
 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

 قسم علوم التربية الفنية )علم نفس(

  2010/2011الدكتوراه للفصل الدراسي الثاني  

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر
 اختياري تربوي 2 التفكير الناقد في مجال سيكلوجية الفن 0705754

 اختياري تربوي 3 سيكلوجية التذوق الفنى 0705762

 م نفس(لوم التربية الفنية )علقسم ع

  2010/2011الماجستير للفصل الدراسي الثاني 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري تربوي 3 العمليات العقلية والمعرفية في التربية الفنية 0705651

 اجباري تربوي 3 العمليات العقلية والمعرفية في التربية الفنية 0705651

 اجباري تربوى 3 المعرفية في التربية الفنيةالعمليات العقلية و 0705651

 اجباري تربوى 3 العوامل الوجددانية في التربية الفنية 0705652

 اختياري ثقافي 2 سيكلوجية االبداع 0705605

 اختياري ثقافي 2 سيكلوجية االبداع 0705605

 اختياري ثقافي-تربوى 2 سيكلوجية الشخصية 0705653

 اختياري ثقافي-تربوى 2 ون االطفال والبالغيندراسات في فن 0705661

 اختياري ثقافي-تربوى 2 دراسات في فنون االطفال والبالغين 

 اختياري ثقافي-تربوى 2 التوجيه واالرشاد النفسي بالفن 0705658

 اختياري تربوي 2 سيكلوجية فنون ذوى الحاجات الخاصة 0705657

 اختياري  2 التربية الفنية للفئات الخاصة )مقصة( 

 اختياري ثقافي-تربوى 2 مصطلحات في علم النفس 0705654

 قسم علوم التربية الفنية) مناهج(

  2010/2011دكتوراه للفصل الدراسي الثاني 
 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري تربوي 3 معاير التقييم في التربية الفنية 0705703

 اجباري تربوي 3 يم في التربية الفنيةمعاير التقي 0705703



 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

 اجباري تربوي 3 النظريات واالتجاهات المعاصرة في بناء مناهج التربية الفنية  0705701

 اجباري تثقيفي 3 االتجاهات المعاصرة في اعداد اخصائي الفنون 0705713

 اجباري ثقافي 3 معاير التقيم في التثقيف بالفن 0705712

 اختياري تربوى 2 ات الحديثة في اثراء التفكير االبتكارىاالتجاه 0705708

 اختياري تربوى 2 استراتيجية رعاية المتميزين 0705704

 اختياري تربوى 2 العالقة التفاعلية بين المدارس الفنية ومناهج التربية الفنية 0705710

 قسم علوم التربية الفنية) مناهج(

  2010/2011ماجستير للفصل الدراسي الثاني 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر
 اجباري ثقافي 3 تخطيط برامج الفنون بالمؤسسات الثقافية 0705621

 اختياري ثقافي 2 االسس التربوية لتصميم االلعاب التعليمية 0705627

 اختياري ثقافي 2 دراسات ميدانية لمشكالت المجال 0705624

 اختياري تربوى 2 ريس التربية الفنيةنظريات في طرق تد 0705611

 اختياري تربوى 2 مهارات القيادة التربوية 0705612

 اختياري تربوى 2 االتجاهات الحديثة في اثراء التفكير االبتكارى 0705617

 قسم علوم التربية الفنية) اصول تربيه(

  2010/2011دكتوراه للفصل الدراسي الثاني 

 نوع المقرر شعبة مس. اسم المقرر رقم المقرر

 اختياري تربوى 2 الفن والمجتمع 0705731

 اختياري ثقافي 2 مشكالت معاصرة في التربية الفنية 0705735

 (اصول تربيهقسم علوم التربية الفنية)

  2010/2011ماجستير للفصل الدراسي الثاني 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري تربوى 3 عية للتربية الفنيةاالصول االجتما 0705633

 اجباري ثقافي-تربوى 3 مداخل متعددة في تعليم الفن 0705631

 اختياري تربوى 2 قضايا الفن والثقافة في المجتمع 0705606



 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

 اختياري ثقافي-تربوى 2 الخامة ودورها في التعبير الفنى 0705634

 اختياري ثقافي-تربوى 2 االتجاهات المعاصرة في التربية الفنية 0705638

 اختياري ثقافي-تربوى 2 تاريخ التربية الفنية محليا وعالميا 0705641

 اختياري ثقافي 2 دراسات ميدانيةلمشكالت المجال بالمؤسسات الثقافية 0705646

 اختياري تربوى 2 الفن والتربية القفافيه والمجتمعية 0705640

 ختياريا تربوى 2 الفن ونظام التعليم 0705633

 اختياري تربوى 2 المعرفة عن الفن وفي الفن 0705637

 اختياري تربوى 2 التربية الفنية وتاصيل الهوية الثقافية 0705635

 

 قسم علوم التربية الفنية) تكنولوجيا التعليم(

  2010/2011دكتوراه للفصل الدراسي الثاني 
 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري تربوى 3 دراسات فردية متخصصة في مجال تكنولوجيا التعليم 0705777

 اجباري تثقيفي 3 دراسات تحليلية في علم العالمات والرموز 0705787

     

 قسم علوم التربية الفنية) تكنولوجيا التعليم(

  2010/2011ماجستير للفصل الدراسي الثاني 
 

 مقررنوع ال شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 اجباري  2 اعداد المعلرض والمتحف )ماقصة( 

     

     

 



 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

  ةقسم علوم التربية الفنية  مقررات عام

  2010/2011دكتوراه للفصل الدراسي الثاني 
 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 عام اختياري تربوي + تثقيفي 2 االختبارات والمقاييس  0700703

 عام اختياري  تربوي + تثقيفي 2 تبارات والمقاييساالخ 0700703

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 دراسات متقدمة في مناهج البحث العلمي  

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 دراسات متقدمة في االحصاء والحاسب االلي 

 قسم علوم التربية الفنية  مقررات عامة 

  2010/2011ماجستير للفصل الدراسي الثاني 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 دراسات في الفن باللغة االجنبية  0700604

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 مناهج البحث العلمي في التربية الفنية  0700602

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 حلقة مناقشة  07003

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 لبحث العلمي في التربية الفنية مناهج ا 0700602

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 مدخل في االحصاء والحاسب االلي 0700601

 عام اجباري تربوي + تثقيفي 2 مدخل في االحصاء والحاسب االلي 0700601

 اريعام اجب تربوي + تثقيفي 2 مدخل في االحصاء والحاسب االلي 0700601

 



 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

 

 مقررات مرحلة الدبلوم التكميلي

  2010/2011للفصل الدراسي الثاني 
 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر 

 اجباري قسم علوم التربية الفنية  3 تطبيق ميداني في مجال التعليم  0702522

 ياجبار قسم علوم التربية الفنية 3 تطبيق ميداني في مجال التعليم 0702522

 اختياري قسم علوم التربية الفنية 3 اعداد المعرض و المتحف 0702526

 اختياري قسم علوم التربية الفنية 3 اعداد المعرض و المتحف 0702526

 



 

 

 
 كلية التربية الفنية   

 قسم الدراسات العليا     

 مكتب القبول والتسجيل         رئيس القسم          دراسات عليا      

 

 دبلوم التربية الفنية مقررات مرحلة 

  2010/2011للفصل الدراسي الثاني 
 

 نوع المقرر شعبة س.م اسم المقرر رقم المقرر 

 اجباري قسم علوم التربية الفنية  2 مدخل سيكولوجية االبداع  0705503

 اختياري قسم علوم التربية الفنية  2 علم نفس لغير االسوياء  

 


