؤه 

 

سةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس -

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 المناهج



 

 16 

 ARS م
النتائج التعليمية 

 المستهدفة للبرنامج

النتائج التعليمية المستهدفة 

 للمقرر
 المقرر

 حلقة البحث-

قيةةادة فريةةق فةةي  2.4.6

سةةةياقات مهنيةةةة 

 .مألوفة

أن يكتسةةةب مهةةةارة  -

التواصةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةع 

 .االخرين

تحمةةةةةةل  يسةةةةةةتطيع -

 .المسئولية

يهتم باألعمال الجماعيةة التةى  -

يشةةةترم فةةةي تنفيةةةذها مجموعةةةة 

 .من الطالب

أسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس -

وتطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 المناهج

مناهج البحةث -

 واإلحصاء

الةةةةةتعلم الةةةةةذاتي  2.4.7

 .والمستمر

البحث عن الحديث  -

في مجال التخصص 

 .باستمرار

 

يةةةةةتمكن مةةةةةن ايجةةةةةاد بيئةةةةةات  -

 .تربوية مناسبة للتعليم والتعلم

 .يمارس مهارات التعلم الذاتي-

 

سةةةةةةةيكولوجية -

 اإلبداع

نظةةةةم التعلةةةةيم -

المقةةةةةارن فةةةةةى 

مجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 التخصص

 حلقة البحث-

                                     

 لبنى فريد برهام/د: منسق البرنامج

 غاده حسنى/د.أ: رئيس مجلس القسم العلمي                                          

 

 



 

 1 

 

 التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة األولى دبلوم خاص مصفوفة مخرجات

 المعرفة والفهم 2/1 اسم المقرر

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

       x   x x       سيكولوجية اإلبداع

 x    x x x    x      x نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

       x     x x    x واالحصاء مناهج البحث

          x      x x الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

  x  X          x  x  تدريب سمع

         x       x  إيقاع وتعبير حركي

      x       x   x  ارتجال

          x   x     موسيقي التعليم العام

     x x X         x  هارموني وكونتربوينت

  x                تربية صوت لفظي

      x  X        x  بيانو

   x x      x x  x x x x  تاريخ وتحليل الموسيقي
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2 

 

 تابع مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة األولى دبلوم خاص

 القدرات الذهنية 2/2 اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

12 

     x  x   x  x سيكولوجية اإلبداع

         x x x x نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

       x x     مناهج البحث واالحصاء

       x      الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 x x   x        تدريب سمع

    x         إيقاع وتعبير حركي

   x x x        ارتجال

         x x  x موسيقي التعليم العام

      x       هارموني وكونتربوينت

  x           تربية صوت لفظي

    x x        بيانو

 x     x       تاريخ وتحليل الموسيقي
  

 

 

 

 

 

 



 

 3 

 

 

 الفرسة األولى دبلوم خاص تابع مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية

 مهارات مهنية وعملية 2/3/1 اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

 x    x x     سيكولوجية اإلبداع

  x     x    نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

        x   مناهج البحث واالحصاء

      x     الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

   x x     x x تدريب سمع

   x      x  إيقاع وتعبير حركي

 x x  x       ارتجال

 x  x   x x    موسيقي التعليم العام

   x        هارموني وكونتربوينت

 x          تربية صوت لفظي

 x     x   x  بيانو

        x   تاريخ وتحليل الموسيقي
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 المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة األولى دبلوم خاصتابع مصفوفة مخرجات التعلم 

 

 

مهارات عامة  2/3/2 اسم المقرر

 وقابلة للنقل

1 2 3 4 5 6 7 

  x  x  x  سيكولوجية اإلبداع

  x  x  x  نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

  x  x  x  مناهج البحث واالحصاء

 x  x x  x x فى التخصصالحاسب اآللى واستخدامة 

    x    تدريب سمع

 x x x  x   إيقاع وتعبير حركي

 x   x    ارتجال

  x    x  موسيقي التعليم العام

 x   x  x x هارموني وكونتربوينت

 x   x    تربية صوت لفظي

 x   x    بيانو

 x  x  x x  تاريخ وتحليل الموسيقي
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 المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة الثانية دبلوم خاصمصفوفة مخرجات التعلم 

 المعرفة والفهم 2/1 اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

12 13 1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

 x  x x   x      x     أسس وتطوير المناهج

          x      x x تكنولوجيا التعليم

       x     x  x   x x حلقة البحث

           X      x الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

              x  x  تدريب سمع

    x       x     x  إيقاع وتعبير حركي

      x       x   x  ارتجال

   x x          x  x  تأليف وتوزيع آلى وغنائي

    x  x        x  x  بيانو

     x x      x x   x  تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة األختيارية فى التخصص الذي يختاره 

 الطالب مجاال لبحثه

 x x x        x x  x x  
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 تابع مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة الثانية دبلوم خاص

 القدرات الذهنية 2/2 اسم المقرر

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

       x x x X x x أسس وتطوير المناهج

       x x    x تكنولوجيا التعليم

       x x     حلقة البحث

  x     x      الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 x x   x        تدريب سمع

    x         إيقاع وتعبير حركي

   x x x        ارتجال

      x       تأليف وتوزيع آلى وغنائي

    x         بيانو

 x     x       تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة األختيارية فى التخصص الذي يختاره 

 الطالب مجاال لبحثه

      x     x 
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 تابع مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة الثانية دبلوم خاص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات مهنية وعملية 2/3/1 اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 

  x  x   x    أسس وتطوير المناهج

      x     تكنولوجيا التعليم

  x       x   حلقة البحث

      x     الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

   x x     x x تدريب سمع

   x      x  إيقاع وتعبير حركي

 x x  x       ارتجال

 x  x        تأليف وتوزيع آلى وغنائي

      x     x  بيانو

  x         تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة األختيارية فى التخصص الذي يختاره الطالب مجاال 

 لبحثه

x x      x  x 
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 الثانية دبلوم خاصتابع مصفوفة مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج مع المقررات الدراسية الفرسة 

 مهارات عامة وقابلة للنقل 2/3/2 اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 

  x  x  x  أسس وتطوير المناهج

  x x  x  x تكنولوجيا التعليم

 x x x x x x x حلقة البحث

 x x  x  x x الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

    x    تدريب سمع

 x x x  x   إيقاع وتعبير حركي

 x   x    ارتجال

 x x  x  x x تأليف وتوزيع آلى وغنائي

 x   x    بيانو

 x  x  x x  تاريخ وتحليل الموسيقي

 x  x x x x  المادة األختيارية فى التخصص الذي يختاره الطالب مجاال لبحثه
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 التربية الموسيقية مع المقررات الدراسية الفرسة األولى دبلوم خاصمصفوفة األهداف العامة لبرنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية سسم 

 

 األهداف العامة للبرنامج اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

 x x       x  x سيكولوجية اإلبداع

 x x      x x  x نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

 x  x x  x x x x x x مناهج البحث واالحصاء

 x  x   x x   x x الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

     x  x x x   تدريب سمع

       x  x   إيقاع وتعبير حركي

       x  x   ارتجال

 x x     x    x موسيقي التعليم العام

 x x x  x x x    x هارموني وكونتربوينت

   x      x  x تربية صوت لفظي

    x    x x   بيانو

 x x x  x x x    x تاريخ وتحليل الموسيقي
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 م خاصمصفوفة األهداف العامة لبرنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية سسم التربية الموسيقية مع المقررات الدراسية الفرسة الثانية دبلو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف العامة للبرنامج اسم المقرر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 

 x     x   x x x المناهجأسس وتطوير 

 x x     x  x  x تكنولوجيا التعليم

 x x x x x x x x  x x حلقة البحث

 x  x   x x    x الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

     x  x x x   تدريب سمع

       x  x   إيقاع وتعبير حركي

       x  x   ارتجال

 x x x  x x x    x تأليف وتوزيع آلى وغنائي

     x    x   بيانو

 x x x  x x x  x  x تاريخ وتحليل الموسيقي

 x x x   x x  x  x المادة األختيارية فى التخصص الذي يختاره الطالب مجاال لبحثه
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 مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامجمصفوفة مواصفات خريج برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية سسم التربية الموسيقية مع 

 المعرفة والفهم 2/1 مواصفات الخريج

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

1 

1

1 

12 13 1

4 

1

5 

1

6 

17 

تطبيةةةةق المعةةةةارف الُمتخصصةةةةة والمعلومةةةةات 

األساسية التي اكتسبها في ُممارسةته المهنيةة فةي 

 .تخصص التربية الموسيقية

x x x x x  x  x   x x x x x  

الُمشةةةةكالت المهنيةةةةة واقتةةةةراح الحلةةةةول تحديةةةةد 

 .الُمناسبة لحلها بأسلوب علمي أكاديمي

x  x x x x x  x   x  x    

 التربيةةةاتقةةان المهةةارات المهنيةةة فةةي تخصةةص 

الموسيقية واستخدام الوسائل التقنية الُمناسبة فةي 

 .ُممارسته المهنية

 x x x  x x x x   x x x x x  

تخصةةةص التربيةةةة توظيةةةف منةةةاهج البحةةةث فةةةي 

 .الموسيقية

x          x      x 

تطبيةةق مهةةارات االتصةةال الفّعةةال والقيةةادة فةةي 

 .فريق عمل من خالل العمل المهني

   x x x x x x   x   x   

اتخةةةاذ القةةةرار الُمالئةةةم فةةةي ضةةةوء المعلومةةةات 

المهنيةةةةةةة الُمكتسةةةةةةبة فةةةةةةي تخصةةةةةةص التربيةةةةةةة 

 .الموسيقية

x    x x x  x  x  x  x   

الةةةتعلم والتةةةدريب الُمسةةةتمر لتنميةةةة ذاتةةةه مهنيةةةاً 

 .وأكاديمياً في تخصص التربية الموسيقية

 x x x   x x  x x x x x x   

التصةةةةةةرف بمةةةةةةا يعكةةةةةةس اللتةةةةةةزام بالنزاهةةةةةةة 

والمصةةداقية وقواعةةد وأخالقيةةات المهنةةة وتقبةةل 

 .الُمسائلة والُمحاسبة

    x   x          

والُمشةةاركة  الةةوعي بةةدوره فةةي تنميةةة الُمجتمةةع

 .الُمجتمعية الفّعالة في مجال التربية الموسيقية

   x x  x x x  x x    x  

 x    x x   x x       x .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة

استخدام الوسائل التقنية في ُممارسته المهنية في 

تخصةةةص التربيةةةة الموسةةةيقية لتطةةةوير العمليةةةة 

 .التعليمية

x x   x  x x  x   x  x  x 
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 تابع مصفوفة مواصفات خريج برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية سسم التربية الموسيقية مع مخرجات التعلم المستهدفة للبرنامج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 القدرات الذهنية 2/2 مواصفات الخريج

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

2 

ُممارسةةته تطبيةةق المعةةارف الُمتخصصةةة والمعلومةةات األساسةةية التةةي اكتسةةبها فةةي 

 .المهنية في تخصص التربية الموسيقية

x   x x x x x x x x x 

 x x x x x x      x .تحديد الُمشكالت المهنية واقتراح الحلول الُمناسبة لحلها بأسلوب علمي أكاديمي

الموسةةيقية واسةةتخدام الوسةةائل التقنيةةة  التربيةةةاتقةةان المهةةارات المهنيةةة فةةي تخصةةص 

 .الُمناسبة في ُممارسته المهنية

x  x    x x x x x x 

         x  x  .توظيف مناهج البحث في تخصص التربية الموسيقية

 x  x x      x   .تطبيق مهارات االتصال الفّعال والقيادة في فريق عمل من خالل العمل المهني

الُمالئةةم فةةي ضةةوء المعلومةةات المهنيةةة الُمكتسةةبة فةةي تخصةةص التربيةةة اتخةةاذ القةةرار 

 .الموسيقية

x x  x x x      x 

 x  x    x x x x x x .التعلم والتدريب الُمستمر لتنمية ذاته مهنياً وأكاديمياً في تخصص التربية الموسيقية

المهنةة وتقبةل التصرف بما يعكس اللتةزام بالنزاهةة والمصةداقية وقواعةد وأخالقيةات 

 .الُمسائلة والُمحاسبة

 x  x x        

الةةوعي بةةدوره فةةي تنميةةة الُمجتمةةع والُمشةةاركة الُمجتمعيةةة الفّعالةةة فةةي مجةةال التربيةةة 

 .الموسيقية

 x       x    

 x  x x x      x  .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة

التربية الموسةيقية لتطةوير استخدام الوسائل التقنية في ُممارسته المهنية في تخصص 

 .العملية التعليمية

x  x  x x       
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 المستهدفة للبرنامج التربية النوعية سسم التربية الموسيقية مع مخرجات التعلم تابع مصفوفة مواصفات خريج برنامج الدبلوم الخاص في

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهارات مهنية وعملية 1/3/2 مواصفات الخريج

2 1 3 4 5 6 7 8 9 20 

تطبيةةق المعةةارف الُمتخصصةةة والمعلومةةات األساسةةية التةةي اكتسةةبها فةةي ُممارسةةته المهنيةةة فةةي 

 .تخصص التربية الموسيقية

x x x x x x x x  x 

  x   x   x   .تحديد الُمشكالت المهنية واقتراح الحلول الُمناسبة لحلها بأسلوب علمي أكاديمي

الموسةيقية واسةتخدام الوسةائل التقنيةة الُمناسةبة فةي  التربيةةاتقان المهارات المهنيةة فةي تخصةص 

 .ُممارسته المهنية

x x x  x x x x  x 

  x      x   .توظيف مناهج البحث في تخصص التربية الموسيقية

 x x   x x     .تطبيق مهارات االتصال الفّعال والقيادة في فريق عمل من خالل العمل المهني

 x x  x   x x   .اتخاذ القرار الُمالئم في ضوء المعلومات المهنية الُمكتسبة في تخصص التربية الموسيقية

 x x x   x x x  x .التعلم والتدريب الُمستمر لتنمية ذاته مهنياً وأكاديمياً في تخصص التربية الموسيقية

وقواعةةد وأخالقيةةات المهنةةة وتقبةةل الُمسةةائلة  التصةةرف بمةةا يعكةةس اللتةةزام بالنزاهةةة والمصةةداقية

 .والُمحاسبة

  x       x 

 x x         .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال التربية الموسيقية

 x     x x    .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة

  x  x   x x   .لتطوير العملية التعليمية في تخصص التربية الموسيقيةاستخدام الوسائل التقنية في ُممارسته المهنية 
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 المستهدفة للبرنامج التربية النوعية سسم التربية الموسيقية مع مخرجات التعلم تابع مصفوفة مواصفات خريج برنامج الدبلوم الخاص في

 

 

مهارات عامة وسابلة  1/3/1 مواصفات الخريج

 للنقل

1 2 3 4 5 6 7 

تطبيةةق المعةةارف الُمتخصصةةة والمعلومةةات األساسةةية التةةي اكتسةةبها فةةي ُممارسةةته المهنيةةة فةةي 

 .تخصص التربية الموسيقية

x x x x x x  

   x  x   .تحديد الُمشكالت المهنية واقتراح الحلول الُمناسبة لحلها بأسلوب علمي أكاديمي

الموسةيقية واسةتخدام الوسةائل التقنيةة الُمناسةبة فةي  التربيةةاتقان المهارات المهنية في تخصص 

 .ُممارسته المهنية

x x x x x   

  x  x    .توظيف مناهج البحث في تخصص التربية الموسيقية

  x x x  x x .تطبيق مهارات االتصال الفّعال والقيادة في فريق عمل من خالل العمل المهني

 x x  x  x x .المعلومات المهنية الُمكتسبة في تخصص التربية الموسيقيةاتخاذ القرار الُمالئم في ضوء 

 x x    x x .التعلم والتدريب الُمستمر لتنمية ذاته مهنياً وأكاديمياً في تخصص التربية الموسيقية

التصةرف بمةةا يعكةس اللتةةزام بالنزاهةة والمصةةداقية وقواعةد وأخالقيةةات المهنةة وتقبةةل الُمسةةائلة 

 .والُمحاسبة

  x x    

  x  x x   .الوعي بدوره في تنمية الُمجتمع والُمشاركة الُمجتمعية الفّعالة في مجال التربية الموسيقية

 x  x  x  x .توظيف الموارد الُمتاحة بكفاءة

استخدام الوسائل التقنية فةي ُممارسةته المهنيةة فةي تخصةص التربيةة الموسةيقية لتطةوير العمليةة 

 .التعليمية

x x  x   x 

 

 


