جدول الدراسات العليا بقسم العلوم التربوية والنفسية نظام الساعات المعتمدة
"تأهيلي دكتوراه" للعام الجامعي  4102/4102الفصل الدراسي الثاني
تخصص علم نفس التربية الموسيقية " تاهيلى دكتوراه
عدد الساعات
اسم األستاذ
نوع المقرر
اسم المقرر
4
أ.م.د /أميمه مصطفي
اجبارى عام
حلقة بحث متخصصة
كامل -ا.د /خالد حسن
4
ا.م.د /أمل سليم ثابت
اجبارى تخصص
العالج بالموسيقى
العمليات العقلية العليا

إجباري تخصص

الموسيقى والوجدان
العالقات العامة واإلقناع والدعاية

اختيارى تخصص
مقرر حر

أ.م.د /أميمه مصطفي
كامل
ا.م.د /أمل سليم ثابت
ا.م.د /سهير صالح

تخصص علم نفس التربية الفنية " تاهيلى دكتوراه"
نوع المقرر
اسم المقرر
اجبارى عام
حلقة بحث متخصصة
اجبارى تخصص
العالج بالفن
إجباري تخصص
العمليات العقلية العليا
إجباري تخصص
تنمية مهارات التفكير
العالقات العامة واإلقناع والدعاية مقرر حر

اسم األستاذ
ا.د /علي المليجي
ا.د /علي المليجي
ا.م.د /أميمه مصطفى
ا.م.د /أميمه مصطفى
.م.د /سهير صالح

تخصص علم نفس اإلعالم التربوي " تاهيلى دكتوراه"
اسم األستاذ
نوع المقرر
اسم المقرر
ا.م.د /إبراهيم بدر
المشكالت النفسية لإلعالم الوافد اجبارى
تخصص
ا.م.د /إبراهيم بدر
اختيارى
ديناميات الجماعات الصغيرة
تخصص
ا.م.د/حنان إسماعيل
اختيارى
الحمالت اإلعالمية التسويقية
تخصص
أ.م.د /أميمه مصطفي كامل
إجباري
العمليات العقلية العليا
تخصص
ا.د /منال عبد العال
مقرر حر
نسيج
تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الموسيقية " تاهيلى دكتوراه
اسم األستاذ
نوع المقرر
اسم المقرر
ا.د /خالد حسن-ا.م.د /انتصار
اجبارى عام
حلقة البحث متخصصة
دسوقي
ا.م.د /انتصار دسوقي
اجبارى
التعلم الذاتي وتفريد التعليم
تخصص
ا.م.د /انتصار دسوقي
اختياري
تنظيمات المناهج
تخصص
ا.م.د/امل سليم ثابت
اختياري
الموسيقى والوجدان
تخصص
ا.د /منال عبد العال دسوقي
مقرر حر
مقرر تطبيقى نسيج

4
4
4
عدد الساعات
4
4
4
4
4
عدد الساعات
4
4
4
4
4
عدد الساعات
4
4
4
4
4

جدول الدراسات العليا بقسم العلوم التربوية والنفسية نظام الساعات المعتمدة
"الدبلوم الخاص – فصل دراسي ثاني" للعام الجامعي 4102/4102
تخصص مناهج وطرق تدريس التربية الموسيقية " الدبلوم الخاص"
عدد الساعات
اسم األستاذ
نوع المقرر
اسم المقرر
4
ا.د/مخلص محمود عبد الحميد
اجبارى عام
حلقة البحث
ا.م.د /انتصار دسوقي
4
ا.م.د /انتصار دسوقي
اجبارى
المداخل المعاصرة فى إعداد
تخصص
المعلم
4
ا.م.د /انتصار دسوقي
اجباري
مناهج تعليم الكبار
تخصص
4
ا.د /كاميليا أمين
اختيارى
التعلم التعاوني
تخصص
4
ا.د/طارق يوسف
إعالم الموسيقى العالمية والعربية اختيارى
تخصص
4
ا.م.د /سهير صالح
العالقات العامة واإلقناع والدعاية مقرر حر
تخصص أصول التربية الفنية " الدبلوم الخاص"
نوع المقرر
اسم المقرر
اجبارى
اإلدارة التربوية والتوجيه
تخصص
التربوي
اجبارى
الفن والمجتمع
تخصص
اجبارى عام
إشغال خشبية
مقرر تطبيقي
اختياري
تاريخ التربية الفنية ونظرياتها
تخصص
(متقدم)
اختياري
القيادة والعالقات اإلنسانية
تخصص
مقرر حر
العالقات العامة واإلقناع
والدعاية
تخصص علم نفس التربية الفنية " الدبلوم الخاص"
نوع المقرر
اسم المقرر
اجبارى عام
حلقة البحث
إجباري
علم النفس العالجي
تخصص
اجبارى
القياس النفسي
تخصص
العالقات العامة واإلقناع والدعاية مقرر حر
اجبارى
سيكولوجية الفن
تخصص
مقرر حر
موسيقى الشعوب

اسم األستاذ
ا.م.د /محمود أبو النور

عدد الساعات
4

ا.د /طارق الشافعي

4

ا.د /محمود كامل

4

ا.د /علي المليجى

4

ا.م.د /محمود أبو النور

4

ا.م.د /سهير صالح

4

اسم األستاذ
ا.د /علي المليجي
ا.م.د /إبراهيم بدر

عدد الساعات
4
4

أ.م.د /أميمه مصطفي كامل

4

ا.د /سهير صالح
ا.د /علي المليجي

4
4

ا.د /خالد حسن

4

تخصص علم نفس التربية الموسيقية " الدبلوم الخاص"
اسم المقرر
حلقة البحث

نوع المقرر
اجبارى عام

علم النفس العالجي

اجبارى
تخصص

اسم األستاذ
ا.د/خالد حسن -ا.م.د /أميمه مصطفي
كامل
ا.م.د /إبراهيم بدر

عدد الساعات
4
4

القياس النفسي
العالقات العامة واإلقناع والدعاية
قضايا الموسيقى والثقافة في
المجتمع
تنظيم المهرجانات الموسيقية
وإدارتها
المواهب الموسيقية اكتشافها
ورعايتها

اجبارى
تخصص
مقرر حر
اجبارى
اجبارى
تخصص
اختيارى
تخصص

أ.م.د /أميمه مصطفي كامل

4

ا.د /سهير صالح
ا.م.د/نهى السقا

4
4

ا.م.د/طارق يوسف

4

ا.م.د /محمود حامد

4

