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 ( التاسعالتقرير األسبوعي )األسبوع 

 التربية الموسيقية  قسمالتعلم اإللكتروني وتفعيله ب
 )الدراسات العليا(

 شئون الدراسات العليا والبحوثالسيد األستاذ الدكتور/ وكيل كلية التربية النوعية ل

 تحية طيبة وبعد،         

العصي  الدراسيي الناهي اخ ل م اهصيات الكعل  اإللمكروهي الالكلعق أقسي  الكرايق الاوسييقيقم و ياا  ي لاقررات اإللمكروهأحيط سييادكم  للاا أنه  دد ك  كععل  الكعل   
اخ الدراسيييييات العليا بكدرنسيييييذا واللو الرواأط الاسيييييكلداق للكواصييييي  ا        وخ الكي يقوا قررات للي بياخ أنسيييييااا أليييييياا يل ق الكدرن  القا الخ أالكدرن  والا

 :الكاس ع ألسبو  ي ا ل لذا

اسم عضو هيئة التدريس 

 أو الهيئة المعاونة 

اسم المقرر 

 الدراسي

 رابط التحميل الفرقة الدراسية 

 أ.د./ غادة احاد حسهي
 
 

خطة بحث بعنوان : التقنيات العزفية المستتتتة فة فو  أن  ها توو  أ ف ال افاتتتتنا   فنما فو فا    ناهيق دبلو  حلقق أحث

 العو  أ القاهون.

وكارنخ وكحلل   صولعلج
 الاوسيقي العرايق

 ناهيق دبلو  
 )اادة الكيارنق(

 عزف أ غناء  أن  ها توو  

  https://www.facebook.com/groups/151431859508147/ 

 .  "  ٢٥" طروقة   اء  نااات شوبان فصنف تم نفع ف وو وحتوى على  ناهيق دبلو  بياهو أ.د./ سحر لبد الاهع 

 . "  ه " االوب   اء نقصات باخ نقم 

 . الكبير bصوهاتا فوتسانت الم سالحركة األألى ل    تم نفع ف وو وحتوى على عزف



https://www.facebook.com/245324099937654/photos/10206798738244318

/?av=100003876428269 

 .    Bach" للمؤلف  1نقم    two part  invention صوتينتم نفع ف وو وحتوى على عزف باخ  أولى دبلو  )كللعات(  هوبيا

" للمؤلف  6نقم    three part  inventionتم نفع ف وو وحتوى على عزف باخ ثالثة  صتتتوات 

Bach   . 

https://www.facebook.com/245324099937654/photos/10206798738244318

/?av=100003876428269 

خطة بحث بعنوان : التقنيات العزفية المستة فة فو  أن  ها توو  أ ف ال افاتنا   فنما فو فا    ناهيق دبلو  حلقق أحث أ. .د/ دلها شامر

 العو  أ القاهون.

صولعلج وكارنخ وكحلل  
 الاوسيقي العرايق

ناهيق دبلو  )اادة 
 الكيارنق(

أتحليل  ،غناء، عزف) أن كا هى الموا (، أتحليل القصي  ، ناءغ ،عزف)قصي   تمسة حائر  

 (.ال أن

https://www.facebook.com/groups/151431859508147/ 

https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2EB ناهيق دبلو  وكدرن  سا  صولعلج لوسفد/ لدليق 

TkisrVmQItw5wh_4vmXfs4-HpkdR2l2vnQkApoJVZp0m9ftZ3NUO_8 

 



ك بيقات الحاس  اآللي  د/أياخ حادي
 )لالي( 

 https://chat.whatsapp.com/Hn8GbAejONMBTeltdHxurQ ناهيق دبلو 

 

كنللف وكوزن  آلي  د/ احسخ  اري 
 وغها ي

 https://chat.whatsapp.com/BWQHg1HVYFKAVT46vSwPMQ ق دبلو ناهي

 

د/ هيييييوي اييحييايييييييد لييبيييييييد 
 السكار

خطة بحث بعنوان : التقنيات العزفية المستتتتة فة فو  أن  ها توو  أ ف ال افاتتتتنا   فنما فو فا    ناهيق دبلو  حلقق أحث

 العو  أ القاهون.



لموتسانت فى الم  أ الكبير فع أضع في وو لإلاتماع (   1لسوهاتا نقم ) تم أضع النوتا الموايقية  الناهيق دبلو  كارنخ وكحلل  الاوسيقي د/ إيااخ لبد الأادي

 أتح و  لطالب ال نااات العليا بتح و  األجزاء الرئيسية للسوهاتا فع تحليل قسم العرض  

https://chat.whatsapp.com/FgDWCf3TC2Y2G1W5BiEmMT 

 

https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2wSz ناهيق دبلو  اركيام رند بهى  د/ ل

ofttupfrasIRQ6qiAZ0fPnmLJyv1zdtYmJ91-2NdcWYSYaTn6RV90 

 

https://chat.whatsapp.com/G5x581Eqk4pIk2JuheL8AH?fbclid=IwAR2wSz ناهيق دبلو  إيقاع وكعبلر حراي 

ofttupfrasIRQ6qiAZ0fPnmLJyv1zdtYmJ91-2NdcWYSYaTn6RV90 



 
 

 


