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 رسالة الكلية :

جامعةة القلةاقيك  ةإل ااعةداد اابةداعإل والتنا سةإل  –تتحدد رسالة كلية التربية النوعيةة    

المجةات  النوعيةة المختلفةة لمعلم وأخصائإل مراحل التعليم المختلفة، المتخصة   ةإل 

وتأهيله مهنياً لتوظيف وممارسة مهاراته لمواجهة تغيرا  سوق العمةل باااةا ة ىلة  

تمةةةديم الخةةةدما  البحليةةةة والتدريبيةةةة واتستصةةةارية المتخصصةةةة لم سسةةةا  المجتمةةة  

المختلفة بمةا يسةهم  ةإل حةل المصةكم  المجتمعيةة وتنميةة المجتمة   ةإل المجةات   ا  

بناء التصورا  واتخا  ااجراءا  لتكوين الكوادر التربوية النوعية المختلفة العملة، و

وتطةةوير التعلةةيم علةة  كا ةةة المسةةتويا ، بالتعةةاون مةة  كليةةا  الجامعةةة ووقار  التربيةةة 

والتعلةةيم والمةةدارع العامةةة والخاصةةة والةةوقارا  ايخةةرل المعنيةةة بالتربيةةة النوعيةةة 

 كاللما ة وااعمم والصباب وغيرها.

 رؤٌة الكلٌة:

جامعةة القلةاقيك م سسةة تربويةة أكاديميةة نوعيةة تعمةل علة   –تعد كلية التربية النوعيةة 

ترلية المعر ة التربوية وتطبيماتها لخدمة المجتم  والعالم وتصكيل عالم التعليم والتعلم، 

 ومن لم  إنها تعمل عل  تطوير التعليم عل  كا ة المستويا  سواء  إل  لن التعلةيم لبةل

الجامعإل أو التعليم العالإل بما يحمةك تنميةة بصةرية مجتمعيةة صةاملة ومسةتدامة للمجتمة  

المصري م  التأكيد عل  المخرجا  اابداعية للعملية التربوية بمةا يخةدم سةوق العمةل 

 ويكون له مردود اجتماعإل وتنموي والتصادي.
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  التربٌة الموسٌمٌة : لسمرؤٌة 

رطاانتاا ولًَتااا ااطاطاَح دت اؤد رؤٍاح لظاى انتزتَاح انًوطاَمَح تانكهَاح  اٌ اَطاللا يٍ رؤٍح انكهَح و

انعاش  عهاٌ تعا  عاؤج تازايج نيازٍج َاوعٌ يتيمام ويتًَاش  اٌ انتعهاَى انعااو واٌ ٍ َاؤ  ئعؤاد

انًوطَمَح وانغُاء ولادر عهٌ اطتيؤاو انتكُونوجَا ان ؤٍثح تً االخ انًوطَمٌ انًيتهفح وٍ َؤ  اُالخ

 خ نظؤ احتَاجاخ طوق انعًم عهٌ انًظتوً انمويٌ .نهعًم  ٌ يؤارص انهغا ثَحااجُانهغاخ 

 رسالة لسم التربٌة الموسٌمٌة :

انًعهى انُوعٌ نَموو تتؤرٍض انعهاوو وانفُاوٌ انًوطاَمَح  ئعؤاددت ؤد رطانح لظى انتزتَح انًوطَمَح  ٌ 

 أجاازاءانً تًااو ولااادر عهااٌ  وأخاللَاااخانًيتهفااح  ااٌ ي ااال انتعهااَى ونؤٍااش انااوعٌ تً ااكالخ انثَ ااح 

انث وث انعهًَح وانًَؤاََح  ٌ ي االخ انتزتَح انًوطَمَح وعهوو انًوطَمٌ ويإهام نهعًام  اٌ لماور 

 ئناٌانثما ح ويزاكش ان ثاب واناَ اخ وانًإطظاخ انتٌ دؤخم انًوطَمٌ  ٌ َطالاا تم ودًتاؤ انزطاانح 

 تزتَح انًوطَمَح . انتعاوٌ يو اناَ اخ انًوطَمَح نًُال ح وخؤيح لضاٍا ان

 لغُ اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ:

 ٠ٚشزًّ ػٍٝ اٌزخصصبد اٌزب١ٌخ:

 إٌظش٠بد ٚاٌزأ١ٌف. -

 اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ. -

 اٌصٌٛف١ظ ٚاإل٠مبع اٌؾشوٟ ٚاالسرغبي اٌّٛع١مٟ ٚا٢الد اٌزشث٠ٛخ. -

 غٕبء...( – آ١ٌخآالد أٚسوغزشا  –األداء )ث١بٔٛ  -

 لٛاػذ اٌمجٛي ثبٌمغُ :

 اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ : ٍطالة اٌشاغج١ٓ فٟ االٌزؾبق ثمغُذساد ٌاخزجبس اٌم

اٌّٛع١م١خ اعز١بص اٌمدذساد اٌخبةدخ و ٚاٌزدٟ رىشدف ػدٓ اعدزؼذاد اٌطبٌدت  ٠زششط الٌزؾبق اٌطبٌت ثشؼجخ اٌزشث١خ

 ٌالعزّشاس فٟ ٘زا اٌزخصص .

 ك اٌمجٛي ثبٌغبِؼبد .٠ٚؼزجش إٌغبػ فٟ ٘زا االخزجبس ششطبً الخز١بس اٌطبٌت ٘زا اٌزخصص فٟ ِىزت رٕغ١

ِىزدت اٌزٕغد١ك و ٠ٚخطدش  إٌدٌٟٚزٌه فبْ اخزجبساد اٌمذساد اٌخبةخ رغشٞ فدٟ فزدشح عدبثمخ ػٍدٟ ِشاؽدً اٌزمدذَ 

اٌّىزت ثأعدّبء اٌطدالة اٌدز٠ٓ اعزدبصٚا ٘دزٖ االخزجدبساد ٌزؾم١دك سغجدبرُٙ و ِزدٟ ردٛفش ٌٙدُ شدشط اٌّغّدٛع فدٟ 

 اٌذسعبد .
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عدٛاء ودبْ  ِٗدب ٠غدّؼاٌّٛ٘جدخ اٌغدّؼ١خ و ثأٔٙدب اٌّمدذسح ػٍدٟ رشد٠دذ  ثّؼٕدٟ آخدش أٚٚرؼشف اٌمذسح اٌّٛعد١م١خ 

 . ٟاٌٍؾٕاٌغبٔت  أٚ اإل٠مبػِٟخزصبً ثبٌغبٔت 

 ٚ٘زا اٌزشد٠ذ ٠ىْٛ د١ٌالً ػٍٟ اِزالن اٌفشد ٌٍّمذسح اٌّٛع١م١خ .

 ٚاخزجبس اٌمذسح اٌّٛع١م١خ ٠زّضً ف١ّب ٠ٍٟ :

 : اإل٠مبػٟ: اٌغبٔت أٚال

 ٠ىْٛ اٌّطٍٛة ِٕٗ رشد٠ذ٘ب . إ٠مبػ١خٍّخ ٚف١ٙب ٠غزّغ اٌطبٌت ٌغ -1

 صالس فمشاد ِخزٍفخ إٌغت ٚػ١ٍٗ رؾذ٠ذ اٌطٛي ٚاٌمصش. إ٠ٌٟغزّغ اٌطبٌت  -2

 اٌغبٔت اٌٍؾٕٟ :  صب١ٔبً :

 ٚرّضً فٟ رمذ٠شٖ ثصفخ ِزذسعخ ؽ١ش :

 ٠غزّغ اٌطبٌت ٌٕغّخ ٚاؽذح ف١مَٛ ثزشد٠ذ٘ب صُ ٔغّز١ٓ و صُ صالس ٔغّبد . -1

 صالصخ . أٚاص١ٕٓ  أٚٔغّبد ٚػٍٟ اٌطبٌت رؾذ٠ذ ػذد٘ب و ٍٟٚ٘ ةٛد  ٠غزّغ ٌّغّٛػخ -2

 ٠غزّغ اٌطبٌت ٌغٍّخ ٌؾ١ٕخ ٠ٚطٍت ِٕٗ رشد٠ذ٘ب . -3

اٌّٛعدد١مٟ ٚثبعددزخذاَ اال٢د اٌّٛعدد١م١خ اٌّخزٍفددخ و  أعددبرزحٚ٘ددزٖ االخزجددبساد رددزُ ثٛاعددطخ ٌغددبْ خبةددخ ِددٓ 

 العزؼذاد .٘زا ا ُٚرم٠ٌٍٛىشف ػٓ اعزؼذاد اٌطالة ٌذساعخ اٌّٛع١مٟ 

 

 اٌؼ١ٍّخ : اٌزشث١خ

اٌفشلخ اٌضبٌضخ ٚاٌشاثؼدخ فزدشح رشث١دخ ػ١ٍّدخ ٚفمدبً ٌٍّدذد ٚفدٟ اٌّٛاػ١دذ اٌّؾدذدح فدٟ  إ٠ٌٟمضٟ اٌطالة إٌّم١ٌٛٓ 

 اٌالئؾخ اٌذاخ١ٍخ ٌى١ٍبد اٌزشث١خ إٌٛػ١خ .

ٟ عٛف رزُ ثٙدب ٚرٌده ٠ؾذد ِغٍظ اٌى١ٍخ فٟ ثذا٠خ وً ػبَ عبِؼٟ اٌغذٚي اٌضِٕٟ ٌٍزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٚاٌّذاسط اٌز

 ثبٌزؼبْٚ ِغ ِذ٠ش٠خ اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ثّؾبفظخ اٌششل١خ .

ٚفٟ ٔٙب٠خ ِذح اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ٠ضغ وً ِٓ اٌّششف اٌفٕٟ اٌذاخٍٟ ٚاٌّششف اٌفٕدٟ اٌخدبسعٟ ِٚدذ٠ش اٌّذسعدخ 

ٌؼ١ٍّددخ ِج١ٕددبً ثددٗ رمش٠ددشاً ػددٓ اٌطبٌددت وّددب ٠ؼددذ اٌطبٌددت ٔفغددٗ رمش٠ددشاً ٚاف١ددبً ػددٓ اٌفزددشح اٌزددٟ لضددب٘ب فددٟ اٌزشث١ددخ ا

اٌّٙبساد اٌزدٟ اوزغدجٙب ٚاٌّشدىالد اٌزدٟ ةدبدفٙب ٚالزشاؽبردٗ ٌؾٍٙدب ٚو١ف١دخ ِٛاعٙزدٗ ٌٍؼمجدبد اٌزدٟ اػزش دزٗ 

 ٚالزشاؽبرٗ ٌزؾغ١ٓ ػ١ٍّخ اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ .

 االِزؾبٔبد إٌظش٠خ . يثذخٌٍٛطبٌت اٌشاعت ف١ٗ  ؼٚال ٠غّٚرؾغت ِبدح اٌزشث١خ اٌؼ١ٍّخ ِبدح سعٛة ٚٔغبػ 
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 ضبء ١٘ئخ اٌزذس٠ظ ِٚؼب١ُٔٚٙ ثبٌمغُأػ
 

 اٌذسعخ أعُ األعزبر َ

 أعزبر أ.د/ إ٠ٙبة ؽبِذ ػجذ اٌؼظ١ُ  1

 اعزبر أ.د/اؽّذ ثذ٠غ دمحم  2

 أعزبر  د / إ٠ٙبة ػبطف ػضدأ.  3

 اعزبر ِغبػذ / دػبء اٌفغش دمحم عبِٝ دا.َ.  4

 اعزبر ِغبػذ د / سا١ٔب ػبدي دمحم اٌٙبدٜأ.َ.  5

 اعزبر ِغبػذ إ٠ٙبة س٠ٙبَ أؽّذ / دأ.َ.  6

 اعزبر ِغبػذ د / ٘بٔٝ ؽغٓ ػٍٝأ.َ.  7

 اعزبر ِغبػذ / ١ٌّبء اؽّذ ػجذ اٌفزبػأ.َ.د  8

 اعزبر ِغبػذ / اٌش١ّبء فؤاد ؽغبصٜ دأ.َ.  9

 ِذسط د/ سف١ك سِضٜ ثغطب  10

 ِذسط /عبِؼ ع١ّش رٛف١ك د  11

 ِذسط / س ٜٛ وّبي ِؾٝ اٌذ٠ٓ د  12

 ِذسط عبسح ػجذ اٌغ١ّغ/ د  13

 ِذسط دمحم ػجذ اٌؼض٠ض أ١ِشح/ د  14

 ِذسط ش١ّبء اٌشؾبد ػّبسحد/  15

 ِذسط / عّبػ أٔغٝ فّٙٝد  16

 ِذسط د / أ١ِٕخ دمحم ػٍٟ ع١ٍّبْ  17

 ِذسط  / إعالَ ؽغٓ ػجذ اٌخبٌك د  18

 ِذسط  / أ١ِٕخ دمحم ع١ّشد  19

 ِذسط  /عّش ػبدي ػجذ هللا د  20

 ِذسط / آ٠خ هللا ةالػ دمحمد  21

 ِذسط  /ِؤٔظ ػٍٝ ِصطفٝد  22

 ِذسط  ؽغٓ ػجذ هللا ٠ٙبَسد/  23

 ِذسط  ١ِٕش ٔصؾٝ ػط١خ أٔغٝد/  24

 ِذسط  د/ سثبة اؽّذ ػش٠ف  25

 ِذسط ِغبػذ / س٠ٙبَ ِؾّٛد ؽغٓد  26

 ِذسط ِغبػذ /أ١ِشح دمحم اٌغ١ذ د  27

 ِذسط ِغبػذ / س٠ّْٛ عشعظ اٌؼّذح َ.َ  28

 ِذسط ِغبػذ /ٚسدح عالي خ١ًٍَ.َ  29

 ِغبػذِذسط  / إ٠ّبْ ص٠ٓ اٌؼبثذ٠ٓ دمحم ٔظّٝ َ.َ  30

 ِذسط ِغبػذ أؽّذ دمحم ٠ٛعف اٌغٛ٘شَٞ.َ/   31

 ِذسط ِغبػذ َ.َ/ ٘جخ ػجذ اٌىش٠ُ  32

 حِؼ١ذ ع / ٔذا فؤاد ػجذ اٌؾ١ّذ ؽغبصٜ  33

 ِؼ١ذح عٍّٝ دمحم عبٌُ ع١ٍّبْع /    34

 ِؼ١ذح ع/ عبسح ِغذٞ  35
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 ِؼ١ذح ع/ ٘بعش خبٌذ  36

 ِؼ١ذح ع/ د١ِبٔخ ِشلص  37

 ِؼ١ذح ع/ ٔٛس٘بْ ؽغٓ  38

 ِؼ١ذح ُع/ ششٚق اثشا١٘  39
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 نمو ج توصيف البرنامج

 

 التربٌة النوعٌة الكلية:جامعة الزلازٌك                                         الجامعة:

  ( مواصفا  البرنامج: 2

 : البيانا  ايساسية)أ( 

 برنامج التربٌة الموسٌمٌة . عنوان البرنامج : .2

 فردي .نوع البرنامج :  .1

 ٌة .التربٌة الموسٌمالمسم :  .3

  د. رفٌك رمزىالمنسك :  .4

  فتحً الصنفاوى /أ. دالمراج  الخارجإل:  .5

 1009/ 3/ 30تاريخ آخر اعتماد لمواصفا  البرنامج :  .6

 :)ب( البيانا  المهنية 

 أهداف البرنامج : -2

 ى درجددة بكددالورٌوت التربٌددة النوعٌددة لددإعددداد معلددم التربٌددة الموسددٌمٌة للحصددو  ع

اح  التعلٌم ما لب  الجامعى ٌتمٌز بمدرتد  علدى تخصص تربٌة موسٌمٌة للعم  فى مر

الفعددا   االتصددا والمدددرع علددى حدد  الممددكات وم ددارات  التحلٌلددًوالتفكٌددر  االبتكددار

وٌ تم باكتمدا  الموابدو وٌواكدو  الذاتً الم نًوالحساسٌة الجمالٌة وٌسعى للنمو 

ظدد   التغٌددرات الامافٌددة والتكنولوجٌددة بمددا ٌخدددم تخصصددة ومؤسسددات المجتمدد  فددى

 متطلبات سوق العم   . 

  بالدراسات العلٌا.  لالتحاقتأبٌ  الطالو المعلم للنمو الم نى الذاتى المستمر وأٌضا 

  نمددر الامافددة الموسددٌمٌة فدددى المجتمدد  المحلددى مددف خدددا  الممدداركة فددى ا نمدددطة

 المختلفة ال ادفة  المجتمعٌة 

  المجدداالت وتعددرٌف م  اإلسدد ام فددً رفدد  المسددتوى الم نددً والعلمددً للعدداملٌف ب ددذ

 باالتجابات التربوٌة المعاصرع .

  تبدداد  الخبددرات والمعلومددات مدد  ال ٌؤددات والمؤسسددات العلمٌددة والامافٌددة المصددرٌة

 والعربٌة والدولٌة .
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 المعلم من : من المرجو أن يمكن برنامج التربية الموسيمية الطالب

 . المعرفة الواسعة بالتخصص 

 م بالم ارات ا داؤٌة الازمة للتخصص .اماإلل 

  التحلٌلًالمدرع على التفكٌر. 

 .المدرع على التفكٌر النالد 

 .المدرع على ح  الممكات 

  اإلبداعًالمدرع على التفكٌر . 

 . لدٌة م ارات العم  الجماعى 

  الفعا  . االتصا لدٌة م ارات 

 واالستمصاءلمدرع على البحث لدٌة ا . 

  . لدٌة م ارات استخدام التكنولوجٌا الحدٌاة 

 النتائج التعليمية المستهد ة للبرنامج :( 1

 المعر ة والفهم: -أ

 أْ ٠زّىٓ اٌطبٌت ِٓ ٔظش٠بد اٌّٛع١مٝ ٚخصبئصٙب  -1

 أْ ٠زّىٓ ِٓ األعظ إٌظش٠خ اٌزٟ رجٕٝ ػ١ٍٙب اٌّٛع١مٝ . -2

 ٛاػذ ٚأعظ اٌؼضف ٚاٌغٕبء اٌغ١ٍُ . أْ ٠ؾذد اٌطبٌت ل -3

 ٠زّىٓ ِٓ ربس٠خ اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ .  -4

 اٌخبةخ ثبٌزخصص.  ٚاٌّصطٍؾبدأْ ٠زؼشف اٌطبٌت ػٍٝ اٌّفب١ُ٘   -5

 ٠ٍُ ثبألعب١ٌت اٌّخزٍفخ ٌزم٠ُٛ اٌزؼ١ٍُ اٌّٛع١مٝ  -6

اٌصددٍخ ث١ّددذاْ  ٚاٌؼٍددَٛ راد خاٌزخصصدد٠١ضددشٜ أدائددٗ ثددبٌمشاءح ٚاإلطددالع فددٝ اٌؼٍددَٛ  -7

 رخصصٗ . 

 أخالل١بد ٚل١ُ ِٕٙخ اٌزؼ١ٍُ .  ٠ؼٟ -8

 ب ( المهارا  العملية .

 ٠ٛظف أعبعبد اٌّٛع١مٝ فٝ أٔشطخ رؼ١ٍّخ ِزٕٛػخ . -1

 ٠ؾًٍ اٌّمطٛػبد اٌّٛع١م١خ اٌؼشث١خ ٚاٌؼب١ٌّخ. -2

 ٠شثظ ث١ٓ األٔشطخ اٌّٛع١م١خ ٚاٌؼٍَٛ األخشٜ . -3

 دح .٠صٕف األ٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ ٌٍّب -4

 ٌٍزؼشف ػٍٝ اؽز١بعبد اٌّزؼ١ٍّٓ . ُاٌزم٠١١غزخذَ ٔزبئظ  -5
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 ٠ؼذ أٔشطخ رؼ١ّ١ٍخ رشاػٝ أ٘ذاف اٌّبدح .  -6

 ٠ؼذ أٔشطخ ِٛع١م١خ رغبػذ اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌزؼٍُ اٌزارٝ . -7

 ٠غزخذَ ٔزبئظ رم٠ُٛ اٌّزؼ١ٍّٓ ٌزؾغٓ األداء .  -8

 ٠ؾًٍ األػّبي اٌّٛع١م١خ رؾ١ٍال ػ١ٍّب دل١مب . -9

 ٠ؾىُ ػٍٝ طج١ؼخ اٌؼًّ اٌّٛع١مٝ ِٓ ؽ١ش اٌغٛدح .  -10

 ٠ؾذد ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف فٝ األداء اٌّٛع١مٝ .  -11

 ج ( المهارا  العملية:

 ح اٌّزىبٍِخ . ش٠غ١ذ اٌزذ٠ٚٓ اٌّٛع١مٝ ثؼٕبة -1

 ٠غ١ذ اٌؼضف ٚاٌغٕبء ثبألعظ اٌؼ١ٍّخ اٌغ١ٍّخ . -2

 ب١ٌّخ. ٠ؤدٜ ٠ٚغٕٝ ِٓ اٌزاوشح أػّبال ِٛع١م١خ ػ -3

 ٠شرغً ِمطٛػبد ِٛع١م١خ ِٕبعجخ ٌٍّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ .  -4

 ٠ٛظف األداء اٌؾشوٝ فٝ األٔشطخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .  -5

 ٠ؼذ أٔشطخ ِٛع١م١خ رزٕبعت ِغ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ .  -6

 فٝ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ .  ٚاالٔزجب٠ٖؾفض اٌّزؼ١ٍّٓ ػٍٝ اٌّشبسوخ  -7

 ٌذٜ اٌّزؼ١ٍّٓ .  ِٙبساد اٌزفى١ش اإلثزىبسٜ ٠ّٕٝ -8

 ٠غزخذَ اٌّٛاسد ٚاألدٚاد اٌّزبؽخ فٝ رٕف١ز األٔشطخ اٌّٛع١م١خ .  -9

 ٠ٛظف ةٛرخ ف١ٕب ٌزٕش١ظ اٌّزؼ١ٍّٓ .  -10

 ٠شغغ اٌّشبسوخ اإل٠غبث١خ ٌٍّزؼ١ٍّٓ .  -11

 ٠ٍزضَ ثزؾم١ك أ٘ذاف اٌذسط فٝ اٌٛلذ اٌّزبػ . -12

 ٓ خالي اٌّذسعخ . ٠ٕظُ أٔشطخ ِٛع١م١خ فٝ اٌّؤعغبد اٌّغزّؼ١خ ِ -13

 ٠غزخذَ ٚعبئظ اٌزؼٍُ اٌّزؼذد فٝ اٌّٛالف اٌزؼ١ّ١ٍخ .  -14

 د ( المهارا  العامة و المنمولة :

 ٠ّبسط طشق اٌجؾش اٌّزٕٛػخ ٌٍزؼٍُ اٌزارٝ اٌّغزّش.  -1

 ٠غزخذَ ِؼشفزٗ ثبٌٍغبد األخشٜ فٝ ِغبي اٌزخصص .  -2

 ٠غزخذَ  اٌزىٌٕٛٛع١ب اٌؾذ٠ضخ فٝ ِغبي رخصصٗ. -3

 ُ ػٍٝ اإلٔزبط اٌّٛع١مٝ ٚاٌفٕٝ . ٠شغغ اٌّزؼٍ -4

 ٠ؾزشَ أساء ا٢خش٠ٓ ٠ٚمذسُ٘ .  -5

 ٠ٛعٗ ػٍّٗ ٌزؾم١ك سعبٌخ ٚ٘ذف اٌّؤعغخ اٌزؼ١ّ١ٍخ . -6

 ٠شبسن فٝ ٚ غ خطخ ٌزؾغ١ٓ اٌج١ئخ اٌزؼ١ّ١ٍخ .  -7
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٠ضددشٜ أدائددٗ ثددبٌمشاءح ٚاإلطددالع فددٝ اٌؼٍددَٛ اٌّزخصصددخ ٚاٌؼٍددَٛ راد اٌصددٍخ ثّغددبي  -8

 اٌزخصص.

 ٠شبسن فٝ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ ِذسثب أٚ ِزذسثب .  -9

 ٠مجً اإلسشبداد ٚاٌّالؽظبد ٚإٌمذ ٌزؾغ١ٓ ػٍّٗ .  -10

 ٠ؾزشَ صِالء اٌؼًّ ٠ٚزٛاةً ِؼُٙ .  -11

 . فٝ رؾف١ض اٌّزؼ١ٍّٓ اٌزؼض٠ض اٌّبدٜ ٚاٌّؼٕٜٛ ٠غزخذَ -12

 ( هيكل و محتويا  البرنامج : 3

 ( سنوات دراسٌة ) اماف فصو  دراسٌة (4مدع البرنامج أربعة ) . أ

 ملحوظات :

سداعات ممدروت تخدرى فدى الفرلدة  4ٌدرت الطداو خافدا للممدررات اإلجبارٌدة  -
الرابعة على مدار العام الدراسى ، وبذا مددرى ضدمف مواصدفات برندامج التربٌدة 

 لموسٌمٌة بأن ا تصم  م ارات التدرٌت . ا

 ت الطاو التدرٌو المٌدانى ضمف ممرر :ٌدر -

 . تربٌة عملٌة لطاو الفرلة الاالاة للمرحة االبتداؤٌة 

  . تربٌة عملٌة للفرلة الرابعة للمرحلة اإلعدادٌة 

 هيكل البرنامج .  . ب

 الفرلة ايول  : 

 أسبوت .  15الفص  الدراسى ا و  مدت  : 

 : ساعة أسبوعٌا . ممسمة كالتالى 31الساعات عدد 

 ساعة تطبٌمً .  12ساعة نظري +  19

 أسبوت .  15الفص  الدراسى الاانى مدت  

 ساعة  ممسمة كالتالى :  29عدد الساعات  

 ساعة تطبٌمى .  13ساعة نظرى  +  16

 الفرلة اللانية :  

 أسبوت .  15الفص  الدراسى ا و  مدت  : 

 :  كالتالًساعة أسبوعٌا . ممسمة   27عدد الساعات 

 ساعة تطبٌمً .  14ساعة نظري +  13

 أسبوت .  15الفص  الدراسى الاانى مدت  

 :  كالتالًساعة  ممسمة  29عدد الساعات  

 ساعة تطبٌمى .  14ساعة نظرى  +  15

 الفرلة اللاللة : 

 أسبوت .  15الفص  الدراسى ا و  مدت  : 
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 ة أسبوعٌا . ممسمة كالتالى ساع  30عدد الساعات 

 ساعة تطبٌمً .  16ساعة نظري +  14

 أسبوت .  15الفص  الدراسى الاانى مدت  

 ساعة  ممسمة كالتالى :  26عدد الساعات  

 ساعة تطبٌمى .  16ساعة نظرى  +   10

 الفرلة الرابعة  : 

 أسبوت .  15الفص  الدراسى ا و  مدت  : 

 ٌا . ممسمة كالتالى ساعة أسبوع  30عدد الساعات 

 ساعة تطبٌمً .   17ساعة نظري +  13

 أسبوت .  15الفص  الدراسى الاانى مدت  

 ممسمة كالتالى :  أسبوعٌاساعة   27عدد الساعات  

 .ساعة تطبٌمى 14ساعة نظرى  +  13

 البرنامج .  ممررا   . د

 األسثؼددخق اٌغدذاٚي اٌزب١ٌددخ رٛ دؼ اٌّمددشساد اٌزدٟ رددذسط ثمغدُ اٌزشث١ددخ اٌّٛعد١م١خ ثددبٌفش

 ٚرٛص٠ؼٙب ػٍٝ اٌفص١ٍٓ اٌذساع١١ٓ ٚػذد اٌغبػبد األعجٛػ١خ ٌىً ِمشس )طجمب ٌالئؾخ اٌى١ٍخ(

 الفرقت األوىل
 الفصل الدراسً األول

 املقــــــــرر
 عدد الساعاث أسبوعيا

 إمجايل تطبيقً نظري
 4 2 2 (1رذس٠ت عّغ )

 2 - 2 (1لٛاػذ اٌّٛع١مٝ إٌظش٠خ )

 2 1 1 (1ةٌٛف١ظ ػشثٟ )

 2 - 2 (1لٛاػذ اٌّٛع١م١خ اٌؼشث١خ )

 2 - 2 ربس٠خ اٌّٛع١مٝ اٌؼب١ٌّخ

 2 2 - (1رذس٠ت ةٛد )

 4 2 2 ػٍُ اٌصٛد

 2 - 2 ػشٚض شؼشٞ

 4 - 4 ِذخً اٌؼٍَٛ اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ

 2 - 2 لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 2 2 - طالة( 5ٌىً ) 2آٌخ رشث٠ٛخ )س٠ىٛسد( 

 31 12 19 اٌّغّٛع

 
 

 تابع الفرقت األوىل
 الفصل الدراسً الثانى

 عدد الساعاث أسبوعيا املقــــــــــــــرر
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 إمجايل تطبيقً نظري
 4 2 2 (1رذس٠ت عّغ )

 2 - 2 (1لٛاػذ اٌّٛع١مٝ إٌظش٠خ )

 2 2 - إ٠مبع ؽشوٟ

 2 1 1 (1) ةٌٛف١ظ ػشثٟ

 2 1 1 (1لٛاػذ اٌّٛع١م١خ اٌؼشث١خ )

 2 2 - (1رذس٠ت ةٛد )

 2 - 2 رزٚق اٌّٛع١مٝ اٌؼب١ٌّخ

 4 - 4 رشث١خ أعش٠خ ٚةؾ١خ

 2 - 2 ِذخً إٌٝ رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ

 2 - 2 ؽمٛق اإلٔغبْ

 2 - 2 لشاءاد ثبٌٍغخ األعٕج١خ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 2 2  طالة( 5ٌىً ) 2آٌخ رشث٠ٛخ )اوغ١ٍفْٛ( 

 31 13 18 اٌّغّٛع

 الفرقت الثانيت 
 الفصل الدراسً األول

 املقــــــــرر
 عدد الساعاث أسبوعيا

 إمجايل تطبيقً نظري
 3 2 1 (2رذس٠ت عّغ )

 2 - 2 لٛاػذ اٌّٛع١مٝ إٌظش٠خ

 2 2 - مبع ؽشوٟإ٠

 2 2 - ػضف ٚغٕبء األٔبش١ذ

 2 1 1 (2ةٌٛف١ظ ػشثٟ )

 2 - 2 لٛاػذ اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ

 1 1 - غٕبء عّبػٟ

 3 2 1 ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١مٝ اٌؼب١ٌّخ

 4 - 4 ػٍُ ٔفظ إٌّٛ

 2 - 2 لشاءاد ثبٌٍغخ األعٕج١خ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - طبٌت(ٌىً  1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة( 5ٌىً ) 1آٌخ رشث٠ٛخ )أوٛسد٠ْٛ( 

 27 14 13 اٌّغّٛع
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  تابع الفرقت الثانيت  
 الفصل الدراسً الثانً

 عدد الساعاث أسبوعيا املقــــــــــــــرر
 إمجاىل تطبيقً نظري

 3 2 1 (2رذس٠ت عّغ )

 3 1 2 ٘بسِٟٛٔ )ٔظشٞ ٚػٍّٟ(

 2 1 1 (2ةٌٛف١ظ ػشثٟ )

 2 2 - ػضف ٚغٕبء األٔبش١ذ

 3 2 1 (1ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١مٝ اٌؼب١ٌّخ )

 2 - 2 ربس٠خ ٚرزٚق اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ

 2 - 2 ػشٚض ِٛع١مٝ

 2 - 2 ِجبدا رذس٠ظ

 4 2 2 أعبع١بد اٌؾبعت ا٢ٌٟ

 2 - 2 لشاءاد ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ت(ٌىً طبٌ 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة( 5ٌىً  1 أوٛسد٠ْٛآٌخ رشث٠ٛخ )

 29 14 15 اٌّغّٛع

 الفرقت الثالثت
 الفصل الدراسً االول

 املقــــــــرر
 عدد الساعاث أسبوعيا

 إمجاىل تطبيقً نظري
 2 1 1 (3رذس٠ت عّغ )

 1 1 - (1اسرغبي )

 3 2 1 ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١مٝ اٌؼب١ٌّخ

 3 1 2 (1٘بسِٟٛٔ )

 1 1 - غٕبء ػشثٟ

 4 2 2 ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ )ٔظش٠بد رؼٍُ(

 4 - 4 ِٕب٘ظ ٚطشق رذس٠ظ )ِغبي اٌزخصص(

 4 - 4 األةٛي االعزّبػ١خ ٚاٌضمبف١خ ٌٍزشث١خ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة 5ٌىً  1آٌخ رشث٠ٛخ )ِٕذ١ٌٚٓ( 

 4 4 - ١ذأٟاٌزذس٠ت اٌّ

 30 16 14 اٌّغّٛع
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 تابع الفرقت الثالثت 
 الفصل الدراسً الثانً

 عدد الساعاث أسبوعيا املقــــــــــــــرر
 إمجاىل تطبيقً نظري

 2 1 1 (3رذس٠ت عّغ )

 1 1 - (1اسرغبي )

 3 1 2 (1٘بسِٟٛٔ )

 2 1 1 ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١مٝ اٌؼشث١خ

 2 2 - اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ اعزخذاَ اٌؾبعت ا٢ٌٟ فٟ

 4 - 4 ربس٠خ اٌزشث١خ ٚٔظبَ اٌزؼ١ٍُ فٟ ِصش

 4 2 2 رىٌٕٛٛع١ب اٌزؼ١ٍُ )ِغبي اٌزخصص(

 4 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة 5ٌىً  1آٌخ رشث٠ٛخ )ِٕذ١ٌٚٓ ( 

 4 4 - اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ

 26 16 10 اٌّغّٛع

 الفرقت الرابعت 
 الفصل الدراسً االول

 املقــــــــرر
 عدد الساعاث أسبوعيا

 إمجاىل تطبيقً نظري
 2 1 1 (4رذس٠ت عّغ )

 2 2 - (2اسرغبي )

 1 1 - غٕبء ػشثٟ

 3 2 1 ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١م١خ اٌؼب١ٌّخ

 3 2 1 ربس٠خ ٚرؾ١ًٍ اٌّٛع١م١خ اٌؼشث١خ

 3 1 2 (1٘بسِٟٛٔ + وٛٔزشاث٠ٕٛذ )

 4 - 4 ػٍُ ٔفظ اعزّبػٟ ٚةؾخ ٔفغ١خ

 4 - 4 ِٕب٘ظ ٚطشق رذس٠ظ )ِغبي اٌزخصص(

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة 5ٌىً  1آٌخ رشث٠ٛخ )ع١زبس( 

 4 4 - اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ

 4 4 - اٌّششٚع

 30 17 13 اٌّغّٛع
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 الرابعت تابع الفرقت 
 الفصل الدراسً الثانً

 عدد الساعاث أسبوعيا املقـــــــرر
 إمجاىل تطبيقً نظري

 2 1 1 (4رذس٠ت عّغ )

 2 2 - (2اسرغبي )

 3 1 2 (1٘بسِٟٛٔ + وٛٔزشاث٠ٕٛذ )

 4 2 2 ػٍُ ٔفظ رؼ١ٍّٟ )لذساد ػم١ٍخ(

 4 - 4 األةٛي اٌفٍغف١خ ٌٍزشث١خ

 4 - 4 رشث١خ ِمبسٔخ ٚإداسح رؼ١ّ١ٍخ

 2 2 - ٌىً طبٌت( 2آٌخ أعبع١خ ث١بٔٛ )

 1 1 - ٌىً طبٌت( 1آٌخ صب١ٔخ )

 1 1 - طالة 5ٌىً  1آٌخ رشث٠ٛخ )ع١زبس( 

 4 4 - اٌزذس٠ت ا١ٌّذأٟ

 4 4 - اٌّششٚع

 31 18 13 اٌّغّٛع

 ( متطلبا  المبول    البرنامج :4 

٠مدشسٖ ِىزدت اٌزٕغد١ك  ٠مجً اٌمغُ اٌطالة اٌؾبة١ٍٓ ػٍٝ اٌضب٠ٛٔخ اٌؼبِخ ٚفمب ٌّدب

 ٚسغجبد اٌطالة ثششط اعز١بص اخزجبس اٌمذساد . 

 لوائح التمدم  إل برنامج التربية الموسيمية و ىكماله( 5

 انظُح ااوني 

فدٝ ١ٓ  ٚ اٌّؾدٛالد ِدٓ ِىزدت اٌزٕغد١ك  ٚ اٌدشاغج  اٌّغدزغذحة ٠مجً اٌمغُ اٌطدال

 .ط اعز١بص اخزجبس اٌمذسادثشش طجمب ٌشغجبد اٌطبٌتاٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ االٌزؾبق ثمغُ 

 انظُح انثاََح  

٠ٕمً اٌطبٌت ِٓ اٌفشلخ األٌٚٝ إٌٝ اٌفشلخ اٌضب١ٔخ إرا ٔغؼ فدٝ ع١ّدغ اٌّمدشساد أٚ  

ؤدٜ اٌطبٌدت ٠داألٌٚدٝ. ٚ فدٝ ٘دزٖ اٌؾبٌدخ  اٌفشلدخوبْ ساعت ف١ّب ال ٠ض٠ذ ػٓ ِمدشس٠ٓ ِدٓ 

زمدذ٠ش ِمجدٛي فدٝ رٍده فٝ ٘دزٖ اٌؾبٌدخ ثٗ االِزؾبْ ف١ّب سعت ف١ٗ وّٛاد رخٍف ٚ ٠ؼذ ٔغبؽ

 اٌّمشسادو إال إرا رغ١ت اٌطبٌت ػٓ االِزؾبْ ثؼزس ِمجٛي فزؾغت دسعزٗ وّب ٘ٝ.
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 انظُح انثانثح 

ٕمً اٌطبٌت ِٓ اٌفشلخ اٌضب١ٔخ إٌٝ اٌفشلخ اٌضبٌضخ إرا ٔغدؼ فدٝ ع١ّدغ اٌّمدشساد أٚ ٠ 

.  ٚ اٌضب١ٔدخ ِؼدباألٌٚٝ أٚ اٌضب١ٔخ أٚ األٌٚٝ  اٌفشلخوبْ ساعت ف١ّب ال ٠ض٠ذ ػٓ ِمشس٠ٓ ِٓ 

ؤدٜ اٌطبٌدت االِزؾدبْ ف١ّدب سعدت ف١دٗ وّدٛاد رخٍدف ٚ ٠ؼدذ ٔغبؽدٗ فدٝ ٠دٚ فٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ 

و إال إرا رغ١ددت اٌطبٌددت ػددٓ االِزؾددبْ ثؼددزس  ٘ددزٖ اٌؾبٌددخ ثزمددذ٠ش ِمجددٛي فددٝ رٍدده اٌّمددشساد

 ِمجٛي فزؾغت دسعزٗ وّب ٘ٝ.

 انظُح انزاتعح 

شاثؼخ إرا ٔغؼ فٝ ع١ّدغ اٌّمدشساد أٚ ٕمً اٌطبٌت ِٓ اٌفشلخ اٌضبٌضخ إٌٝ اٌفشلخ ا٠ٌ 

األٌٚدٝ أٚ اٌضب١ٔدخ أٚ اٌضبٌضدخ.  ٚ ٠ؼمدذ فدٝ  اٌفشلدخف١ّب ال ٠ض٠ذ ػٍٝ ِمشس٠ٓ ِدٓ  ب  وبْ ساعج

ف١ّددب ال ٠ض٠ددذ ػددٓ ِمددشس٠ٓو فددئرا  ج١ٓ ة اٌفشلددخ اٌشاثؼددخ اٌشاعدداِزؾددبْ ٌطددالعددجزّجش شددٙش 

ْ ٠ٛذسعدز٠ٓ اٌفشلخ اٌالة االِزؾبْ فٟ اٌّٛاد اٌزٝ سعت ف١ٙب ِغ ط٠ؤدٞ  ُرىشس سعٛثٙ

 رٍه اٌّٛاد ٚ رٌه فٝ ظً ٔظبَ اٌفص١ٍٓ اٌذساع١١ٓ اٌّؼّٛي ثٗ ؽب١ٌبً.

 ٍمؤر َ اح انطانة  ي كم يمزر يٍ  انًمزراخ و كذا  ي انتمؤٍز انعاو عهي انُ و انتاني:

 ِّزبص ِغ ِشرجخ اٌششف 

 ع١ذ عذا ِغ ِشرجخ اٌششف 

  :فأوضش ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد85ِّزبص  % 

  :ًِغّٛع اٌذسعبد 85% إٌٝ ألً ِٓ  75ِٓ ع١ذ عذا ِٓ % 

  ِٓ :ِغّٛع اٌذسعبد 75% إٌٝ ألً ِٓ 65ع١ذ ِٓ % 

  ِٓ :ِغّٛع اٌذسعبد65% إٌٝ ألً 50ِمجٛي ِٓ % 

 :اُدٍََأيا رطوب انطانة  َمؤر تأحؤ انتمؤٍزٍٍ 

  ِٓ ِغّٛع اٌذسعبد50% إٌٝ ألً ِٓ 35 ؼ١ف ِٓ % 

  ِٓ ًد.% ِٓ ِغّٛع اٌذسعب 35 ؼ١ف عذاً أل 
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 : ( دموٍى انُتائج انتعهًََح انًظتاؤ ح نهثزَايج6

ـــم
ّ
 العينت األداة املقــيـ

 ػشٛائ١خ اعزج١بْ طالة اٌغٕخ إٌٙبئ١خ  -1

 اعزج١بْ اٌخش٠غْٛ -2
-طالة اٌذساعبد اٌؼ١ٍب 

 اٌّؼ١ذْٚ

 اٌّغزف١ذْٚ )عٙبد اٌزٛظ١ف(  -3
 ٌمبءاد -1

 اعزج١بْ -2

اٌزشث١خ اٌّٛع١م١خ   ِٛعٟٙ

 شث١خ ٚ اٌزؼ١ٍُ ثبٌز

 ال ٠ٛعذ  ٌمبءاد ٚرمبس٠ش اٌّشاعؼْٛ اٌخبسع١ْٛ  -4

  ال ٠ٛعذ آخشْٚ )إْ ٚعذ(  -5

                                                             

                                                                                                                           

عميـد    ئون التعليم والطالب        وكيل الكلية لش                      رئيـس القسـم 

 الكلية

 ةالػ شش٠ف ػجذ اٌٛ٘بةأ.د /    اؽّذ ثذ٠غ دمحم   أ.د/             ا.د/ إ٠ٙبة ػبطف ػضد
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 :ظى تَاَاخ االدمال تانم

 132داخهٌ انمظى :   - 0551345525 اكض :   - 0551349535خ انكهَح : 

 02220539777انيط انظاخٍ نه كاوى وانًمتزحاخ   

 dr_ehab22@yahoo.comانثزٍؤ االنكتزوٌَ نه كاوى وانًمتزحاخ 

   http://www.music.zu.edu.eg/Default.aspxانًولو االنكتزوٌَ نهمظى :

نمظااى انتزتَااح انًوطااَمَح  ان اازوب انزطااًٌ انمااف ح انزطااًَح عهااٌ انفااَض تااون : 

  تانشلاسٍك

 Music Education انمف ح انزطًَح عهٌ انتوٍتز : 
 

mailto:dr_ehab22@yahoo.com
http://www.music.zu.edu.eg/Default.aspx
https://www.facebook.com/groups/162204923905130/
https://www.facebook.com/groups/162204923905130/

