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   التخصصات المختلفة  - 5

−�����   ���א��
	���א��و����א�د	�و���א�
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 اصول التربية الفنية
 اصول التربية الموسيقية 

�اصول التربية لالعالم التربوى �

  
  
  
  

   (ب) 
 علم نفس التربية الفنية

 علم نفس التربية الموسيقية
 علم نفس لالعالم التربوى

  
  
  

 (جـ) 
 مناهج و طرق تدريس التربية الفنية

 ج و طرق تدريس التربية الموسيقيةمناه
 مناهج و طرق تدريس التربية اإلعالمية

  
  
  
  

  (د) 
  تكنولوجيا التعليم فى التربية الفنية

  تكنولوجيا التعليم فى التربية الموسيقية
  تكنولوجيا التعليم لالعالم التربوى 
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: الدبلـــــوم 
ً
 أوال

�א�د��وמ�א���מ� �

  العلـــ�م ال	����ـــة و ال!ف�ـــ�ة (ق�ـــ� العلـــ�م ال	����ـــة فـــى  عـــام�الـــ�بل�م الالـــ�ارس �
ـــ	�� لق�ـــ�      
    -:ما یلىوال!ف��ة)  

    -أو الل��ان8 م7 اح�5 ال4ل�ات اآلت�ة :ال0/�ل على درجة ال*(ال�ر��س    (أ)
واكاد�:�ـــات الف!ـــ�ن ،وDل�ـــات ومعاهـــ� االعـــالم و اق�ـــ� و الف!ـــ�ن ال	@?�<�ـــة ،الف!ـــ�ن ال;:�لـــة (

  االعالم �(ل�ات اآلداب)  
  (ب) ال0/�ل على درجات ال*(ال�ر��س او الل��ان8 م7 ال4ل�ات و ال:عاه�H ال:H	لفة .

الـــ�ارس �الـــ�بل�م الHـــاص و اســـ	4:ال �ع	?ـــ� الـــ�بل�م العـــام درجـــة عل:�ـــة مLهلـــه الل	0ـــاق (ج) 
 �	Dو ال� ��	�  -راه فى اح� ال	0//ات ال	ال�ة :م�حل	ى ال:اج

  عل� نف8 (ال	���ة الف!�ة ، ال	���ة ال:�س�<�ة ، االعالم ال	���5) -1
 العالم ال	���5)لاص�ل ال	���ة (الف!�ة ، ال:�س�<�ة ،   -2

  م!اهج و �Qق ت�ر�8 ال	���ة (الف!�ة ، ال:�س�<�ة ، االعالم�ة) -3
  ال	H//ات ال:H	لفة . -4
االقل و�ع	?ــ� الــ�بل�م العــام درجــة عل:�ــة م!	ه�ــة   �
	�� ال0/�ل على تق�ی� ج�� على -

�ال!�ــــ*ة لل0اصــــل�7 علــــى درجــــات ال*(ــــال�ر��س و الل��ــــان8 مــــ7 ال4ل�ــــات و ال:عاهــــ� 
ــ�� االخــ�5 غ�ــ� ال:!/ــ�ص عل�هــا فــى ال!  ق@ــة (أ) تــاهله� ت����ــا للع:ــل �:ــ�ارس ال	عل

 ق?ل ال;امعى أو ��	4:ل دراساته فى ال	H//ات ال	����ة العامه 

ــة  (د) ان ــة الع���ـــــــــة هـــــــــى لغـــــــــة ال�راســـــــ ــا لل�راســـــــــة و ان اللغـــــــ ــــــ   �(ـــــــــ�ن الـــــــــ�ارس م	ف�غـ
  فى ج:�ع ال:ق�رات 


�מ���:���−א�د�א� �

Dال م!ه:ـا خ:�ـة �ة ت	� ال�راسة �الق�� وفقا ل!]ام ال�اعات ال:ع	:�ة و ت!ق�� الى ف/ل�7 دراس��7 م"  
  H/�ة ال	ى �;��ها الق�� .و ی�اعى اج	�از ال:	ق�م لل:قابلة ال
ع
� اس?�عا شاماة االم	0انات 

� �
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������א�د��و��א���� �

� ��وط�א���د���د��و���א����

א���������د��و�א�دא�س�����ط����د�����א������א��و���������:−�� �

ــ�  ــى أحـ ــة أوفـ ــاتها ال:H	لفـ ــة ب	H//ـ �ـ ــة ال!̂� ــى ال	���ـ ــال�ر��س فـ ــة ال*(ـ ــى درجـ " ال0/ـــ�ل علـ
  �ف بها ب	ق�ی� عام ج�� على األقل ".ال	H//ات ال:!ا_�ة �ال;امعات االخ�5 ال:ع	 

�:���−�د��א�د�א� �

ــة ��	
لــف ال
	��ــات ف�هــا  ــة ال���� ���
ــى ال ــ�بل�م ال	اصــة ف ــل ال " مــ�ة ال�راســة ل��

  عام��7 جامع��7 م		ال��7 �:!ح ال@الb �ع�ه:ا ال�بل�م " .  
�� �מ�א���
�מ�א�����%�א�����د��.�#מ�א����و"�א�د��و���א��!����� �

  �بل�م ال:ه!ى مLهال م!	ه�ا ال یLد5  الى ال:اج�	�� و ال�D	�راه .  �ع	?� ال(
    -ة ال:ه!�ة فى االعالم ال	���5 ما یلى:�ال�بل�مال�ارس �
	�� لق��  

  ان �;	ــاز ب!;ــاح اخ	*ــار Dفــاءات و مقابلــة شH/ــ�ة �0ــ�دها م;لــ8 ق�ــ� االعــالم ال	��ــ�5  -
  .ت وان اللغة الع���ة هى لغة ال�راسة فى ج:�ع ال:ق�را

  ت!ق�� ال�!ة ال�راس�ة الى ف/ل�7 دراس��7 م�ة Dال م!ه:ا ثالثة ع
� اس?�عًا .

  
 ثانيًا: درجة املاجستري 

 ��وط�א���د��د�&�א���&�������

:����������א������א��و���  �−����ط����د�א�دא�س��د�&'�א���&�����

�ــة  الــ�بل�م الHاصــةال0/ــ�ل علــى  -أ ب	قــ�ی� عــام ال �قــل عــ7 ج�ــ� فــى أحــ� فــى ال	���ــة ال!̂�
 األخــ�5 ال;امعــات � ال4ل�ــات ال:!ــا_�ة تH//ــاتها أو علــى دبلــ�م ال�راســات العل�ــا مــ7 احــ�5 

  ال:ع	�ف بها ب	ق�ی� عام ال �قل ع7 ج�� ".
أن �;	از الــ�راس ب!;ــاح اخ	*ــارًا فــى اللغــة اإلن;ل��hــة أو احــ�5 اللغــات األج!?�ــة األخــ�5   -ب


�� لل	�;�ل . �ال:�	�5 ال5j �ق�رهD kم;ل8 جامعة القاه�ة وذل  
أن ��ــ;ل ال*احــn م�ضــ�عًا لل:اج�ــ	�� فــى م;ــال تH//ــه �عــ� اع	:ــاد م;لــ8 ال4ل�ــة  -جـــ 

  ب!اء على ت�ص�ة م;ل8 الق�� ال:H	o وم�افقة ل;!ة ال�راسات العل�ا. 
� �



 

 

)3 (

 �−�د��א���د:

لل�رجــة إال إذا  یلغى ق�� ال@الb ل�رجة ال:اج�ــ	�� إذا انقqــp خ:ــ8 ســ!�ات علــى ت�ــ;�له  -
  ال:
�ف. 5 ��0دها ب!اء على تق��� األس	اذرأ5 م;ل8 ال4ل�ة اإل�قاء على ال	�;�ل ل:�ة أخ� 

 ثالثًا: درجة الدكتوراه  

 �:د)�و���وط�א���د����א���د��د�&�א�*��*א(�����ط������:�א������א��و�� �

�ة   -  -یلى :  ما�
	�� لق�� ال�ارس ل�رجة دD	�راه الفل�فة فى ال	���ة ال!̂�

�ــة مــ7 احــ�5  -أ �ــة ال0/ــ�ل علــى درجــة ال:اج�ــ	�� فــى ال	���ــة ال!̂� Dل�ــات ال	���ــة ال!̂�
لل:اج�ـــ	�� مـــ7 معهـــ� عل:ـــى آخـــ� معادلـــة �ال;امعـــات ال:/ـــ��ة او علـــى درجـــة عل:�ـــة 

  األقل .ج�� على    عامب	ق�ی� مع	�ف �ه م7 ال;امعة  
 أن �;	از ال�ارس ب!;اح مق�رات ال�!ة ال	:ه���ة لل�D	�راه  -ب

ان �;	از االم	0ان ال
امل ال5j ��0ده م;لــ8 الق�ــ� ال:Hــ	o و�ع	:ــ�ه م;لــ8 ال4ل�ــة   -ـ ج 
 فى م�ة ال ت��h ع7 س!ة م7 تار�خ اج	�از مق�رات ال�!ة ال�راس�ة ال	:ه���ة .

ال ��ــ:ح للــ�ارس �ال	�ــ;�ل اذا مqــى علــى ن;احــة فــى ال�ــ!ة ال	:ه���ــة للــ�D	�راه أكuــ�  -د
  م7 عام�7 .

رس ب!;ــاح اخ	*ــار فــى اللغــة األج!?�ــة أو احــ�5 اللغــات األج!?�ــة األخــ�5 أن �;	از الــ�ا  -هـ 

�� لل	�;�ل .D kق�ره م;ل8 جامعة القاه�ة وذل�5 j5 ال�	� �ال:

�+د یلغــى ق�ــ� ال@الــb ل�رجــة الــ�D	�راه إذا انقqــp خ:ــ8 ســ!�ات علــى ت�ــ;�له ��−:�د��א��

ــة اإل�قـــــــــاء علـــــــــى ال	�ـــــــــ;�ل ل:ـــــــــ�ة  ــ�دها لل�رجـــــــــة إال إذا رأ5 م;لـــــــــ8 ال4ل�ـــــــ   أخـــــــــ�5 �0ـــــــ
  ب!اء على تق��� األس	اذ ال:
�ف. 

  م�ة ال�راسة لل�!ة ال	:ه���ة ل�رجة ال�D	�راه عامًا جامv�ًا واح�اً  -��−د�א��:�د��א�

ت4ــ�ن م!اق
ــة ال�ســالة �عــ� مــ�ور عــام�7 علــى االقــل مــ7 تــار�خ اع	:ــاد م;لــ8 ال4ل�ــة  -
  ت�;�ل م�ض�ع ال�سالة .

 وط�א���د��� 

 ���������ول����د�א��%�א���������)����,���א��(�א���وط�א�

ــ	�� ل - ــ�ه ان �;	ـــــــاز الـــــــ�راس �
ـــــ ــ�م ال	����ـــــــة و ال!ف�ـــــ ــى م�ـــــــ	�5 ق�ـــــــ� العلـــــ لق?ـــــــ�ل علـــــ
 االخ	*ارال
H/ى ال5j �;��ه الق�� لل:	ق�م�7.
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