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 والتزبىياالرشاد الىفسً تخصص . 5
 خمسجات التعله املكصْدٗ:أّاًل: 

 ة  ٜهٕٛ ايطايب قا زا ع٢ً انتطاب املعازف ٚاملعًَٛات املتعًك١ ب إٜٔٓث ٞ 

 املعسف١ ٚاي ِٗ 

بإْتٗا٤  زاض١ بسْاَر املادطتري يف ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ، ٜهٕٛ ارتسٜر ع٢ً قدز 

 َٔ اي ِٗ ٚايدزا١ٜ بهٌ َٔ 

 املعسف١ٝ ٚايعك١ًٝ ٚايٓ ط١ٝ ٚايٛددا١ْٝ ٚاملٗاز١ٜ. ؿا٥ـ اميفسا  ايُٓا١ٝ٥ ٚ .0

 اميضاضٝات ٚايٓ سٜات ا زغا ١ٜ، ٚاملعازف املستثط١ بٗا. .5

 َثا ٤ٟ ٚأضاضٝات املُازض١ امل١ٝٓٗ ادتٝد٠ يف زتاٍ ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ. .3

 املثا ٤ٟ امي الق١ٝ ٚايكا١ْْٝٛ ملُازض١ ١َٓٗ ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ. .4

 ١ًُٝ ٚايككاٜا املعاؾس٠ يف زتاٍ ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ.ايتطٛزات ايع .5

 أضاضٝات ٚأ القٝات ايثشح ايعًُٞ. .6

 املٗازات ايعك١ًٝ ٚاير١ٖٝٓ 

باْتٗا٤  زاضة١ بسْةاَر املادطةتري يف ا زغةا  ايٓ طةٞ ٚايرتبةٟٛ، ٜهةٕٛ ارتةسٜر قةا زاو          

 ع٢ً 

عًٝٗةةا ذتةةٌ املػةةهالت  حتًٝةةٌ ٚتكٝةةِٝ املعًَٛةةات ٚاملػةةهالت ايٓ طةة١ٝ ٚايرتبٜٛةة١ ٚايكٝةةاع   .0

 يًُطت ٝدٜٔ.

 ايسب  بني املعازف املختً ١ يف زتاٍ ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ ذتٌ املػهالت امل١ٝٓٗ. .5

 إدسا٤  زاض١  ج١ٝ ٚ/ أٚ إعدا   زاض١ ع١ًُٝ َٓٗذ١ٝ سٍٛ َػه١ً  ج١ٝ. .3

 تكِٝٝ املخااس يف املُازضات امل١ٝٓٗ يف زتاٍ ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ. .4

تطةةٜٛس امي ا٤ يف زتةةاٍ ايعُةةٌ ا زغةةا ٟ ٚاازضةة١ َساسةةٌ ايعًُٝةة١ ا زغةةا ١ٜ        ايتخطةةٝ  ي .5

 َٚهْٛاتٗا.

 املٗازات ايع١ًُٝ/ امل١ٝٓٗ 

باْتٗا٤  زاضة١ بسْةاَر املادطةتري يف ا زغةا  ايٓ طةٞ ٚايرتبةٟٛ، ٜهةٕٛ ارتةسٜر قةا زاو          

 ع٢ً 

 رتبٟٛ.إتكإ املٗازات امل١ٝٓٗ اميضاض١ٝ ٚاذتدٜج١ يف زتاٍ ا زغا  ايٓ طٞ ٚاي .0

 تٓ ٝر َساسٌ ايع١ًُٝ ا زغا ١ٜ ٚفل ايٓ سٜات ا زغا ١ٜ ٚايرتب١ٜٛ اذتدٜج١. .5
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 بٓا٤ ايااَر ا زغا ١ٜ اي س ١ٜ ٚادتُاع١ٝ ٚتٓ ٝرٖا. .3

 تكِٜٛ ايعٌُ ا زغا ٟ ٚشتسدات٘. .4

 إعدا  ايتكازٜس ا زغا ١ٜ ٚنتابتٗا. .5

 املٗازات ايتش١ًٜٝٛ/ املٓتك١ً 

يف ا زغةا  ايٓ طةٞ ٚايرتبةٟٛ، ٜهةٕٛ ارتةسٜر قةا زاو        باْتٗا٤  زاضة١ بسْةاَر املادطةتري   

 ع٢ً 

 اضتخداّ املؿا ز املختً ١ يًشؿٍٛ ع٢ً املعازف ٚاملعًَٛات. .0

 ايتٛاؾٌ اي عاٍ بحْٛاع٘ ٚأغهاي٘ املختً ١. .5

 ايعٌُ يف فسٜل، ٚقٝا ٠ فسم يف ضٝاقات ١َٝٓٗ شتتً ١. .3

 إ از٠ ايٛقت به ا٠٤ ٚفاع١ًٝ. .4

 ٤ اآل سٜٔ.ٚقت قٛاعد َٚؤغسات يتكِٝٝ أ ا .5

اضةةتخداّ تهٓٛيٛدٝةةةا املعًَٛةةةات  ةةةا غتةةةدّ املُازضةة١ املٗٓٝةةة١ يف زتةةةاٍ ا زغةةةا  ايٓ طةةةٞ    .6

 ٚايرتبٟٛ.

 ايتكِٜٛ ايراتٞ ٚحتدٜد ا ستٝادات ايتع١ًُٝٝ ٚايتدزٜث١ٝ ايػخؿ١ٝ. .7

 ايكدز٠ ع٢ً ايعٌُ حتت ايك   ٚا يتصاّ ٚاملطؤٚي١ٝ. .8

 َٗازات ا تؿاٍ ٚتك١ٝٓ املعًَٛات، ٚأُٖٗا 

ا٤  زاضةة١ بسْةةاَر املادطةةتري يف ا زغةةا  اي طةةٞ ٚايرتبةةٟٛ، ٜهةةٕٛ يةةد٣ ارتةةسٜر    باْتٗةة

 ايكدز٠ ع٢ً 

 تٛيبٝا امي ٚات ايتك١ٝٓ ٚاذتاضٛب به ا٠٤ ٚفعاي١ٝ يف ايع١ًُٝ ا زغا ١ٜ. .0

 ايتٛاؾٌ َت ف٦ات ذٟٚ ا ستٝادات ارتاؾ١. .5

 ْرتْت.ايتٛاؾٌ ٚايت اعٌ ايٓػ  َت اآل سٜٔ غ ُٜٛا ٚنتابٝاو ٚدٗاو يٛد٘ ٚعا ا  .3

 اضتهػاف ٚتٛيبٝا ايتكٓٝات ادتدٜد٠ يف ا زغا . .4

 ايتعثري عٔ أفهازٙ بٛضا٥ٌ شتتً ١ ْٚػسٖا. .5

 ا جتاٖات ٚايكِٝ ٚايثعد امي القٞ 

 باْتٗا٤  زاض١ بسْاَر املادطتري يف ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ، ٜهٕٛ يد٣ ارتسٜر 

 إجتاٖات إظتاب١ٝ ضتٛ ١َٝٓٗ ا زغا  ٚايعٌُ ا زغا ٟ. .0

 ثٌ املطرتغدٜٔ ٜٚت ِٗ َػهالتِٗ.ٜتك .5

عتةةافع عًةة٢ ضةةس١ٜ املعًَٛةةات ارتاؾةة١ باملطرتغةةدٜٔ قةةُٔ قٛاعةةد ايطةةس١ٜ ايةة  تكةةُٓٗا        .3

 أ القٝات ايعٌُ ا زغا ٟ.
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 ًَتصّ بكٛاعد ايطًٛى ٚارتًل ايطًِٝ ٚاملٓاضب. .4

 ٜطع٢ يٝهٕٛ ذٛذداو ٚقد٠ٚ عتتر٣ بٗا. .5

 ِٗ.َتطاَح ٜٚت ِٗ َعتكدات اآل سٜٔ ٚهزا٥ِٗ ٚاْتُا٤ات .6

 ددٟ ٜٚتشٌُ املطؤٚي١ٝ يف تكدِٜ  دَات ا زغا . .7

 

 :ثاىًٔا: سْم العنل

ٜٗةةتِ بسْةةاَر َادطةةتري ا زغةةا  ايٓ طةةٞ ٚايرتبةةٟٛ بتخةةسٜر نةةٛا ز أنا اٝةة١ َٗٓٝةة١      

َتخؿؿ١ يف ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ يًعٌُ يف َؤضطات ايرتب١ٝ ٚايتعًةِٝ ايعةايٞ، ٚاملؤضطةات    

اي ١ٝٓ ملؤضطات َٚسانص ا زغا  ايٓ طٞ ٚايرتبٟٛ، ٚايسعاٜة١  االدتُاع١ٝ، ٚتكدِٜ االضتػازات 

 ٚغريٖا.

 شزوط االلتحاق بالبزوامج:
عًةة٢ أسةةد   نةةإ ساؾةةالو  إذاٜكثةةٌ ايطايةةب يًدزاضةة١ يدزدةة١ املادطةةتري يف ٖةةرا ايتخؿةةـ     .0

 املؤٖالت اآلت١ٝ 

ادتاَعةةات  أٚ َةةٔ إسةةد٣ زدةة١ ايثهةةايٛزٜٛع يف ايرتبٝةة١ َةةٔ داَعةة١ ايكةةدع امل تٛسةة١    . أ

 .%( نشد أ 71٢ْ ٝح ٜهٕٛ َعدي٘ ايرتانُٞ )٣ املعرتف بٗا امي س

ايتٛدٝ٘ ٚا زغا ، ايؿةش١ ايٓ طة١ٝ،    زد١ ايثهايٛزٜٛع يف أسد ايتخؿؿات اآلت١ٝ   . ب

ايرتب١ٝ ارتاؾة١، عًةِ ايةٓ ظ، ايعًةّٛ ايرتبٜٛة١، ارتدَة١ االدتُاعٝة١، عًةِ االدتُةا ،          

ٍ    %( نشةد 71ٚ عدٍ تسانُٞ )، اي ًط ١ عًة٢ أضةاع تٓافطةٞ     أ ْة٢. ٜهةٕٛ ايكثةٛ

 سطب َعاٜري ايه١ًٝ. 

 إٔ ظتتاش ايطايب املكاب١ً ايػخؿ١ٝ بٓذاح اثكاو ملعاٜري حتد ٖا دت١ٓ اياْاَر. .5

  .ه١ًًٜٝتصّ ايطايب بتعًُٝات َٓح  زد١ املادطتري يف اي .3

ثالجاااًا: متطلباااات ختصاااص افزيااااد الي)شااإ ّالحباااْٖ ممشااااز االمت ااااٌ ال اااامل   

 :ّمشاز السسال٘(

نةإ   إذاٜع ٢ ايطايب َٔ  زاض١ َكسزات يف  طتة٘ ايدزاضة١ٝ يدزدة١ املادطةتري      إٔاهٔ  .0

 ٝةح ال ٜتذةاٚش ٚشٕ    ،قد  زضٗا يف َطت٣ٛ عاٍ أٟ بعد سؿٛي٘ ع٢ً  زد١ ايثهةايٛزٜٛع 

 .ضاعات َعتُد٠ (9)ٖرٙ املكسزات 

 ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ  ( ضاع١ َٛشع١ 36ٜدزع ايطايب ) .5

 

 



 

14 

 

 

 باملطاقات املكسز٠ سطب املطازٜٔ  ٚفُٝا ٜحتٞ دداٍٚ

 المساقاث االجبارٌت:

   َث١ٓٝ يف ادتدٍٚ اآلتٞ  ( ضاع١ َعتُد50٠)  ايطايبٜدزع 

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 ْ سٜات االزغا  ٚتطثٝكاتٗا 6150

 - - 3 3 ا زغا  ادتُعٞ 6151

 - 5 0 3 ا زغا  يفايكٝاع ايٓ طٞ  6156

 - - 3 3 ا زغا  املدزضٞ 6157

 6051، 6057 - 3 3 ضاع١( 511) تدزٜب َٝداْٞ يف ا زغا  6058

 - - 3 3 تؿُِٝ ايثشح ٚأضايٝث٘ 6162

 6065 - 3 3 سًك١  ح يف زضا٥ٌ املادطتري 6163

  5 09 50 اجملنْع

 المساقاث االختٍارٌت:

 ٔ بني املطاقات االت١ٝ  َ  ( ضاعات َعتُد9٠ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 قكاٜا َعاؾس٠ يف ا زغا   6055

 - - 3 3 زغا  ذٟٚ اذتادات ارتاؾ١ ٚأضسِٖإ 6053

 - - 3 3 ا زغا  ايصٚادٞ ٚاميضسٟ 6054

 الرقم

 الرسالةمسار  مسار االمتحان الشامل

 ايطاعات املعتُد٠ املتطًب ايطاعات املعتُد٠ املتطًب

 50 َطاقات ادثاز١ٜ 21 َطاقات ادثاز١ٜ 0

 9 َطاقات ا تٝاز١ٜ 9 َطاقات ا تٝاز١ٜ 5

 6 (5( ، )0) ايسضاي١ 6 (5( ، )0سًك١  ح ) 3

 36 امُٛ  36 امُٛ  
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رقم 

 املقرر

 عنوان املقرر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3  ١ٜايع١ًُٝ ا زغا 6055

 - - 3 3 ا غساف يف ا زغا  6059

 - - 3 3 زغا  املٗجيا  6061

 - - 3 3 ْ سٜات ايػخؿ١ٝ 6060

 6063، 6065 5 0 3 اضتخداَات اذتاضٛب يف حتًٌٝ ايثٝاْات 6064

 االمتحان الشامل :مسار 

   َث١ٓٝ يف ادتدٍٚ اآلتٞ  ( ضاعات َعتُد6٠ٜدزع ايطايب )

رقم 

 املقرر
 رعنوان املقر

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (0سًك١  ح ) 6098

 6098 - 3 3 (5سًك١  ح ) 6099

  - 6 3 اجملنْع

 ( ساعة022تدريب تحت اإلشراف لمدة ) 

 الزسالت :مسار 

 إعداد رسالة الماجستيروالنجاح في امتحان مناقشتها. 

رقم 

 املقرر

 املقرر عنوان

الساعات 

 املعتمدة

الساعات 

 املتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

 - - 3 3 (0زضاي١ ) 6096

 - - 3 3 (5زضاي١ ) 6097

  - 6 6 اجملنْع

 ( ساعة022تدريب تحت اإلشراف لمدة ) 

 

 

 


