
 

 قراءات شعرية باللغة العربيةتوصيف مقرر دراسي 

 قسم: التربية الموسيقية

 

 :بيانات المقرر -1

   لفصل الدراسي االولا  –الفرقة: األولى  اللغة العربية قراءات شعرية باسم المقرر:  الكودي:   الرمز

 ةساع 26اإلجمالي:      - عملي:   2 نظري:   نظري( 13 : )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 استخدام العربية بشكل مهاري ال تلقين  - هدف المقرر: -2

 استثمار الخلفيات المعرفية التراثية  لتفسير األلفاظ الغريبة  -

 توظيف المعاجم العربية في تفسير المعاني .  -

 واللغة. توضيح العالقة الوطيدة بين تخصصه   -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلوماااااااات  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على األلفاظ الفصيحة من غير الفصيحة.  -1-أ

 يحدد الصفات المحددة لكل صوت في اللغة   -2-أ

 يتعرف على أنواع الجمل العربية ومكونات كل نوع  -3-أ

 يحدد العالقة بين السمع واكتساب اللغة.  -4-أ

المهاااااارات: ب  -3

 الذهنية

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يقارن بين النطق قديما وحديثا  -1-ب

 يستنبط معنى الكلمة الغريبة في النص   -2-ب

 يحلل الكالم وصوال للمعاني المضمنة للجملة   -3-ب

 يقارن بين اللغة كملكة وتلقين. -4-ب

المهااااااااااارات ج -3

 المهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يوظف التعبير المجازي في التعبير عن ما يعجز عنه التعبير الحقيقي -1-ج

ً يعبر عن مفردات تخصصه   -2-ج  تعبيرا علميا دقيقا

 يقرأ النصوص المتخصصة وغير المتخصصة قراءة صحيحة.  -3-ج

د المهااااااااارات  -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في مجال تخصصه.يوظف مهارات اللغة  -1-د

 يتعامل مع األخطاء بموضوعية. -2-د

 هيم المقرر.أهم مفا لتلخيصيعمل في فريق  – 3 -د

 المقرر: محتوى  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عددالساعات 

 نظري 

 2 خصائص اللغة   –ماهية اللغة  ▪ 1

 2 الصوائت( –األصوات العربية )الصوامت  ▪ 2

 2 نعمة النطق والسمع وعالقتها باكتساب اللغة  ▪ 3

 2 مدخل إلى البالغة العربية  ▪ 4

 2 التعبير الحقيقي والتعبير المجازي ▪ 5

 2 الغريب في  اللغة   ▪ 6

 2 مدخل إلى النحو العربي ▪ 7

 2 الملكة اللغوية وكيفية تكونها  ▪ 8

 2 الفعل  ▪ 9

 2 أنواع الكلمة  ▪ 10

11 
 الفعل وأنواعه وعالمات كل نوع  ▪

 ( 1أخطاء شائعة ) ▪
2 

12 
 الكشف في المعاجم العربية  ▪

 نصوص تطبيقية  ▪
2 



 

 

13 
 (1مراجعة عامة ) ▪

 امتحان اعمال السنة  ▪
2 

  االمتحان النظرى النهائي  ▪ 14

أسااااليل التعلااايم  -5

 والتعلم:

 استراتيجية المحاضرة المطورة. -

 استراتيجية لعب األدوار. -

 استراتيجية التعلم التعاوني  -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث. -

 استراتيجية العصف الذهني -

 .T.P.Sاستراتيجية   -

 االليكتروني.استراتيجية التعليم -

أسااااليل التعلااايم  -6

والتعلم للطاا ب ىوى 

 االحتياجات الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الط ب: -7

أ االسااااااااااااليل  -7

 المستخدمة

 األمتحان التحريرى ▪

 أعمال السنة ▪

 

 عشر لدرجات أعمال السنة.  السابع والثالث األسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 االسوع الرابع عشر لالمتحان النظرى النهائي ▪

 . %20درجة ألعمال السنة   10 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80درجة لالمتحان النظري  40 ▪

 قائمة الكتل الدراسية والمراجع: -8

 ابن الهيثم في اللغة العربية لغير المتخصصين ▪ أ مذكرات:-8

 ال يوجد  ب كتل ملزمة: -8

 الخصائص البن جني -1 ج كتل مقترحة:  -8

 الكتاب لسيبويه  -2

 المزهر للسيوطي -3

 القاموس المحيط للفيروزآبادي -4

 تفسير القرآن العظيم البن كثير  -5

 لسان العرب البن منظور  -6

 المحيط لمحيط األنطاكي.  -7

 معاجم الغريبين في العربية د. هيثم زينهم   -8

 األصوات العربية بين القديم والحديث د. هيثم زينهم .  -9

 اللحن في اللغة أ.د. إبراهيم اإلدكاوي. -10

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة-

 رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج                             أستاى المقرر:د/ هيثم زينهم مرسي   

 أ.د/ غادة حسني                    م                    9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 االولالفصل الدراسي  -ولي( الفرقة االقراءات شعرية باللغة العربيةمصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعااارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

 * *  * *     *    * 1 خصائص اللغة   –ماهية اللغة  ▪

   * *      *   *  2 الصوائت( –األصوات العربية )الصوامت  ▪

 * *   *   *   *  *  3 نعمة النطق والسمع وعالقتها باكتساب اللغة  ▪

  *   * * *      *  4 مدخل إلى البالغة العربية  ▪

   *  * *  *    *   5 والتعبير المجازيالتعبير الحقيقي  ▪

  *  *    * * *   * * 6 الغريب في  اللغة   ▪

     *  *     *   7 مدخل إلى النحو العربي ▪

 * *  * *  *    *  *  8 الملكة اللغوية وكيفية تكونها  ▪

 *  * * *   *    *   9 الفعل  ▪

  *  *     * *  *   10 أنواع الكلمة  ▪

 وأنواعه وعالمات كل نوع الفعل  ▪

 ( 1أخطاء شائعة ) ▪
11  * *   *  * *  *   * 

 الكشف في المعاجم العربية  ▪

 نصوص تطبيقية  ▪
12 *   *   * *  * *  * * 

  * * * *   * * *  * * * 13 (1مراجعة عامة ) ▪

 البرنامج:أستاى المادة/ د/ هيثم زينهم                                             مدير 

 رئيس المجلس العلمى: أ.د/ غادة حسني                                                               

 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -الفرقة االوليمصفوفة أساليل التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر )قراءات شعرية باللغة العربية( 

 أساليل التعليم والتعلم 
 مهارات عامة-د-3 مهارات مهنية-ج-3 مهارات ىهنية -ب-3 المعااارف-أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

  × ×   ×  ×  ×   ×  المحاضرة. •

 ×  ×  ×   × ×   ×  × العصف الذهني •

  ×   ×  × ×  × ×   × التعلم الذاتي. •

 ×  × ×  ×  ×  ×  × ×  المناظرة . •

  × ×  ×  ×  × × ×  ×  لعل األدوار  •

• T.P.S ×  ×  ×  × × × ×   × × 

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                      /أستاى المقرر: د

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                             



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -العربية( الفرقة االوليمصفوفة أساليل التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر  )قراءات شعرية باللغة 

 أساليل التقويم 

 المعااارف-أ-3

 مهارات ىهنية -ب-3

 مهارات مهنية-ج-3

 مهارات عامة-د-3

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 

 × × × × × ×  × × ×  × × × أعمال السنة. 

 ×  ×   × × × × × ×  × × االمتحان النظري. 

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                /أستاى المقرر: د

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                  



 

  



 

 عزف آلة ثانية أو غناء ) فيولينه (توصيف مقرر دراسي 

 التربية الموسيقية  قسم:

 : المقرر بيانات -1

 :  ولىاألالفرقة /  (  فيولينهأو غناء )  ثانيةعزف آلة المقرر:  اسم الكودي:   الرمز

  الفصل الدراسي االول

 ساعة26اإلجمالي:  ساعة2 عملي: __ نظري: ( عملي 13: )الدراسية الوحدات عدد موسيقية تربيةالتخصص:  

 . بطريقة سليمة  طريقه العفقااللة و  مكوناتالتعرف على   -1 لمقرر: ا دفه -2

 ممارسه العزف علي االله بطريقه سليمه.  -2

 المقرر:  تدريس من المستهدف -3

 المعلومات أ -3

 والمفاهيم: 

 أن:   على قادراب الطال يكون المقرر تدريس بانتهاء

 اله الفيولينة . أجزاءالطالب  يصف -1-أ

 .  لآللةالوقفة الصحيحة  يتعرف علي -2-أ

 .باشكال ايقاعيه مختلفهيتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس  – 3-أ

 . العفق على األوتاريصف طريقه – 4-أ

 لمهارات ب -3

 الذهنية:

 أن:   على قادراب الطال يكون المقرر تدريس بانتهاء

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

 .والغير صحيحه علي اله الفيولينه الوقفة الصحيحة لآللةيميز بين  -2-ب

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يفسر كيفية العفق على األوتار. -4-ب

ج المهارات المهنية -3

 بالمقرر:  الخاصة

 أن:   على قادرا   الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء

 . يمارس  الطالب العزف علي االله باشكال القوس المختلفه -1-ج

 .اثناء العزف الوقفة الصحيحة لآللة يطبق -2ج 

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة . -3ج 

 .  اثناء العزف العفق على االوتار يطبق طريقه -4ج 

 أن:   على قادرا الطالب يكون المقرر تدريس بانتهاء العامة: المهارات د -3

  يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه.-1-د

 في التعرف على مكونات اآللة.يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى  -2-د

 زف على اآللة بطريقة سليمة.في ممارسة الع يظهر قدرات التعلم الذاتى -3-د

 محتوى المقرر  -4

 المقرر  محتوى األسابيع
 عددالساعات 

 عملي

1 
 .علي الطالب توصيف المقرر توزيع ومناقشه  -مقدمة ▪

 تنظيم الطالب وتوزيعهم.  ▪
2 

2 
التعرف على مكونات آلة الفيولينة وكيفية الوقفة الصحيحة على اآللة وأداء األوتار  ▪

 المطلقة.   
2 

 2 التوسع في أداء األوتار المطلقة بأشكال إيقاعية مختلفة وأزمنة مختلفة.  ▪ 3

 2 الطالب أماكن النغمات على اآللة وكيفية العفق على األوتار.تدريس  ▪ 4

 2 . (One Octave)أداء سلم دو الكبير + األربيج ▪ 5

 2 التدريب على أداء سلم دو باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة. ▪ 6

7 
  Hans-sitt op7 part 1 من كتاب  1تدريس تمرين رقم  ▪

 إمتحان ميد تيرم.  ▪
2 



 

 إلمتحان أعمال السنة . الثالث عشرالسابع المتحان الميد تيرم واالسبوع األسبوع  ▪ التوقيت:  ب-7

   التطبيقي النهائي .االسبوع الرابع عشر إلمتحان  ▪

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين  10 ▪ الدرجات توزيع:  ج-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 . %100المجموع الكلي للدرجات  50 ▪

 المراجع:  و الدراسية الكتب قائمة -8

   ال يوجد. ▪ مذكرات: أ-8

 .Sevcik Op . 5 part 5كتاب  -Hans-sitt op7 part 1 كتاب  ملزمة: كتب ب-8

  مقترحة:  كتب ج-8

 أو علمية دوريات د -8

 اإلنترنت مواقع نشرات

 إلخ

 

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

 رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج     د                        عبد الودو علي محمد/دأستاذ المقرر: 

غادة حسني  /د.أ                                     م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 

 2 . (One Octave)سلم صول + األربيجأداء  ▪ 8

 2 التدريب على سلم صول باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة. ▪ 9

10 
 التدريب على سلم صول باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة. ▪

2 

11 
 Sevcik Op . 5 part 5تدريس تمرين تكنيك األصابع من كتاب  ▪

2 

12 
 Sevcik Op . 5 part 5تدريس تمرين تكنيك القوس من كتاب  ▪

 2 مراجعة على ما سبق دراسته.  ▪

 2 امتحان اعمال السنة   ▪ 13

   امتحان نهاية الفصل الدراسي.  ▪ 14
  و التعليم أساليب -5

 التعلم: 

 العملي. استراتيجيه البيان -

 لحوار والمناقشة.استراتيجيه ا -

 التعاوني. استراتيجيه التعلم  -

 استراتيجيه تبادل االدوار.-

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

  و التعليم أساليب -6

  ذوى للطالب التعلم

 االحتياجات الخاصة: 

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة.  ▪

 تقويم الطالب:  -7

أ االساليب  -7

 المستخدمة 

 . المدرس لبعض اجزاء المنهج الدراسيالطالب امام عزف اختبار  :  درجات أعمال السنة ▪

 .اختبار عزف الطالب امام لجنه ثالثيه يتم تشكيلها من قبل قسم التربيه الموسيقيه: االمتحان التطبيقي ▪



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول - أو غناء ) فيولينه (الفرقة االولي ثانيةعزف آلة مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 

 م/فاطمة الزهراء                                               مدير البرنامج  –أستاذ المقرر:محمد على عبد الودود     

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                          

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 علي الطالب. توزيع ومناقشه  توصيف المقرر -مقدمة ▪

 وتوزيعهم. تنظيم الطالب  ▪
1 ×    ×  

  
× 

  
   

× 

التعرف على مكونات آلةةة الفيولينةةة وكيفيةةة الوقفةةة الصةةحيحة علةةى اآللةةة وأداء  ▪

 األوتار المطلقة.  
2 × ×   × × 

×  
× 

×  
 ×  

 

  × ×  ×    ×    ×   3 التوسع في أداء األوتار المطلقة بأشكال إيقاعية مختلفة وأزمنة مختلفة. ▪

   × ×  ×    × × ×  ×  4 أماكن النغمات على اآللة وكيفية العفق على األوتارتدريس الطالب  ▪

 ×  ×  × ×   × ×  × × ×  5 .(One Octave)أداء سلم دو الكبير + األربيج ▪

  × × × ×  × × ×  × × ×   6 التدريب على أداء سلم دو باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة. ▪

 × ×  ×  ×  ×    ×    Hans-sitt op7 part 1 7 من كتاب  1تدريس تمرين رقم  ▪

   × × × ×  × ×   × ×  × 8 .(One Octave)أداء سلم صول + األربيج ▪

   × × ×  × × ×  × × ×   9 التدريب على سلم صول باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة. ▪

 × ×   ×    ×    ×   10 باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة.التدريب على سلم صول  ▪

 × ×   ×  ×  ×  ×  × ×  Sevcik Op . 5 part 5 11تدريس تمرين تكنيك األصابع من كتاب   ▪

 Sevcik Op . 5 part 5تدريس تمرين تكنيك القوس من كتاب   ▪

 مراجعة على ما سبق دراسته ▪
12  × × ×  × 

× × 
 

× × 
× × × 

 



 
   

   

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة االولي  أو غناء ) فيولينه( ثانية مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر)عزف آلة

 أساليب التعليم والتعلم  نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المعارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة 

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

 استراتيجيه البيان العملي.  -   × ×   × × × × × × × × 

 استراتيجيه الحوار والمناقشة. - ×  ×  × ×  ×  ×   ×  ×

 استراتيجيه التعلم التعاوني.  -  ×  ×   × ×  × × × × × 

 استراتيجيه تبادل االدوار. -   ×   ×   × × × × × × 

 مدير البرنامج                       م/فاطمة الزهراء           –أستاذ المقرر:   د /محمد علي عبد الودود

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                               

 

 

     

 

 

 

 

  



 
   

   

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -الفرقة االولي  أو غناء ) فيولينه( ثانية مصفوفة أساليب التقويم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر)عزف آلة

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليب التقويم 

 

 المعارف مهارات الذهنية مهارات المهنية عامةمهارات 

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 أعمال السنة    × ×  × × × ×  × × × × 

 األمتحان التطبيقى    × ×   × × × × × × ×  ×

 

 أستاذ المقرر:د /محمد علي عبد الودود                               مدير البرنامج

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                           

  

 
 

  

 



 
   

   

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 علي الطالب. توزيع ومناقشه  توصيف المقرر -مقدمة -1

 يصف الطالب أجزاء اله الفيولينة . -1-أ

    يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة.  -1-ب

 يمارس  الطالب العزف علي االله باشكال القوس المختلفه.  -1-ج

 يظهر قدرات التعلم الذاتى . -3-د

2 
استراتيجية 

 التعاونيالتعلم 
 مهاره عمليه

تةةدريس الطةةالب أمةةاكن النغمةةات علةةى اآللةةة وكيفيةةة العفةةق علةةى  -4

 األوتار.

 يتعرف علي الوقفة الصحيحة لآللة .  -2-أ

 يصف طريقه العفق على األوتار.– 4-أ

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

صحيحه علي اله  يميز بين الوقفة الصحيحة لآللة والغير  -2-ب

 الفيولينه.

 يطبق الوقفة الصحيحة لآللة اثناء العزف. -2ج 

 يطبق طريقه العفق على االوتار اثناء العزف . -4ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

2 
استراتيجية 

الحوار  
 والمناقشه

 مهاره عمليه

  Hans-sitt op7 part 1 من كتاب  1تدريس تمرين رقم  -7 ▪

 

 يصف طريقه العفق على األوتار.– 4-أ

 يفسر كيفية العفق على األوتار.  -4-ب

 يطبق الوقفة الصحيحة لآللة اثناء العزف. -2ج 

 يطبق طريقه العفق على االوتار اثناء العزف . -4ج 

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى . -3-د

2 
استراتيجية 
 التعلم التعاوني

 مهاره عمليه

التةةدريب علةةى سةةلم صةةةول باسةةتخدام اإليقاعةةات المختلفةةةة و  -10

 المتنوعة.

يتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس باشكال   – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

 المطلقة بالقوس .يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار   -3-ب
2 

استراتيجية 
 البيان العملي 

 مهاره عمليه

 )مباشر( في المحتويات العملية  إجراءات التعلم المدمج



 
   

   

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة -3ج 

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى . -3-د

  امتحان اعمال السنة -13

 Hans- Sitt op 32 part 1تدريس تمرين من كتاب   -17

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يتعرف علي 2 -أ

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

على    والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.
على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

2 
التعليم 

 . االلكترونى
 مهاره عملية

يتةةر   The Little Sevcikتمةةرين تكنيةةك القةةوس مةةن كتةةاب  -20

 اإلختيار للمدرس.

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

ألداء األوتار المطلقة  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

2 
استراتيجيه  

 البيان العملي.
 مهاره عملية

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يتعرف علي 2 -أ أداء سلم ال الصغير + األربيج.   -23

 2الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ
استراتيجية 
 التعلم التعاوني

 مهاره عمليه



 
   

   

 بالقوس. 

 أجزاء آلة الكمان المختلفة.  يربط بين 1 - ب

ألداء األوتار المطلقة  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 عزف الساللم المقررة.يمارس ال 4 -ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 أداء سلم ال باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة .  -24

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بةةالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة تعرف على  ي  4  -أ

 وأزمنة مختلفة.

على    والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

ألداء األوتار المطلقة  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 بالقوس. 

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 المقررة.عزف الساللم يمارس ال 4 -ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

2 
استراتيجية 

التعلم 
 االلكتروني 

 مهاره عمليه

 مراجعة على التمارين والساللم . -26
 يصف آلة الكمان وأجزائها المختلفة. 1 -أ

 2 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يتعرف علي 2 -أ
استراتيجية 

التعلم 
 مهاره عمليه



 
   

   

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

 أجزاء آلة الكمان المختلفة.  يربط بين 1 - ب

على    والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

ال إيقاعية كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشك يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

 االلكتروني 

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

 .The Little Sevcikكتاب   -Hans- Sitt op 32 part 1كتاب  المراجع



 
   

   

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

التعرف على مكونات آلة الفيولينةةة وكيفيةةة الوقفةةة الصةةحيحة علةةى   -2

 اآللة وأداء األوتار المطلقة.  

 يصف الطالب أجزاء اله الفيولينة . -1-أ

 يتعرف علي الوقفة الصحيحة لآللة .  -2-أ

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

والغير صحيحه علي اله  يميز بين الوقفة الصحيحة لآللة  -2-ب

 الفيولينه.

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يمارس  الطالب العزف علي االله باشكال القوس المختلفه.  -1-ج

 يطبق الوقفة الصحيحة لآللة اثناء العزف. -2ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

2 
جية استراتي

 مهاره عمليه   البيان العملي

التوسع فةةي أداء األوتةةار المطلقةةة بأشةةكال إيقاعيةةة مختلفةةة وأزمنةةة   -3

 مختلفة.

يتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس باشكال   – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .  -3-ب

 القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقةيستخدم اشكال  -3ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه   البيان العملي

 .(One Octave)أداء سلم دو الكبير + األربيج -5

 الصحيحة لآللة . يتعرف علي الوقفة  -2-أ

يتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس باشكال   – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

  يصف طريقه العفق على األوتار. – 4-أ

يميز بين الوقفة الصحيحة لآللة والغير صحيحه علي اله   -2-ب

 الفيولينه.

2 
استراتيجية 

الحوار  
 والمناقشه 

 مهاره عمليه

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
   

   

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يطبق الوقفة الصحيحة لآللة اثناء العزف. -2ج 

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة . -3ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

 أداء سلم دو باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة.التدريب على  -6

يتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس باشكال   – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

  يصف طريقه العفق على األوتار. – 4-أ

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يفسر كيفية العفق على األوتار. -4-ب

 علي االله باشكال القوس المختلف  يمارس  الطالب العزف -1-ج

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة . -3ج 

 .يطبق طريقه العفق على االوتار اثناء العزف  -4ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه   تبادل االدوار

 .(One Octave)أداء سلم صول + األربيج -8

 يصف الطالب أجزاء اله الفيولينة . -1-أ

المطلقة بالقوس باشكال  يتعرف على  كيفية أداء االوتار  – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

 يصف طريقه العفق على األوتار. – 4-أ

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يفسر كيفية العفق على األوتار. -4-ب

 يطبق الوقفة الصحيحة لآللة اثناء العزف. -2ج 

 تار المطلقة .يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االو -3ج 

 يطبق طريقه العفق على االوتار اثناء العزف . -4ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه   البيان العملي

 التدريب على سلم صول باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة. -9
االوتار المطلقة بالقوس باشكال  يتعرف على  كيفية أداء  – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

  يصف طريقه العفق على األوتار. – 4-أ
2 

استراتيجية 
 مهاره عمليه   البيان العملي



 
   

   

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

 يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلقة بالقوس .    -3-ب

 يفسر كيفية العفق على األوتار. -4-ب

 علي االله باشكال القوس المختلف  يمارس  الطالب العزف -1-ج

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة . -3ج 

 يطبق طريقه العفق على االوتار اثناء العزف . -4ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه-1-د

 Sevcik Op . 5 partتدريس تمرين تكنيك األصابع من كتاب   -11

5 

 يتعرف علي الوقفة الصحيحة لآللة .  -2-أ

يتعرف على  كيفية أداء االوتار المطلقة بالقوس باشكال   – 3-أ

 ايقاعيه مختلفه.

 يميز  بين أجزاء آلة الفيولينة المختلفة. -1-ب

 ة بالقوس .  يحدد المشكلة اثناء اداء االوتار المطلق  -3-ب

 علي االله باشكال القوس المختلف  يمارس  الطالب العزف -1-ج

 يستخدم اشكال القوس المختلفة  اثناء اداء االوتار المطلقة . -3ج 

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه تبادل االدوار  

 Sevcik Op . 5تدريس تمرين تكنيك القوس من كتاب  -12 ▪

part 5 

 

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يتعرف علي 2 -أ

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

  يصف طريقه العفق على األوتار. – 4-أ

على    والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه   البيان العملي



 
   

   

 صحيحة.

 عزف الساللم المقررة.يمارس ال 4 -ج 

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

 أداء سلم رى الكبير + األربيج. -15

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

2 
استراتيجيه  

 مهاره عملية البيان العملي.

 أداء سلم رى باستخدام اإليقاعات المختلفة و المتنوعة. -61

 يصف آلة الكمان وأجزائها المختلفة. 1 -أ

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

 أجزاء آلة الكمان المختلفة.  يربط بين 1 - ب

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 لفة.وأزمنة مخت

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 عزف الساللم المقررة.يمارس ال 4 -ج 

2 
استراتيجية  

 مهاره عملية تبادل االدوار



 
   

   

 The Little Sevcikمةةن كتةةاب تكنيةةك أصةةابع تدريس تمرين  -18

 يتر  اإلختيار للمدرس .

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.

على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

2 
استراتيجية  

 مهاره عملية تبادل االدوار

 مراجعة على ما سبق. -19

 يصف آلة الكمان وأجزائها المختلفة. 1 -أ

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

على    والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 في تعليم العزف علي اله الفيولينه.  يتواصل مع االخرين-1-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

2 
استراتيجية  

 مهاره عملية تعليم تعاونى 

  1Hans- Sitt op 32 partتمرين.-21
كيفيةةة أداء أوتةةار مطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال تعةةرف علةةى ي 4 -أ

 2 إيقاعية وأزمنة مختلفة.
استراتيجية 

التعليم  
 االلكتروني 

 مهاره عمليه



 
   

   

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة   يربط بين  4  -  ب

 وأزمنة مختلفة.

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

 يتواصل مع االخرين في تعليم العزف علي اله الفيولينه. -1-د

 1Hans- Sitt op 32 partتمرين   -22
 

 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  تعرف على ي 4 -أ

 وأزمنة مختلفة.

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يتعرف علي 2 -أ

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية  يربط بين 4 - ب

 وأزمنة مختلفة.
على األوتار المطلقة  بالقوس بأشكال  العزفيمارس  2 -ج 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

على    والغير صحيحةلسة الصحيحة طريقة الج قارن بيني 2 - ب

 آلة الكمان.

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه التعلم التعاوني 

 أداء سلم ال الصغير + األربيج.  -25

الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة تعرف على ي 3 -أ

 بالقوس. 

كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة تعرف على  ي  4  -أ

 مختلفة.وأزمنة 

ألداء األوتار  والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 المطلقة بالقوس.

كيفية أداء أوتار مطلقة بةةالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة   يربط بين  4  -  ب

 وأزمنة مختلفة.

 الجلسة الصحيحة على آلة الكمان. يضبط 1 -ج 

عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة ال يطبق 3 -ج 

 صحيحة.

2 
استراتيجية 

 مهاره عمليه   البيان العملي



 
   

   

 عزف الساللم المقررة.يمارس ال 4 -ج 

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى .  -3-د

  بنك المعرفة المصرى    –الشبكة العنكبوتية ) االنترنت (  –المكتبة  مصادر التعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
   

   

 اله الكمان تصميم اختبار مقرر مخطط 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م ـــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــــــ مخرج

 نوع األسئلة 

اختيار  
 من متعدد 

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

مكونات آلة الفيولينة وكيفية الوقفة الصحيحة على  

 اآللة وأداء األوتار المطلقة.   

6 21.42 % 

5 

 يصف الطالب أجزاء اله الفيولينة . -1-أ

 يتعرف علي الوقفة الصحيحة لآللة .  -2-أ

يتعةةةرف علةةةى  كيفيةةةة أداء االوتةةةار  – 3-أ

 المطلقة بالقوس باشكال ايقاعيه مختلفه.

 أجزاء آلة الفيولينة المختلفة.يميز  بين  -1-ب

يميز بين الوقفة الصحيحة لآللة   -2-ب

 والغير صحيحه علي اله الفيولينه.

يمارس  الطالب العزف علي االله   -1-ج

 باشكال القوس المختلفه.

يطبةةق الوقفةةة الصةةحيحة لآللةةة اثنةةاء  -2ج 

 العزف.

يتواصل مع االخرين في تعليم العزف -1-د

 علي اله الفيولينه. 

   

  √ 

 اآللة وكيفية العفق على األوتار أماكن النغمات على

 وعزف الساللم المختلفه. 

12 42.85 % 

 
يتعرف على  كيفية أداء االوتار  – 3-أ 20

المطلقة بالقوس باشكال ايقاعيه 

 مختلفه.

األوتةةار.يصةةف طريقةةه العفةةق علةةى – 4-أ

  

يميز بين الوقفة الصحيحة لآللة   -2-ب

 والغير صحيحه علي اله الفيولينه.

يطبق طريقه العفق على االوتةةار اثنةةاء   -4ج  

 العزف .

يتواصل مع االخرين في تعليم العزف -1-د

 علي اله الفيولينه. 

   

  √ 



 
   

   

 Hans-sitt op7 من كتاب  1تمرين رقم عزف 

part 1  من كتاب و تمارينSevcik Op . 5 

part 5 

10  
35.73 % 

يصةةف طريقةةه العفةةق علةةى األوتةةار.– 4-أ 15

  

 يفسر كيفية العفق على األوتار.  -4-ب

يطبق طريقه العفق على االوتةةار اثنةةاء   -4ج  

 العزف .

 يتعامل بكفاءة مع الحاسب االلى . -2-د

 يظهر قدرات التعلم الذاتى . -3-د

   

  √ 

 28 إجمالي
 ساعة 

100 % 40 
 درجة 

       

 

 

 



 

 مدخل الى  تكنولوجيا التعليم توصيف مقرر دراسي 

 قسم/ التربية الموسيقية 

 بيانات المقرر:  -1

تكنولوجيا  الى  مدخل اسم المقرر :  الرمز  الكودى :

  التعليم

   األولي الفرقة / المستوى :

 

عدا  جميع الشعبالتخصص :    

 تكنولوجيا التعليم  

 عملى                الدراسية :  نظرى عدد الوحدات 

 

 االلمام بالمفاهيم النظرية بتكنولوجيا التعليم  2/1 هدف المقرر :   -2

 التعرف على التصنيفات المختلفة للوسائل التعليمية  2/2

 التعرف على أسس إختيار الوسائل التعليمية وقواعد إستخدامها  2/3

 التمكن من المبادئ العروض الضوئية .  2/4

 التعرف على األنواع المختلفة للوحات التعليمية. 2/5

 جميع الشعب األوليطالب الفرقة المستهدف من تدريس المقرر :  -3

المعلومات  -أ

 والمفاهيم 

   يعرف مفهوم تكنولوجيا التعليم. 1-أ -3

 يذكر مراحل تكور مفهوم تكنولوجيا التعليم .2-أ-3

 يُعرف الوسائل التعليمية.3-أ-3

 يصنف الوسائل التعليمية.4-أ-3

 يذكر أهمية الوسائل التعليمية.5-أ-3

 يحدد وظائف الوسائل التعليمية. 6-أ-3

 الوسائل التعليمية. يوضح مميزات 7-أ-3

 يذكر أساسيات اختيار واستخدام الوسائل التعليمية. 8-أ-3

 يحدد معايير استخدام الوسائل التعليمية. 9-أ-3

 يحدد قواعد اختيار الوسائل التعليمية.10-أ-3

 يوضح شروط اختيار الوسيلة التعليمية.  11-أ-3

 د استخدام الوسيلة التعليمية.يوضح المبادئ الواجب مراعاتها عن12-أ-3

 يذكر مراحل استخدام الوسيلة التعليمية.13-أ-3

 يلخص معايير تصميم واستخدام الوسائل التعليمية.14أ-3

 . يحدد مبادئ العروض الضوئية التعليمية 15-أ-3

 خصائص الوسائط المتعددة. يحدد 16-أ-3

المهارات  -ب

 الذهنية: 

 المناسبة للموقف التعليمي .  التعليمية  الوسيلة يعيد إنتاج 1-ب-3

أن يفرق 3-ب -3 يفرق بين الوسائل التعليمية من حيث تصنيفاتها المختلفة.2-ب-3

 .  بين تكنولوجيا التعليم والتربية التكنولوجيا وتكنولوجيا التربية والوسائل التعليمية

 . وء معاييرهايقيم الوسائط المتعددة فى ض4-ب-3

 . يميز بين اللوحات التعليمية المختلفة5-ب-3

 يقيم المقررات اإللكترونية فى ضوء معايير إنتاجها. 6-ب-3

 يراعي مبادئ العروض الضوئية عند استخدام أجهزة العرض.7-ب-3

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر : 

إخبارية  –وبرية  –قالبة  –التعليمية المختلفة ) جيوب اللوحات الطالب ج ينت1-ج-3

 مغناطيسية(. –كهربائية  –مسمارية  –

 . الوسائط المتعددةبرنامج  يصمم الطالب2-ج-3

 .لمقررات اإللكترونيةيقيم الطالب ا 3-ج-3

 يستخدم أجهزة العرض فى ضوء مبادئ العروض الضوئية. 4-ج-3

 مهارة العمل ضمن فريق في نقل المعارف و المهارات.1-د-3 المهارات العامة :  -د

 مهارة العمل ضمن فريق في إنتاج الوسائل المختلفة.2-د-3

 .تشغيل أجهزة العرضمهارة 3-د-3

 مهارة العمل ضمن فريق في إنتاج برنامج الوسائط المتعددة. مهارة  4-د-3

محتوى المقرر   -4

: 
 الموضوعات

عدد  

 الساعات 
 االسبوع 

2 0 



 

 2-1 4 تكنولوجيا التعليم.  -1

 4-3 4 الوسائل التعليمية وتصنيفاتها. -2

أسس اختيار وقواعد استخدام   -3

وخطوات إنتاج الوسائل  

 التعليمية. 

4 5-6 

 8-7 4 اللوحات التعليمية. -4

 10-9 4 الوسائط المتعددة.  -5

 11 2 مبادئ العروض الضوئية. -6

 12 2 االختبار الشفوى  -7

  24 الكلية عدد الساعات 

أساليب التعليم   -5

 والتعلم 

                √ محاضرات          -1

 جلسات مناقشة                  -2

    √ أنشطة فى الفصل  ) السكشن (     -3

 واجبات منزلية .    -4

 عملى / معملى  √  تدريب -5

 أساليب التعليم  -٦

 والتعلم للطالب ذوى 

 القدارة المحدودة : 

 طالب ذوى احتياجات خاصة يوجد 

 االستعانه بمعلم اشارات واستخدام العروض الضوئية 

 

   الطالب : تقويم -٧

 األساليب -أ

 المستخدمة 

:  1-أ-7 الفصل   نصف  وفهم    قياس ل  امتحان  التركيز  علي    الجوانب   المقدرة 

 والخلفيات العلمية.

 . قياس مهارات التذكر واإلبداع : ل امتحان أخر الفصل 2-أ-7

 مهارات التحليل والعرض والمناقشة . قياسالشفهي : ل3-أ-7

 .  لقياس مهارات الممارسة والتطبيق والمهارات الفنية والعملية:  التطبيقى 4-أ-7

الفصل5-أ-7 البيانات والمناقشة وقياس  :  أعمال  المشكلة وتقديم  لقياس مهارات حل 

 .  ماعة المقدرة على العمل فى ج

 درجات(  10الحضور والمشاركة واإلختبارات الدورية )   - التوقيت  -ب

 درجات(  10امتحان منتصف الفصل الدراسى ) االسبوع السابع  -

 درجة(  30اإلمتحان العملى )األسبوع الرابع عشر  -

 درجات(  10اإلمتحان الشفوى )األسبوع الرابع عشر  -

 درجة(   90االمتحان النظرى )نهاية التيرم   -      

  توزيع الدرجات  -ج

 النسبة الدرجة  التقويم 

 % 7 درجة  10 امتحان الشفوي

 % 13 درجة  20 أعمال السنة / الفصل الدراسي 

 % 60 درجة  90 نهاية العام / الفصل الدراسيامتحان 

 درجة  30 التطبيقي / الفصل الدراسي 

20 % 

 

 

 

 والمراجع :  الدراسية الكتب قائمة -٨

 كتاب مدخل إلي تكنولوجيا التعليم  مذكرات -أ



 

 

(. عمليات تكنولوجيا التعليم، القاهرة: دار  2003محمد عطية خميس ) (1 كتب ملزمة -ب

 الكلمة. 

(. تطور تكنولوجيا التعليم، القاهرة: دار قباء 2003محمد عطية خميس ) (2

 للطباعة والنشر. 

(. التصميم التعليمي للوسائط المتعددة، المنيا: دار 2011نبيل جاد عزمي ) (1 كتب مقترحة -ج

 الهدى للنشر والتوزيع.

(. منتوجات تكنولوجيا التعليم، القاهرة: دار  2003محمد عطية خميس ) (2

 الكلمة. 

(.الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم، القاهرة: 2008محمد علي السيد ) (3

 دار الشروق. 

 (.الوسائل التعليمية ومستجادت تكنولوجيا التعليم 2003جمال الشرهان) (4

 دوريات علمية –د 

 أونشرات ... الخ

 

• http://www.slideshare.net/wafoy2011/ss-8555129 

http://www.gpgedu.gov.sa/html/almanahej/taqniah.htm 
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 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 مصفوفة أساليب التعليم والتعلم مع نواتج التعلم

 

 

 

                                                عماد بديع خيرى       منسق المادة:       

 أحمد مصطفى كامل عصر        رئيس مجلس القسم العلمي :    

 

                      

 

  

 المحتويات الرئيسية 

 للمقرر 

أسبوع 

 الدراسة
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعــارف

 1-د-3 1-ج-3 1-ب-3   1-أ-3 عدد الساعات  محتوى المقـرر 

 2-د-3 3-ج-3 ٧-ب-3 9-أ-3 ٨ تكنولوجيا التعليم.  .1

 4-د-3 4-ج-3 2-ب-3 7-أ-3 ٨ الوسائل التعليمية وتصنيفاتها. .2

أسس اختيار وقواعد استخدام   .3

 وخطوات إنتاج الوسائل التعليمية.

٨ 
 2-د-3 1-ج-3 5-ب-3 3-أ-3

 ٨ اللوحات التعليمية. .4
 3-د-3 2-ج-3 ٧-ب-3 5-أ-3

 1-د-3 3-ج-3 3-ب-3 2-أ-3 ٨ الوسائط المتعددة.  .5

 4-د-3 4-ج-3 ٦-ب-3 12-أ-3 4 مبادئ العروض الضوئية. .6



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 مصفوفة أساليب التقييم  للمقرر الدراسي

 التقييم  أساليب

 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم 

 ( 3-أ-3) أعمال الفصل   -1

 (1-أ-3)

 (8-أ-3)

)4-ج-3) (6-ب -3(  )5-ب-3)  (  1-ج -3( 

 ( 2-ج-3)

 ( 1-د-3) 

  (3-د-3) 

 ( 12-أ-3) إمتحان العملى -2

 (7-أ-3)

 (11-أ-3)

)1-ج-3) (4-ب -3(  )1-ب-3) (  3-ج -3( 

  (  4-ج-3)

 (     2-د-3)

 ( 3-أ-3)  إمتحان الشفوى -3

 (14-أ-3)

-د-3(     )1-د-3) ( 1-ج -3( )2-ج-3) (6-ب -3(  )1-ب-3)

4) 

 ( 16-أ-3) إمتحان النظرى -4

 (9-أ-3)

 (8-أ-3) 

 (13-أ-3)

 

 (  2-ب-3( )1-ب-3

 (7-ب -3( )6-ب-3)

-د-3(     )1-د-3) ( 2-ج -3( )4-ج-3) 
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 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 المهارات العامة المهارات المهنية   المهارات الذهنية   المعرفة والفهم  والتعلم  أساليب التعليم

 (1-أ-3( )9-أ-3) محاضرات  .1

 (5-أ-3(  )4-أ-3)

( 2-ج -3( )4-ج-3) (    6-ب -3( )1-ب-3)

 ( 1-ج-3)

 

 (2-د-3( )4-د-3) 

 1-د-3 (4-ج -3( )2-ج-3) (    4-ب -3( )2-ب-3) (10-أ-3()4-أ-3( )6-أ-3) أنشطة  .2

 (3-د-3( )2-د-3)

3.   / عملى   تدريب 

 معملى

(    1-ب -3( )2-ب-3) ( 5-أ-3( )16-أ-3( )13-أ-3)

 ( 7-ب-3)

 (1-د-3( )3-د-3) (4-ج -3( )3-ج-3)



   

 

 

 النفس علم مبادئ:  مقرر توصيف

 األولى :   الفرقة

 المقرر بيانات – 1

 األولى :    الفرقة النفس علم مبادئ:  المقرر إسم :  الكودي الرمز

                    2نظري         14 الرئيسية  الوحدات عدد   والنفسية  التربوية العلوم قسم:   التخصص

   للمقرر  العامة األهداف -2

Overall Aims of Course 

  النفس  علم  مفهوم على التعرف -1/ 2
  النفس علم أهداف فهم –2/2
  الذكاء مفهوم تحليل –3/ 2
  الذكاء أنواع  مقارنة -4/ 2
 الذكاء علي المؤثرة  العوامل  توضيح –2/5
  الذكاء بمعنى اإللمام   –2/6
  الذكاء نسبة حساب خطوات ضبط -2/7
 الذكاء نسبة حساب على مسائل لحل الفعلية الممارسة –2/8
   داخله االفراد توزيع و  األعتدالي المنحنى  رسم –2/9
  المعنى حيث من الدوافع فهم-2/10
 الدوافع    انواع فهم –2/11
     الدافع مكونات فهم –2/12
 االنفعاالت مفهوم تحليل –-2/13
 االنفعاالت  أنواع توضيح –2/14
 الدوافع  على المؤثرة  العوامل تحليل -2/15
  تعديلها كيفية من االستفادة –2/16
   المتداولة الشائعات لبعض أمثلة فى الشائعات قانون  تطبيق –2/17
 الشائعات علي المؤثرة العوامل  فهم–2/18
    الشائعة مكونات تحليل –2/19 

 Intended Learning Outcomes” ILOS المستهدفة التعليم مخرجات -3



   

 

 

  والفهم المعرفة -  أ-3

Knowledge Understanding 
 

  النفس علم مفهوم على يتعرف -1-أ -3
  النفس علم  أهداف  يفسر -2  –أ-3
   الذكاء مفهوم يذكر - 3–أ-3
  الذكاء أنواع يعدد -4 – أ-3
 الذكاء   علي المؤثرة  العوامل يوضح –5 -أ -3
  الذكاء معنى يفسر  –6 -أ -3
  الذكاء نسبة حساب خطوات  يوضح -7-  أ-3
 الذكاء نسبة  حساب خطوات يعدد -8 -أ -3
   داخله  األفراد توزيع و األعتدالي المنحنى يصف  –9-  أ-3
  الدوافع معنى يذكر -  أ-10-أ -3
 الدوافع   أنواع  يعدد -11-  أ-3
     الدافع مكونات يوضح  -12-  أ-3
 االنفعاالت  مفهوم يذكر -13 -أ -3
 االنفعاالت  انواع يوضح  -14-  أ-3
 الدوافع   على المؤثرة   العوامل  يعدد -15-  أ-3
   الدوافع تعديل كيفية يوضح  -16-  أ-3
  الشائعات قانون  يستوعب -17-  أ-3
 الشائعات علي المؤثرة العوامل    يعدد -18-  أ-3
    الشائعة مكونات يعدد -19-  أ-3

 الذهنية  المهارات ب-3

Intellectual Skills 

 النفس علم معنى يميز -1 ب-3
  النفس  علم  فروع يحدد  -2- ب-3
  النفس  علم  مدارس يحلل –3 ب-3
   الحياتيه و العلمية النفس علم  أهمية بين يميز -4- ب-3
   الذكاء مفهوم يحلل –5- ب-3
   المختلفة الذكاء أنواع بين يقارن  -6- ب-3
 الذكاء علي المؤثرة العوامل  يلخص  -7- ب-3
   الذكاء نسبة يحسب –8  -ب-3
    االعتدالى المنحنى  داخل األفراد يوزع –9  -ب-3
 الدوافع تعريف يفسر -10  -ب-3
   الدوافع ألنواع المختلفة الفروق  بين يميز –11- ب-3
 .  الدوافع بين الفروق  تكوين كيفية  من يستفيد –12- ب-3
 االنفعاالت  مفهوم يحلل  –13  -ب-3
 االنفعاالت  أنواع بين يقارن  –14  -ب-3
 االنفعاالت  علي المؤثرة  العوامل  يلخص –15-ب-3
   االنفعاالت تعديل من االستفادة يحلل  -16– ب-3



   

 

 

   الشخصية مفهوم يوضح  -17- ب-3
    المختلفة الشخصية  نظريات بين يقارن  –18- ب-3
 الشخصية قياس كيفية يتتبع -19 ب-3
 

   والعملية المهنية المهارات جـ-3

Professional and Practical Skills 

   فى الحياه العملية. النفس علم أهمية يقدر -1  -جـ-3
  الذكاء أنواع  بين يقارن  -2  -جـ-3
 الذكاء   علي المؤثرة  العوامل يوضح 3– جـ-3
 المتعددة الذكاء  معانى بدقة  يلخص  –4 -جـ-3 
  الذكاء نسبة  حساب خطوات يتقن-5  -جـ-3
 الذكاء  نسبة حساب مسائل حل فعليا يمارس 6- جـ-3
 األعتدالى  المنحنى بدقة يرسم –7- جـ-3
   المعنى حيث من الدوافع يقسم-8  -جـ-3
 الشائعات  علي المؤثرة  العوامل  لفهم العلمية  الدراسة يستخدم –9-  جـ- 3

  الخاصة  واالتصال العامة المهارات  د-3
 بالمقرر

    زمالئه مع النفس علم  مدارس لفهم القيادة  مهارات يظهر -1 -د-3
 الذكاء مفهوم تحليل  عند الطالب مع الفعال االتصال مهارات أهمية يقدر -2-  د-3
 نقدية بصورة الشخصية  دراسة حول المراجع ينتقى -3-  د-3
   االعتدالي المنحنى داخل  األفراد توزيع عند فريق ضمن يعمل -4 -د-3
  الشائعات أنواع  موضوع مع التعامل كيفية حقائق عن المعلومات يعرض-  5-د-3
 تعديل من لالستفادة المعلومات  على  للحصول المعلومات تكنولوجيا يستخدم-6 -د-3

 االنفعاالت 
 الدوافع  أنواع تلخيص عند زمالئه مع يتعاون  -7-  د-3

 المقـرر محتوى  -4
Contents 

 

 المقـرر محتوى 
 

 

 الساعات  عدد
  النظرى 

 
   األسبوع

 1 2 تاريخه  – مدارسة – فروعه – النفس علم معنى -1 

  اهداف الحياتيه النفس علم  اهمية – للمعلم النفس علم اهمية -2 
 النفس علم

2 2 

 3 2 عليه المؤثرة العوامل – االنواع -المعنى)  الذكاء -3 

 4 2 حسابه طرق  –الذكاء نسبة معنى -4 

  االفراد توزيع –المنحنى االعتدالي  – الذكاء نسبة حساب كيفية-5 
 داخله 

2 5 

 6 2 (  تكوينها كيفية –االنواع –المعنى)   الدوافع-6 

 7 2 المؤثرة  العوامل – االنواع – المعنى)  االنفعاالت -7 



   

 

 

 8 2   منها االستفادة مدى – تعديلها كيفية-8 

 9 2 ( قياسها كيفية – النظريات – المعنى)   الشخصية-9 

 2 الشائعات قانون  – المعنى)  الشائعات-10 

 

10 

 

 11 2 (  تكوينها – عليها المؤثرة  العوامل-11 

 – المتوسط حساب كيفية( االنواع -المعنى)  االحصاء-12 
   الوسيط

2 12 

 

 13 2     المنوال – االرتباط معامل حساب كيفية-13 

 14 2  اإلحصائية المقاييس تفسير -14

 14 28   الساعات عدد اجمالى 

 التعليم وطرق   أساليب -5
 والتعلم 

Teaching and 
Learning Methods  

                              محاضرات -1
   الحالة دراسة- 2 
 .  منزلية واجبات   -3
  البحثية االوراق-4

 (   onlineمنصات تعليمية إليكترونية ) -5

  والتعلم التعليم أساليب -6
 االحتياجات  ذوى  للطالب

 الخاصة 

 اضافة ساعات مكتبية-

 النقاش والحوار من خالل أخصائية التخاطب-

 :    الطـالب تقويم -7

أسبوع إجراء 
 التقييم 

  الطالب تقييم وطرق  أساليب -أ المهارات المستهدف تقييمها  األسلوب "الطريقة" 
Student Assessment Methods  

 

  أسبوعيا  

 

  معرفة – ذهنية – عامة مهارات الحضور والمشاركة 
 وفهم

 

 والفهم   المعرفة – ذهنية مهارات االختبارات الدورية أسبوعيا



   

 

 

  األسبوع
 السابع

 

امتحان منتصف الفصل  
 الدراسى 

     ذهنية – عامة مهارات

  األسبوع
  األخير

  معرفة – ذهنية – عامة مهارات النظرى  االمتحان
 والفهم 

 ( الفصل أعمال)   الخامس/  الثانى  األسبوع

 (  الدراسى الفصل منتصف امتحان)  السابع  األسبوع

 (  الفصل أعمال)  عشر الثانى/   التاسع  األسبوع

 ( النظرى  االمتحان)    األخير  األسبوع

 التوقيت -ب

 

 

 

  الدرجة  النسبة التقييم أسلوب
 الدرجات توزيع -جـ

 درجة  5 %  10   الفصل نصف امتحان

 درجة  40 %  80 الفصل  آخر امتحان

 درجة  -- % --  الشفهى

 درجة  -- %  --   التطبيقى

 درجة   5 %  10   الفصل أعمال

 50 % 100   الكلية  الدرجة

 : والمراجع الدراسية الكتب  قائمة -8 

 مذكرات  -أ
 

  المقرر مذكرات



   

 

 

 ملزمة  كتب -ب

 

 دار القاهرة، االجتماعي، النفس علم( :    1976)  الغفار عبد السالم وعبد سالمة العزيز عبد أحمد -
 المصرية  النهضة

 العربي  الفكر دار القاهرة، واالختبارات، المقاييس النفسي، القياس(: 1985)  جالل سعد -

 . العربية النهضة دار  القاهرة، الشخصية،  سيكولوجية(: 1975) غنيم محمد سيد -

 المصرية  االنجلو مكتبة القاهرة، وقياسه، اإلنساني الذكاء (:  1994)  سليمان هللا عبد -

  المعارف دار القاهرة، الحديث، النفس  علم  أصول(:  1989) طه  القادر عبد فرج-

 مقترحة كتب -جـ

 

  دار عمان، التربوي، النفس  علم مبادئ(: 2010)  الزغلول  الرحيم عبد عماد - 
 والتوزيع للنشر المسيرة

 بحوث التربوي، النفس  علم في معاصرة اتجاهات(:  2009)  المجيد عبد محمد نصرة-
 .المصرية النهضة مكتبة القاهرة، تطبيقية،

  أو  علمية دوريات – د
 إلخ ...  نشرات

 

 http://www.khayma.com/fheedmath/techer/ahdaf.htm 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php 

elhadetha.ba7r.org-http://banha 

http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php 

http://readlearn.hooxs.com 

://education.own. Com/forumhttp   

http://educationaden. Webs.com 

 

 العلمي القسم مجلس رئيسمدير البرنامج:                                                     سعيد منى /د: المادة استاذ

  أ.د/ غادة حسني                      م                                         2/9/2018تاريخ االعتماد: 
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http://www.omaniyat.com/vb/showthread.php
http://banha-elhadetha.ba7r.org/
http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.php
http://readlearn.hooxs.com/


   

 

 

 



   

 

 

 

 (    األولى الفرقة)  النفس علم مبادىء لمقرر  المستهدفة التعليم ونواتج  والتعلم التعليم أساليب مصفوفة
 

 

 إيمان حمدى عمار   /د .أ:  القسم  مجلس رئيس                                                 سعيد   منى     / د : .  المقرر  أستاذ

 للمقرر المستهدفة التعلم نواتج
 

 والتعلم  التعليم أساليب
 

  المهنية  المهارات  العامة المهارات 
 والعملية 

 والفهم  المعرفة الذهنية  المهارات 

  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج 
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                 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x المطورة  المحاضرة 

x x 

  

x 

  

x 

  التعلم إستراتيجية                                              
 التعاوني 

                        x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x x x x x x   المناقشة إستراتيجية  
 البحث  وحلقات

   

x 

 

x x 

  
x x x x x x x 

 التعلم إستراتيجيات                                      
 الذاتي

        x x                          x x x x x x x x x x x x x x x x x x x التعليمية العروض 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 
 

 (    األولى   الفرقة )  النفس علم   مبادىء  لمقرر  المستهدفة التعليم ونواتج    التقييم أساليب  مصفوفة 
 

 

 إيمان حمدى عمار   /د .أ:  القسم  مجلس رئيس                                                 سعيد   منى     / د : .  المقرر  أستاذ

 

  
 
 
 
 
 

 للمقرر المستهدفة التعلم نواتج
 

 التقييم  أساليب
 

  المهنية  المهارات  العامة المهارات 
 والعملية 

 والفهم  المعرفة الذهنية  المهارات 

 التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج 
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  x x x x x x       x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x السنة أعمال   

         x x x x x     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x التحريرى  االمتحان  



   

 

 

 (    األولى  الفرقة )   النفس علم   مبادىء لمقرر  المستهدفة التعلم  مخرجات  مصفوفة 
 

 للمقرر المستهدفة التعلم نواتج
 

   المقرر موضوعات
 

  المهنية  المهارات  العامة المهارات 
 والعملية 

 والفهم  المعرفة الذهنية  المهارات 

 التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج  التعلم  نواتج 
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   النظرية الدروس 

  x x x x x x       x x x           x x x x x x x x x              x x x x x x  معنى علم النفس–  

  –مدارسة  –فروعه 

 تاريخه 

  x x      x x x x x              x x x x x x x x x       x x x x x           اهمية علم النفس للمعلم

اهمية علم النفس   –

الحياتيه اهداف علم  

 النفس 

  x x x x x x       x x     x x x x x x x          x x x x                االنواع   -الذكاء ) المعنى

 العوامل المؤثرة عليه  –

         x x x x x        x x x                 x x x x            الذكاء نسبة  معنى–-  

 حسابه  طرق

  x x x x x x       x x x    x x x              x x x x                الذكاء  نسبة حساب كيفية  

  –  االعتدالي المنحنى –

 داخله  االفراد توزيع

         x x x x x     x x x x               x x x x x                الدوافع ) المعنى– 

كيفية تكوينها   –االنواع 



   

 

 

 إيمان حمدى عمار   /د .أ:  القسم  مجلس رئيس                                                 سعيد   منى     / د : .  المقرر  أستاذ

 

 

 

) 

  x x x x x x       x x x x x x x x               x x x x x                االنفعاالت ) المعنى– 

العوامل  –االنواع 

 المؤثرة 

         x x x x x     x x x x               x x x x x                مدى   –كيفية تعديلها

 االستفادة منها (

  x x x x x x       x x x x x x x x               x x x x x                الشخصية ) المعنى– 

كيفية   –النظريات 

 قياسها ( 

         x x x x x     x x x x               x x x x x                الشائعات ) المعنى– 

 قانون الشائعات 

  x x x x x x       x x x x   x x               x x x x x                العوامل المؤثرة عليها– 

 تكوينها (

         x x x x x     x x x                x x                  االحصاء ) المعنى- 

االنواع( كيفية حساب 

   –الوسيط  –المتوسط 

  x x x x x x       x x x x x x x                x x x x x               -  كيفية حساب معامل

 المنوال     –االرتباط 

         x x   x     x x x                x x x                    تفسير المقاييس

 اإلحصائية  



   

 

 

 

 تصميم التعلم المدمج الجزء النظرى  

 (  2020المقرر : مبادئ علم النفس ) 

 الفرقة : األولى  

  _________________ 

Face to face (60% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

معنى علم   -1

  –النفس 

  –فروعه 

  –مدارسة 

 تاريخه

 المهارات المعرفية :  2
 التعرف على مفهوم علم النفس -1-أ-

 يفهم اهداف علم النفس  2 –أ-3

 يذكر مفهوم الذكاء   3–أ-3

 يعدد  أنواع الذكاء 4 -أ -3

توضيح العوامل المؤثرة علي  –5أ -3

 الذكاء

 االلمام بمعنى  الذكاء    –6أ -3 

يتعرف على  خطوات حساب نسبة  --7أ -3

 الذكاء 

يتعرف على مسائل على حساب  —8أ -3

 نسبة الذكاء

رسم المنحنى األعتدالي و توزيع   –9-أ -3

 االفراد داخله  

 تذكر معنى الدوافع - 3 -أ 3

 يعدد انواع  الدوافع  –-11أ -3

 يوضح مكونات الدافع     12أ -3

 يتذكر مفهوم االنفعاالت-13أ -3

 توضيح انواع االنفعاالت  14-أ -3

معرفة العوامل المؤثرة على -15-أ -3

 الدوافع 

 فية تعديل الدوافع  النعرف على كي  16-أ -3 

 يفهم قانون الشائعات  17أ -3

 فهم  العوامل المؤثرة علي الشائعات18أ -3

المحاضرررررررة -

 المعدلة .

 

 المناقشة . -

 

العصررررررررر   -

 0الذهنى 

 

 تعلم تعاونى -

) مجموعرررررات 

 صغيرة ( 

أســــــــــــــــــــــــــــ لة  -
  quizسريعة

  
اختبــــــــــــــــــــــار  -

 تحريرى 
) اختبـــــــــــــــــــــــــار 
نصف الفصــل 

 الدراسى ( 
 
أنشرررررررررطة  -

 فصلية . 

 

 

 األوراق -
 البحثية  
 
االختبـــــــــــــــار  -

 النظرى 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض -
 التوضيحية. 

 
المراجـــــع العلميـــــة -

 المقترحة.
  

الكتاب الجامعى   -
. 
 
 بنك المعرفة  -

    

( : األسس النفسية    1959. أحمد ذكي صالح )  

 للتعليم الثانوي ، القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية 

أحمد عبد العزيز سالمة و عبد السالم عبد   -

( : علم النفس االجتماعي ، القاهرة ،    1976الغفار ) 

 دار النهضة المصرية 

( : علم   1985حامد عبد السالم زهران )  -

 النفس االجتماعي ، القاهرة ، عالم الكتب

( : القياس النفسي ،  1985سعد جالل )  -

 المقاييس و االختبارات ، القاهرة ، دار الفكر العربي 

سيكولوجية  ( :  1975سيد محمد غنيم )  -

 الشخصية ، القاهرة ، دار النهضة العربية . 

اهمية علم  -2

  –النفس للمعلم 

اهمية علم 

النفس الحياتيه 

اهداف علم  

 النفس

2 

الذكاء )   – -3

  -المعنى

  –االنواع 

العوامل  

 المؤثرة عليه

2 

  -–معنى نسبة الذكاء –-4

 2 طرق حسابه 
كيفية حساب نسبة  -5

المنحنى  –الذكاء 

توزيع  –االعتدالي 

 االفراد داخله 

2 

 –الدوافع ) المعنى -6

 2 كيفية تكوينها ( –االنواع 



   

 

 

 يعدد مكونات الشائعة   -19-أ -3  

 المهارت الدهنية :  
 إدراك معنى علم النفس -1 ب-4

 فهم فروع علم النفس  2 –  ب-4 

 تحليل مدارس علم النفس   –3 ب-4

الوعى  بأهمية علم النفس العلمية 4- ب-4 

 و الحياتيه 

 تحليل مفهوم الذكاء   –5 ب-4

 مقارنة انواع الذكاء المختلفة  -6 ب-4

تلخيص العوامل المؤثرة علي -7 ب-4

 الذكاء

 تطبيق حساب نسبة الذكاء  –8 ب-4

توزيع االفراد داخل المنحنى –9 ب-4

 االعتدالى  

 فهم  تعري  الدوافع -10 ب-4

تمييز الفروق المختلفة النواع  –11 ب-4

 الدوافع  

 يستفيد من  كيفية تكوينها  –12 ب-4

 تحليل مفهوم االنفعاالت  –-13 ب-4

 تمييز انواع االنفعاالت –14 ب-4

تلخيص العوامل المؤثرة علي   –15

 االنفعاالت

 الستفادة من تعديل االنفعاالت  ا 16–  ب-4

 توضيح مفهوم الشخصية   17 ب-4

مقارنة نظريات الشخصية  –18 ب-4

 المختلفة   

 تتبع كيفية قياس الشخصية -19 ب-4

 المهارات  المهنية والعملية   -5
 يقدر اهمية اتقان مفهوم علم النفس -1 جـ-5

 يختار اهداف علم النفس   –2 جـ-5

 يحلل مفهوم الذكاء   –3 جـ-5

 يقارن بدقة  أنواع الذكاء   -4 جـ-5

توضيح العوامل المؤثرة علي  5– جـ-5

 الذكاء

يلخص بدقة معانى  الذكاء   –6 جـ-5 

 المنعددة

) نهايــــــــــــــــــــــــــــــــة 
الفصـــــــــــــــــــــــــــــــــل 

 الدراسى 

( : الذكاء اإلنساني  1994عبد هللا سليمان )  -

 و قياسه ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية

( : أصول علم النفس   1989فرج عبد القادر طه ) -

 الحديث ، القاهرة ، دار المعارف .

 

( :    2010عماد عبد الرحيم الزغلول )  -

ادئ علم النفس التربوي ، عمان ، دار المسيرة للنشر  مب 

 و التوزيع 

محمد عبد الظاهر الطيب / محمود عبد   -

( : في علم النفس العام ، القاهرة   1993الحليم منسي ) 

 ، مكتبة األنجلو المصرية .

ممدوح الكتاتني ، أحمد محمد الكندري ،   -

( :   1994عيسى عبد هللا جابر ، حسن الموسوى ) 

المدخل إلى علم النفس ، الكويت ، مكتبة القالح للنشر 

 و التوزيع 

( : اتجاهات معاصرة   2009نصرة محمد عبد المجيد ) 

في علم النفس التربوي ، بحوث تطبيقية ، القاهرة ، 

 مكتبة النهضة المصرية

االنفعاالت ) المعنى  –-7

العوامل   –االنواع  –

 المؤثرة
2  

مدى  –كيفية تعديلها -8

 2 االستفادة منها (
  –الشخصية ) المعنى -9

كيفية قياسها   –النظريات 

) 
2 

 –الشائعات ) المعنى -10

 2 قانون الشائعات 

 
العوامل المؤثرة -11

 2 تكوينها (  –عليها 

 
 -االحصاء ) المعنى-12

االنواع( كيفية حساب  
الوسيط   –المتوسط 

 -المنوال

2 
 

 2 االختبار الفصلى  -13
عامل االرتباط  -14

 (كيفية تفسيره)المعنى  و 
2 



   

 

 

يضبط بأتقان خطوات حساب نسبة  -7 جـ-5

 الذكاء 

يمارس فعليا حل مسائل حساب   8 جـ-5

 نسبة الذكاء

 يرسم بدقة المنحنى األعتدالى –9 جـ-5

يقسم بأتقان الدوافع من حيث -10 جـ-5

 المعنى 

يدرس دراسة علمية  انواع   –11 جـ-5

 الدوافع 

 يقدراهمية فهم مكونات الدافع     –12 جـ-5

 تحلل بدقة مفهوم االنفعاالت  –-13 جـ-5

 يوضح انواع االنفعاالت  –14 جـ-5

المؤثرة على تحليل العوامل -15 جـ-5

 الدوافع 

 يختبربدقة طرق تعديل الدولفع  –16 جـ-5 

يطبق قانون الشائعات فى أمثلة  –17 جـ-5

 لبعض الشائعات المتداولة  

يستخدم الدراسة العلمية لفهم  –18 جـ-5

 العوامل المؤثرة علي الشائعات 

 يحلل مكونات الشائعة    –19 جـ-5 

المهارات العامة واالتصال الخاصة  -6

 المقرر ب

يظهر مهارات القيادة لفهم مدارس  -1 د-6

 علم النفس مع زمالئه  

يقدر اهمية مهارات االتصال الفعال  -2 د-6

 مع الطالب عند تحليل مفهوم الذكاء 

يستخدم وينتقى المراجع حول  -3 د-6

 دراسة  الشخصية بصورة نقدية 

يعمل ضمن فريق عند توزيع  -4 د-6

 االفراد داخل المنحنى االعتدالي  

يعرض المعلومات ويفسر حقائق - د-56

 كيفية التعامل مع موضوع  انواع الشائعات 

يستخدم تكنولوجيا المعلومات  -6 د-6

للحصول على المعلومات لالستفادة من 

 تعديل االنفعاالت

يتعاون مع زمالئه عند تلخيص  -7 د-6

 

Moffitt , T.E & Caspi , A ( 2001 ) : child 

hood predictors differentiate life – course 

persistent and adol escence limited 

antisocial pathways anong males and 

females , development to psychopathology 

, vol 13 , PP 355 – 375   

( : سمات الشخصية متخذة   2001منى سعيد محمود ) 

 جامعة المنوفية –القرار ، مجلة كلية اآلداب 

( : الذكاء االنفعالي و  2003منى سعيد محمود ) 

عالقته بسمات الشخصية و المهارات االجتماعية )  

 دراسة عاملين ( ، المجلة المصرية للدراسات النفسية .

http://www.khayma.com/fheedmath/techer

/ahdaf.htm 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.

php 

http://banha-elhadetha.ba7r.org 

http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.

php 

http://readlearn.hooxs.com 

http://education.own. Com/forum   

http://educationadencom 

http://educationadencom/


   

 

 

 الدوافع انواع 

 

 

 

 

 

 

 

 

Online (40% ) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات 

 التدريس 

 أهداف التعلم  
طرق 

 التدريس 
 المراجع   مصادر التعلم   أدوات التقييم 

 –معنى علم النفس  -1

  –مدارسة  –فروعه 

 تاريخه

 أ المهارات المعرفية : 2
 التعرف على مفهوم علم النفس  -1-أ-
 يفهم اهداف علم النفس 2 –أ-3
 يذكر مفهوم الذكاء   3–أ-3
 يعدد  أنواع الذكاء  4 -أ -3
توضيح العوامل المؤثرة علي  –5أ -3

 الذكاء
 االلمام بمعنى  الذكاء    –6أ -3 
يتعرف على  خطوات حساب --7أ -3

 نسبة الذكاء 
يتعرف على مسائل على حساب  —8أ -3

 نسبة الذكاء
األعتدالي و توزيع   رسم المنحنى –9-أ -3

الرتعلم عرن بعررد 

باسرررررررررررتخدام 

منصررررررررررررات  

الجامعررررررررررررة 

 االليكترونية 

اختبـــــــــــــــــــــــــارات 
تكوينيــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 اليكترونية  
 
أنشرررررررررطة  -

 فصلية . 

 

موضرررروعات 

مطروحررررررررة 

إلبررداء الرررأى 

 والمقترحات . 

 

 األوراق -
 البحثية  
 

العــــــــــــــــــــــــــــــــــــروض -
التوضـــــــــــــــــــــــــــــــيحية) 

 سمعية بصرية ( 
 
المراجـــــع العلميـــــة -

 المقترحة.
  

الجامعى الكتاب    -
. 
 
 
 بنك المعرفة  -

    

-  

. Webs.  ( ــالح ــي صــ ــد ذكــ ــس  1959أحمــ ( : األســ

النفســـــــية للتعلـــــــيم الثـــــــانوي ، القـــــــاهرة ، مكتبـــــــة النهضـــــــة 

 المصرية

أحمــد عبــد العزيــز ســالمة و عبــد الســالم عبــد  -

( : علــم الـــنفس االجتمــاعي ، القـــاهرة ،  1976الغفــار ) 

 دار النهضة المصرية

( : علــــم  1985الســــالم زهــــران ) حامــــد عبــــد  -

 النفس االجتماعي ، القاهرة ، عالم الكتب

اهمية علم النفس  -2

اهمية علم النفس  –للمعلم 

 الحياتيه اهداف علم النفس 

2 

  -الذكاء ) المعنى –-3

العوامل   –االنواع 

 المؤثرة عليه

2 

  -–معنى نسبة الذكاء  -4

 طرق حسابه 
2 

كيفية حساب نسبة  - -5

المنحنى  –الذكاء 

توزيع  –االعتدالي 

 االفراد داخله 

2 



   

 

 

 –الدوافع ) المعنى  -6

 كيفية تكوينها ( –االنواع 
2 

 
 االفراد داخله  

 تذكر معنى الدوافع  - 3 -أ 3
 يعدد انواع  الدوافع  –-11أ -3
 يوضح مكونات الدافع     12أ -3
 يتذكر مفهوم االنفعاالت-13أ -3
 توضيح انواع االنفعاالت  14-أ -3
معرفة العوامل المؤثرة على -15-أ -3

 الدوافع
النعرف على كيفية تعديل  16-أ -3 
 دوافع ال
 يفهم قانون الشائعات  17أ -3
فهم  العوامل المؤثرة علي  18أ -3

 الشائعات
 يعدد مكونات الشائعة  -19-أ -3 

 المهارت الدهنية :  -ب 
 إدراك معنى علم النفس-1ب -4
 فهم فروع علم النفس 2 –ب -4 
 تحليل مدارس علم النفس  –3ب -4
الوعى  بأهمية علم النفس  4-ب -4 

 ياتيه العلمية و الح
 تحليل مفهوم الذكاء  –5ب -4
 مقارنة انواع الذكاء المختلفة  -6ب -4
تلخيص العوامل المؤثرة علي -7ب -4

 الذكاء
 تطبيق حساب نسبة الذكاء  –8ب -4

( : القيـــــاس النفســـــي ،  1985ســــعد جـــــالل )  - 

 المقاييس و االختبارات ، القاهرة ، دار الفكر العربي

( : ســــــيكولوجية  1975ســــــيد محمــــــد غنــــــيم )  -

 الشخصية ، القاهرة ، دار النهضة العربية .

( : الذكاء اإلنســاني  1994عبد هللا سليمان )  -

 و قياسه ، القاهرة ، مكتبة االنجلو المصرية

( : أصــول علــم الــنفس  1989فــرج عبــد القــادر طــه ) -

 الحديث ، القاهرة ، دار المعارف .

 

ــد الــــــــرحيم الزغلــــــــول )  - ( :  2010عمــــــــاد عبــــــ

مبــادئ علــم الــنفس التربــوي ، عمــان ، دار المســيرة للنشــر 

 و التوزيع

اهر الطيـــــب / محمـــــود عبـــــد محمـــــد عبـــــد الظـــــ  -

( : في علم النفس العام ، القاهرة   1993الحليم منسي )  

 ، مكتبة األنجلو المصرية .

ممــــــدوح الكتــــــاتني ، أحمــــــد محمــــــد الكنــــــدري ،  -

ــوى )  ــن الموســ ــابر ، حســ ــد هللا جــ ــى عبــ ( :  1994عيســ

المدخل إلى علــم الــنفس ، الكويــت ، مكتبــة القــالح للنشــر 

 –االنفعاالت ) المعنى -7

العوامل   –االنواع 

 المؤثرة
2  

مدى  –كيفية تعديلها -8

 االستفادة منها (
2 

  –الشخصية ) المعنى -9

كيفية قياسها   –النظريات 

) 
2 

 –الشائعات ) المعنى -10

 قانون الشائعات 
2 

 
العوامل المؤثرة -11

 تكوينها (  –عليها 
2 

 
  -االحصاء ) المعنى--12

االنواع( كيفية حساب  
  –الوسيط   –المتوسط 

كيفية   –عامل االرتباط 

 -تفسيرها المنوال

2 
 

 2 االختبار الفصلى  -13
معامل االرتباط )  -14

المعنى وكيفية الحساب  

 والتفسير (  

2 



   

 

 

توزيع االفراد داخل المنحنى –9ب -4
 االعتدالى  

 فهم  تعريف الدوافع-10ب -4
تمييز الفروق المختلفة النواع  –11ب -4

 الدوافع 
 يستفيد من  كيفية تكوينها –12ب -4
 تحليل مفهوم االنفعاالت  –-13ب -4
 تمييز انواع االنفعاالت–14ب -4

تلخيص العوامل المؤثرة علي   –15
 االنفعاالت

 االستفادة من تعديل االنفعاالت  16–ب -4
 توضيح مفهوم الشخصية    17ب -4
مقارنة نظريات الشخصية  –18ب -4

 المختلفة  
 تتبع كيفية قياس الشخصية -19ب -4
 المهارات  المهنية والعملية   -ج
يقدر اهمية اتقان مفهوم علم -1جـ -5

 النفس 
 يختار اهداف علم النفس  –2جـ -5
 يحلل مفهوم الذكاء  –3جـ -5
 يقارن بدقة  أنواع الذكاء  -4جـ -5
رة علي توضيح العوامل المؤث  5–جـ -5

 الذكاء
يلخص بدقة معانى  الذكاء   –6جـ -5 

 المنعددة

 و التوزيع

( : اتجاهات معاصــرة  2009د المجيد ) نصرة محمد عب 

ــنفس التربــــوي ، بحــــوث تطبيقيــــة ، القــــاهرة ،  ــم الــ فــــي علــ

 مكتبة النهضة المصرية

 

Moffitt , T.E & Caspi , A ( 2001 ) : child 

hood predictors differentiate life – course 

persistent and adol escence limited 

antisocial pathways anong males and 

females , development to psychopathology 

, vol 13 , PP 355 – 375  
( : سمات الشخصية متخذة   2001منى سعيد محمود )  

 جامعة المنوفية –القرار ، مجلة كلية اآلداب 

( : الــــــذكاء االنفعــــــالي و  2003منـــــى ســــــعيد محمــــــود ) 

ــية و المهـــــارات االجتماعيـــــة )  عالقتـــــه بســـــمات الشخصـــ

 ة عاملين ( ، المجلة المصرية للدراسات النفسية .دراس

http://www.khayma.com/fheedmath/techer

/ahdaf.htm 

http://www.omaniyat.com/vb/showthread.

php 

http://banha-elhadetha.ba7r.org 

http://www.almdares.net/vz/forumdisplay.



   

 

 

يضبط بأتقان خطوات حساب -7جـ -5
 نسبة الذكاء 

يمارس فعليا حل مسائل حساب   8جـ -5
 نسبة الذكاء

 يرسم بدقة المنحنى األعتدالى –9جـ -5
يقسم بأتقان الدوافع من حيث  -10جـ -5

 المعنى  
  يدرس دراسة علمية  انواع –11جـ -5

 الدوافع
 يقدراهمية فهم مكونات الدافع    –12جـ -5
 تحلل بدقة مفهوم االنفعاالت  –-13جـ -5
 يوضح انواع االنفعاالت –14جـ -5
تحليل العوامل المؤثرة على -15جـ -5

 الدوافع
 يختبربدقة طرق تعديل الدولفع  –16جـ -5 
يطبق قانون الشائعات فى  –17جـ -5

 أمثلة لبعض الشائعات المتداولة 
يستخدم الدراسة العلمية لفهم  –18جـ -5

 العوامل المؤثرة علي الشائعات
 يحلل مكونات الشائعة   –19جـ -5 
المهارات العامة واالتصال الخاصة  -د

 بالمقرر 
يظهر مهارات القيادة لفهم مدارس -1د -6

 الئه   علم النفس مع زم
يقدر اهمية مهارات االتصال -2د -6

php 
http://readlearn.hooxs.com 

http://education.own. Com/forum  

http://educationadencom 

 



   

 

 

 الفعال مع الطالب عند تحليل مفهوم الذكاء
يستخدم وينتقى المراجع حول -3د -6

 دراسة  الشخصية بصورة نقدية 
يعمل ضمن فريق عند توزيع   -4د -6

 االفراد داخل المنحنى االعتدالي 
يعرض المعلومات ويفسر حقائق  -د -56

 كيفية التعامل مع موضوع  انواع الشائعات 
يستخدم تكنولوجيا المعلومات  -6د -6

للحصول على المعلومات لالستفادة من 
 تعديل االنفعاالت

يتعاون مع زمالئه عند تلخيص  -7د -6
 واع الدوافعان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 مخطط لتصميم اختبار للمقرر 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات  
 التدريسية 

28 

النسبة 
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة  

اختيار  
من  

 متعدد 

الصواب 
 الخطأ  /

 المقالى   المزاوجة   االكمال 

معنى علم   -1

  –النفس 

  –فروعه 

  –مدارسة 

ة   ت اهمي  تاريخه
   هاهداف

يفسر الفرق بين مدارس   -1/أ/3 6 % 2,14 4
 علم النفس المختلفة .  

     

الذكاء  –-

 الدوافع  
يعدد أنواع أنواع الدكاءات  -2/أ/3 10 % 5,28 8

 المختلفة   
     

يعيد صياغة معانى الدكاء  -5/أ/3
 بطريقة صحيحة .  

     

يصيغ نسب الدكاء بطريقة  6/ب /3
 يمكن قياسها . 

     

يختار بدقة اهم الدوافع   -8/ج/3
 التى يستخدمها فى حياته . 

     



   

 

 

يستخدم شبكة المعلومات  -5/د/3
لمعرفة تصنيف الدوافع  وتقسيماتها 

 . 

     

-االنفعاالت -

الشخصية  

 –المعنى 

  –النظريات 

 كيفية قياسها ( 

يوضح أنواع االنفعاالت   -4/أ/3 6 % 2,14 4
 وفقا  الهميتها . 

     

يوضح االختالف بين  – 6/أ/3
 نظريات الشخصية  .  

     

      يضبط قياس الشحصية  5/ب/3

 الشائعات -

يميزبين أنواع الشائعات  -2/ب/3 6 % 2,14 4 االحصاء --
وأثرها على الناحية االجتماعية 

 والنفسية لألفراد .  

     

يقترح أساليب للتعامل مع  3/ب/ 3
 الشائعات. 

     

يبتكر وأساليب حديثة   -4/ب/3
للتعامل  احصائيا مع المعلومات 

 داخل العملية التعليمية .  

     

يحلل الطرق المختلفة   -2/ج/3
 لمكافحة الشائعات

 

     

معامل   -14

االرتباط )  
يقارن بين طرق معامالت  -8/ب/3 6 % 2,14 4

 االرتباط  .
     



   

 

 

المعنى وكيفية 

الحساب  

 والتفسير (  

يكشف عن االسلوب   -5/ج/3
األمثل لحل المسائل المرتبطة 

 لمعامالت االرتباط  

     

يتمكن من استخدام أدوات -9/ب/3 6 % 2,14 4 
 التقويم المبتكرة للحكم على االداء .

     

يطبق أدوات التقويم   -6/ج/3
 الحديثة للحكم على االداء الجيد .

     

 



 

 )قراءات في مجال التخصص باللغة االنجليزية( توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم: 

 

 :بيانات المقرر -1

  الفصل الدراسي الثاني -األولىالفرقة /:  )قراءات في مجال التخصص باللغة االنجليزية( اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة 26 اإلجمالي:   -- عملي:     ساعة2نظري: ( 13: )الدراسيةعدد الوحدات  تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 .Acquire basic knowledge on various musical skills in English -1 هدف المقرر: -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلومااااات  -3

 والمفاهيم:

1-Explain the difference between different musical terminology. 

2-Acquire knowledge on the basic writing components of English as a foreign language 

(paragraph, literary, musical composers...). 

3-Acquire knowledge on the basic speaking components of English as a foreign language 

(sound, intonations……etc.). 

4-Acqurie knowledge on the basic reading components of English as a foreign language. 

5- Acquire knowledge on the translation skills of various English and Arabic topics 

ب المهااااارات  -3

 الذهنية:

1- able to use the skill of terminology components of the student’s various fields of specialization 

2- Distinguishes between lecture and discussion through reading components of English as a 

foreign language. 

3- Acquire the skill of making use of the speaking components of English as a foreign language. 

4- Compare between the translation’s skills of various English and Arabic topics. 

5- Analysis ways of performing media (voices and instruments) to formulate educational 

objectives as a foreign language. 

6- Acquire the skill of making use of the writing components of English as a foreign language. 

ج المهاااااااارات -3

المهنياااة الخاصاااة 

 بالمقرر:

1-Analyzes teaching strategies of the students by various fields of specializations. 

2-Using teaching aids to facilities of learning process. 

3-Apply steps to prepare lessons and their importance in the educational process. 

4-Selects appropriate educational goals for the accuracy class. 

5- Applied modern tools to judge the good performance. 

د المهااااااارات  -3

 العامة:

1-Working in a team and understand the behavior of the group. 

2-Uses the internet to learn different skills and strategies methods in teaching process. 

3-Displays information and explains the facts by oral and written.  

4-Able to communicate fluently in English. 

5-Able to read English sources in their respective fields of specialization.  

6-appreciate the importance of write English texts in their respective fields of specializations. 

7-students can relate emotionally to foreign cultures, especially English. 

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات النظرية

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الساعات 

 نظري 

1 Starting to play piano. 2 

2 Playing with all your finger 2 

3 Sound: Pitch (Dynamics). 2 

4 Sound: Pitch (tone color). 2 

5 Sound: Pitch (musical instrument) 2 

6 Sound: Pitch (Accent and syncopation, Tempo). 2 

7 Sound: Pitch (Melody, the key signature). 2 



 

8 Musical form (repetition-contrast variation). 2 

9 Johan Sebastian Bach ( 1685-1750) 2 

10 Mozart (1756-1791). 2 

11 Beethoven (1770- 1827). 2 

12 Musical eras. 2 

13 Translation and terminology.  2 

14 Exam   
أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:

 استراتيجية الُمحاضرة المطورة. -

 العصف الذهني. -

 استراتيجية التعلم الذاتى. -

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث. -

 التعلم التعاوني.استراتيجية   -

 استراتيجية التعلم اإللكتروني -

أساااليا التعلاايم  -6

والااااتعلم لل اااا ب 

ذوى االحتياجاااااات 

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

أ االسااااااااااليا  -7

 المستخدمة

 .أعمال السنة إمتحان  ▪

 .النهائي اإلمتحان النظري ▪

 

 . النهائي لإلمتحان النظري الرابع عشراألسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 االسبوع السابع والثالث عشر المتحان الميد تيرم واعمال السنة.  ▪

 . %20درجة ألعمال السنة   10 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 .%100درجة المجموع الكلي للدرجات  50 ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

 Music And Musician ▪ مذكرات:أ -8

  ب كتا ملزمة: -8

 .Meeting the keyboard family-1 ج كتا مقترحة:  -8

2-The keyboard: Master of all instruments. 

3-Piano (Louis Kenner) Schirmer books. 

4-Aspects of Technique (karl leimer) new York. 

5-Piano Technique (Dover publications, Inc.) 

6-The shortest way to pianistic perfection (Walter gieseking). 

7- Piano and great pianists (Dover publication, Inc.). 

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

 رئيس مجلس القسم العلمي  :مدير البرنامج                        أ.د / سحر عبد المنعم أستاذ المقرر:  

غادة حسني  /أ.د م                                                  2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني -التخصص باللغة االنجليزية( الفرقة االوليمصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )قراءات في مجال 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعااارف

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

Starting to play piano. 1      ×       × ×   ×   × × × × 

Playing with all your finger 2      ×       × ×   ×   × × × × 

Sound: Pitch (Dynamics). 3   ×     ×  ×    ×  × ×   × × × × 

Sound: Pitch (tone color). 4   ×     ×  ×    ×  × ×   × × × × 

Sound: Pitch (musical instrument) 5   ×     ×  ×    ×  × ×   × × × × 

Sound: Pitch (Accent and syncopation, 

Tempo). 
6   ×  

 
  

×  ×  
  

×  × 
×   

× × × × 

Sound: Pitch (Melody, the key signature). 7   ×     ×  ×    ×  × ×   × × × × 

Musical form (repetition-contrast 

variation). 
8    × 

 
  

   × 
×  

×   
  × 

× × × × 

Johan Sebastian Bach ( 1685-1750) 9  ×  ×   ×           ×  × × × × 

Mozart (1756-1791). 10  ×  ×   ×           ×  × × × × 

Beethoven (1770- 1827). 11  ×  ×   ×           ×  × × × × 

Musical eras. 12       ×           ×  × × × × 

Translation and terminology.  13 ×    × ×   ×      ×  × ×  × × × × 

 

 مدير البرنامج :                                   أ.د / سحر عبد المنعم   أستاذ المقرر:

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                                 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني -)قراءات في مجال التخصص باللغة االنجليزية( الفرقة االوليمصفوفة أساليا التعليم والتعلم للمقرر الدراسي 

 أساليا التعليم والتعلم 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعااارف

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 

 ×              ×  ×  × × × × × × الُمحاضرة الم ورة. -

 ×  ×  العصف الذهني. - 
 

 × 
 ×  × 

 
   ×  

× 
   ×  × 

 ×   استراتيجية التعلم الذاتى.-
  

× ×  ×  × ×  
×   

× × 
× × ×  × × 

 × × × × × × × × × ×  ×  × × × × × × ×  ×  × استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.-

 ×   × × × ×  × × × × × × × × × × × × × × × × استراتيجية التعلم التعاوني. -

 × × × × × × × ×                 استراتيجية التعليم اإللكتروني 

 

 

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني  -التخصص باللغة االنجليزية( الفرقة االوليمصفوفة أساليا التقويم للمقرر الدراسي )قراءات في مجال 

 أساليا التقويم 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعااارف

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 

    درجات أعمال السنة . 
  

 
× × × ×  

 × 
  × × 

× 
× × ×   

 × × × اإلمتحان النظري. 
× × 

× 
    × 

 
     

 
   × × 

 

 مدير البرنامج                                                             أ.د / سحر عبد المنعم   أستاذ المقرر:  

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 األسئلة أنواع  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى

عاااااااااادد 

الساااعات 

الكلياااااااة 

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متعدد 

  -صح 

 خ أ 
 لمقالى ا لتكملة ا التوصيل 

مهارة  

 عملية 

7-Sound: Pitch 

(Melody, the key 

signature), 

Translation and 

terminology. 

1-Explain the difference between different 

musical terminology. 

2- Acquire the skill of making use of the 

speaking components of English as a foreign 

language. 

3- Analysis ways of performing media (voices 

and instruments) to formulate educational 

objectives as a foreign language. 

4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

5- Applied modern tools to judge the good 

performance  

6- Able to communicate fluently in English. 

7--Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

8-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of specializations. 

9-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

10- Acquire knowledge on the basic reading 

components of English as a foreign language 

11-Acquire knowledge on the translation skills of 

various English and Arabic topics.   

2 2 10 √ √   √ 

 
 
 
 

 فيرس كورونا استخدام التعليم اإللكتروني في فترة



 

8- Musical form 

(repetition-

contrast- 

variation). 
Musical eras. 

 

1- Acquire knowledge on the basic 

reading components of English as a 

foreign language. 

2- Acquire the skill of making use of the 

writing components of English as a 

foreign language. 

3- Analyzes teaching strategies of the 

students by various fields of 

specializations. 

4- Apply steps to prepare lessons and 

their importance in the educational 

process. 

5- Able to communicate fluently in 

English. 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write 

English texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to 

foreign cultures, especially English. 

9- Distinguishes between lecture and 

discussion through reading components 

of English as a foreign language. 

 

2 2 10 √ √   √ 

 
 
 

9- Johan 

Sebastian 

Bach  (1685-

1750) 

1-Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign 

language (paragraph, literary, musical 

composers...) . 

2 2 10 √ √   √ 

 
 



 

2-Acquire knowledge on the basic 

reading components of English as a 

foreign language . 

3- Able to use the skill of terminology 

components of the student is various 

fields of specialization. 

4- Uses the internet to learn different 

skills and strategies methods in teaching 

process. 

5-Able to communicate fluently in 

English. 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-Appreciate the importance of write 

English texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to 

foreign cultures، especially English 

10- Mozart  

(1756-1791) 

1- Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign 

language (paragraph, literary, musical 

composers...). 

2- Acquire knowledge on the basic reading 

components of English as a foreign 

language.  

3- Distinguishes between lecture and 

discussion through reading components of 

English as a foreign language. 

4- Uses the internet to learn different skills 

2 2 10 √ √   

 
 
 
 
√ 

 
 



 

and strategies methods in teaching process. 

5-Able to communicate fluently in 

English. 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-Appreciate the importance of write 

English texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to 

foreign cultures, especially English. 

11- Beethoven 

(1770- 1827)      

1- Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign 

language (paragraph, literary, musical 

composers...). 

2- Acquire knowledge on the basic reading 

components of English as a foreign language. 

3- Distinguishes between lecture and discussion 

through reading components of English as a 

foreign language.  

4-Able to communicate fluently in English 

5-Able to read English sources in their respective 

fields of specialization.  

6-Appreciate the importance of write English texts 

in their respective fields of specializations. 

7-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

2 2 10 √ √   √ 

 
 
 

ــ  مراجعه -12 ــ  ــــ ــ  ــــ        ــــ

ــ  السنة.  إمتحان ألعمال-13 ــ  ــــ ــ  ــــ        ــــ



 

 

 

 

 

 

 

ــ  .النهائيالتطبيقي االمتحان -14 ــ  ــــ ــ  ــــ مشروع بحثي بناء على تعليمات المجلس   ــــ
 األعلى للجامعات 

  األدلة والشواهد:

https://www.facebook.com/groups/2627586250792728/ 



 

 تيرم واحد 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

1- Starting to play piano 1-able to use the skill of terminology 

components of the student is various fields of 

specialization. 

2- Using teaching aids to facilities of learning 

process. 

3-Applay steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

4- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

5- Able to communicate fluently in English 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

 
 

2 

 
 

استراتيجية  

 التعلم التعاوني

 
 

االختيار من  

 متعدد، مقالي 

4- Sound: Pitch (tone color) 1- Acquire knowledge on the basic speaking 

components of English as a foreign language 

(sound, intonations…etc.). 

2- Acquire the skill of making use of the 

 
 

استراتيجية  

 التعاونيالتعلم 

االختيار من  

 متعدد، مقالي 

 )مباشر( في المحتويات النظرية إجراءات التعلم المدمج



 

speaking components of English as a foreign 

language. 
3- Analysis ways of performing media 

(voices and instruments) to formulate 

educational objectives as a foreign language. 
4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

5-Selects appropriate educational goals for 

the accuracy class. 

6-Applayed modern tools to judge the good 

performance. 

7- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

8- Able to communicate fluently in English 

9-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization  

10-appreciate the importance of write 

English texts in their respective fields of 

specializations. 

2 

7- Sound: Pitch (Melody, the key signature) 1- Acquire knowledge on the basic speaking 

components of English as a foreign language 

(sound, intonations…etc.) 

2- Acquire the skill of making use of the 

speaking components of English as a foreign 

language. 

3- Analysis ways of performing media 

(voices and instruments) to formulate 

educational objectives as a foreign language. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process . 

5- Applied modern tools to judge the good 

performance. 

6- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

7-Able to communicate fluently in English 

8-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization  

9-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

10-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

استراتيجية   2

 التعلم التعاوني

االختيار من  

 متعدد، مقالي 

10- Mozart(1756-1791)   1- Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign language 

(paragraph, literary, musical composers...). 

2- Acquire knowledge on the basic reading 

components of English as a foreign language. 

3- Distinguishes between lecture and 

discussion through reading components of 

English as a foreign language. 

4- Uses the internet to learn different skills 

and strategies methods in teaching process. 

5-Able to communicate fluently in English 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

 
 
 
 

2 

 
 
 
 

استراتيجية  

 التعلم التعاوني

 
 
 
 

االختيار من  

 متعدد، مقالي 



 

specializations. 

8-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

12- Musical eras 1- Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign language 

(paragraph, literary, musical composers...). 
2- Uses the internet to learn different skills 

and strategies methods in teaching process. 

3- Able to communicate fluently in English 

4-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

-5-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

6-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

 
 
 

2 
 

 
 
 

استراتيجية التعلم  
 التعاوني 

 
 
 

االختيار من  

 متعدد، مقالي 

 المعرفة المصري.  بنك-(العنكبوتية )االنترنت الشبكة-المكتبة  مصادر التعلم

 .Meeting The Keyboard Family-1 المراجع

2-The keyboard: Master of all instruments. 

3-Piano (Louis Kenner) Schemer books. 

4-Aspects of Technique (karl leimer) new York. 

5-Piano Technique (Dover publications, Inc.) 

6-The shortest way to pianistic perfection (Walter gieseking). 

7- Piano and great pianists (Dover publication, Inc.). 

 

 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

2- Playing with all your finger 1- able to use the skill of terminology 

components of the student’s various fields 

of specialization. 

2-Using teaching aids to facilities of 

learning process . 

3-Applay steps to prepare lessons and 

their importance in the educational 

process. 

4-Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

5-Able to communicate fluently in English 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write 

English texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to 

foreign cultures, especially English. 

 
 

2 

 
 

 تعلم الكترونى 

 
 

 اتاختبار

 يه الكترون

3- Sound: Pitch (Dynamics) 
1- Acquire knowledge on the basic 

speaking components of English as a 

foreign language (sound, 

 
 

 
 

 
 

 في المحتويات النظرية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

intonations…etc.). 

2- Acquire the skill of making use of the 

speaking components of English as a 

foreign language. 

3- Analysis ways of performing media 

(voices and instruments) to formulate 

educational objectives as a foreign 

language. 

4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

5- Applied modern tools to judge the good 

performance. 

6- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

7-Able to communicate fluently in English. 

8-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

9-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

10-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

اختبارات  تعلم إلكتروني  2

 الكترونيه 

5- Sound: Pitch (musical instrument) 
1- Acquire knowledge on the basic 

speaking components of English as a 

foreign language (sound, 

intonations…etc.). 

2- Acquire the skill of making use of the 

speaking components of English as a 

foreign language. 

 
2 

 
 لكترونى اتعلم 

 
اختبارات 

 الكترونيه 



 

3- Analysis ways of performing media 

(voices and instruments) to formulate 

educational objectives as a foreign 

language. 

4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

5- Applied modern tools to judge the good 

performance. 

6- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

7-Able to communicate fluently in English. 

8-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

9-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

10-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

6- Sound: Pitch (Accent and syncopation, Tempo) 1- Acquire knowledge on the basic 

speaking components of English as a 

foreign language (sound, 

intonations…etc.).  

2 Acquire the skill of making use of the 

speaking components of English as a 

foreign language. 

3- Analysis ways of performing media 

(voices and instruments) to formulate 

educational objectives as a foreign 

language. 

 
 
 

2 

 
 
 

 وني الكترتعلم 

 
 
 

اختبارات 

 الكترونيه 



 

4- Apply steps to prepare lessons and their 

importance in the educational process. 

5- Applied modern tools to judge the good 

performance. 

6- Working in a team and understand the 

behavior of the group. 

7-Able to communicate fluently in English. 

8-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

9-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

10-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

8- Musical form (repetition-contrast variation). 

 
1- Acquire knowledge on the basic 

reading components of English as a 

foreign language.  

2- Acquire the skill of making use of the 

writing components of English as a 

foreign language.  

3- Analyzes teaching strategies of the 

students by various fields of 

specializations. 

4-Apply steps to prepare lessons and 

their importance in the educational 

process. 

5-Displays information and explains the 

facts by oral and written.  

6-Able to communicate fluently in English. 

 
 

2 

 
 

 وني الكترتعلم 

 
 

اختبارات 

 الكترونيه 



 

7-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

8-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

9-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

9- Johan Sebastian Bach (1685-1750). 1-Acquire knowledge on the basic 

writing components of English as a 

foreign language (paragraph, literary, 

musical composers...). 

2- Acquire knowledge on the basic 

reading components of English as a 

foreign language. 

3- Distinguishes between lecture and 

discussion through reading 

components of English as a foreign 

language. 

4- Uses the internet to learn different skills 

and strategies methods in teaching 

process. 

5-Able to communicate fluently in English. 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

 
 

2 

 
 

 وني الكترتعلم 

 
 

اختبارات 

 الكتروني 



 

11- Beethoven (1770- 1827). 1- Acquire knowledge on the basic writing 

components of English as a foreign 

language (paragraph, literary, musical 

composers...). 

2- Acquire knowledge on the basic 

reading components of English as a 

foreign language. 

3- Distinguishes between lecture and 

discussion through reading components of 

English as a foreign language. 

4-Uses the internet to learn different skills 

and strategies methods in teaching 

process. 

5-Able to communicate fluently in English. 

6-Able to read English sources in their 

respective fields of specialization.  

7-appreciate the importance of write English 

texts in their respective fields of 

specializations. 

8-students can relate emotionally to foreign 

cultures, especially English. 

 

  
 وني الكترتعلم 

 
اختبارات 

 ه الكتروني

 بنك المعرفة المصري -الشبكة العنكبوتية )االنترنت(-المكتبة مصادر التعلم

 .Meeting the keyboard family-1 المراجع

2-The keyboard: Master of all instruments. 

3-Piano (Louis Kenner) Schirmer books. 

4-Aspects of Technique (karl leimer) new York. 

5-Piano Technique (Dover publications, Inc.) 



 

 

 قراءات باللغة األنجليزيه تصميم اختبار مقرر مخطط 

 الماااااااااااااااااااوضااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااوع 

اجمالى  

الساعات  

 التدريسية

النسبة 

المئوية 

من 

الساعات  

 التدريسية

اجمالى  

درجات  

 االختبار 

 مخرجااااااااااااااااااااااااات التعلااااااااااااااااااام 

 نوع األسئلة

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

1- Starting to play piano. 8 28.57% 10 1- Explain the difference between 

different musical 

terminologies. 

2-Acquire knowledge on the basic 

writing components of English 

as a foreign language 

(paragraph, literary, musical 

composers...). 

3- able to use the skill of 

terminology components of the 

student’s various fields of 

specialization 

4- Distinguishes between lecture 

and discussion through reading 

components of English as a 

foreign language. 

5- Apply steps to prepare lessons 

√ √  

  
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 



 

and their importance in the 

educational process. 

6-Selects appropriate educational 

goals for the accuracy class. 

7- Applied modern tools to judge 

the good performance. 

8- Working in a team and understand 

the behavior of the group. 

2- Musical form 10 35.7% 15 1- Acquire knowledge on the basic 

speaking components of English as 

a foreign language (sound, 

intonations…etc.). 

2- Compare between the 

translation’s skills of various 

English and Arabic topics. 

3- Analysis ways of performing 

media (voices and instruments) 

to formulate educational 

objectives as a foreign 

language. 

4- Using teaching aids to facilities 

of learning process. 

5-Apply steps to prepare lessons 

and their importance in the 

educational process 

6- Uses the internet to learn different 

skills and strategies methods in 

teaching process. 

7-Displays information and explains 

√ √  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 



 

the facts by oral and written.  

8-Able to communicate fluently in 

English. 

9- Explain the difference between 

different musical 

terminologies. 

3-Musical composer 
 Johan Sebastian Bach ( 1685-1750) 

Mozart (1756-1791).   

Beethoven (1770- 1827). 

10 35.7% 15 1-Acqurie knowledge on the basic 

reading components of English 

as a foreign language. 

2-Acquire knowledge on the 

translation skills of various English 

and Arabic topics.  

3- Analysis ways of performing 

media (voices and instruments) 

to formulate educational 

objectives as a foreign 

language. 

4- Acquire the skill of making use 

of the writing components of 

English as a foreign language.  

5-Selects appropriate educational 

goals for the accuracy class. 

6- Applied modern tools to judge 

the good performance.  

7- Uses the internet to learn different 

skills and strategies methods in 

teaching process. 

8-Displays information and explains 

the facts by oral and written.  

√ √  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 

 



 

9-Able to communicate fluently in 

English. 

10-Able to read English sources in 

their respective fields of 

specialization.  

11-appreciate the importance of write 

English texts in their respective 

fields of specializations. 

12-students can relate emotionally to 

foreign cultures, especially English 
 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 عروض شعري  توصيف مقرر دراسي

 قسم/ التربية الموسيقية

 

 :بيانات المقرر -1

 ثانيالفصل الدراسي ال -األولى  الفرقة: عروض شعرياسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة  26اإلجمالي:  ساعة-:ساعة  عملي 2نظري:    13   عدد الوحدات الدراسية: تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 أن يكون الطالب قادًرا على:  المقرر:هدف  -2

 استخدام الوزن الشعري استخداما صحيحا -1

 استثمار البحور الشعرية العربية في تطوير الموسيقا  -2

 توظيف القوافي العربية المختلفة لخدمة تخصصه  -3

 توضيح العالقة الوطيدة بين تخصصه والقافية  -4

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

المعلومااااااات أ  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على مفهوم القافية. -1-أ

 يحدد حروف القافية واألوزان غير المقبولة في الشعر العربي. -2-أ

 يصف أنواع القافية. -3-أ

ب المهااااااارات  -3

 الذهنية:

 أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على 

 يقارن بين وزن المتقارب والمتدارك.  -1-ب

 يستنبط العالقة بين السلم الموسيقي والقافية العربية.  -2-ب

 يقارن بين الجهاز الصوتي لإلنسان واآللة الموسيقية. -3-ب

ج المهاااااااااارات -3

المهنيااااة الخاصااااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 األوزان العربية لخدمة النغم والموسيقا. يوظف  -1 -ج

 يختار الوزن الموسيقي المناسب لكل معني.  -2 -ج

 يعبر عن مراده بشكل موسيقي نغمي.  -3-ج

د المهاااااااارات  -3

 العامة:

  بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 ينمي روح الفريق والعمل الجماعي  -1 -1-د

 مع زمالئه لمناقشة عالمات العروض الشعري.واصل يت -2-د

 يقدر الفرق بين المنطوق والمكتوب  -3-د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عدد الساعات 

 نظرى 

 2 الملكة الموسيقية    1

 2 األصوات والموسيقا  2

 2 األصوات والموسيقا  ▪ 3

 2 واآللة الموسيقيةالجهاز الصوتي  ▪ 4

 2 الجهاز الصوتي واآللة الموسيقية ▪ 5

 2 الدوائر العروضية  6

 2 الدوائر العروضية  7

 2 بحر المتقارب والمتدارك  8

 2 بحر المتقارب والمتدارك  9

 2 القافية وأنواعها 10

 2 القافية وأنواعها 11

 2 حروف القافية  ▪ 12

13 
 القوافي المقبولة وغير المقبولة في الشعر العربي  ▪

 امتحان أعمال السنة  ▪
2 



 

   االمتحان النظرى النهائي .  ▪ 14

أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:
 المحاضرة. •

 العصف الذهني •

 التعلم الذاتي. •

 المناظرة . •

 لعب األدوار  •

• T.P.S 

أساااليا التعلاايم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 المحدودة:القدرات  

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الطالب: -7 ▪

أ االسااااااااااااليا  -7

 المستخدمة

   .امتحان اعمال الفصل ▪

 .النهائي النظرياالمتحان  ▪

   .والثالث عشر االسبوع السابع الفصلعمال أامتحان  ▪ ب التوقيت: -7

 نهاية العام األسبوع الرابع عشر.امتحان  ▪

 درجة( 10. )%20امتحان أعمال السنة  ▪ الدرجات:ج توزيع   -7

 درجة( 40. )%80االمتحان التطبيقي   ▪

 (درجة 50. )%100المجموع   ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

 العروض والقافية ▪ أ مذكرات: -8

 ال يوجد.   ب كتا ملزمة: -8

 اإليقاع في الشعر العربي لعبد الرحمن الوجي  -1 ج كتا مقترحة:   -8

 الباقي من كتاب القوافي للقرطاجني -2

 علم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق -3

 القسطاس في علم العروض للزمخشري -4

 الورد الصافي من علمي العروض والقوافي للدكتور محمد حسن إبراهيم عمري.  -5

د دوريااات علميااة أو  -8

نشااااااارات أو مواقاااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 

 

 ئيس مجلس القسم العلمي: رمدير البرنامج                               هيثم زينهم مرسي د/    أستاذ المقرر:  

غادة حسني  /.دأ م                                                            2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 ثاني الفصل الدراسي ال -الفرقة االولي  مصفوفة المعارف والمهارات لمقرر)العروض الشعري(

 الموضاااااااااااوع 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعارف 

 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 االسابيع

  *    *  * *   * 1 الملكة الموسيقية   ▪

 *  * *  *  * *  * * 2 األصوات والموسيقا  ▪

 *  *  * *  * *  *  3 األصوات والموسيقا  ▪

   * * *  *  *  * * 4 الجهاز الصوتي واآللة الموسيقية ▪

  *   *  *  * * *  5 الجهاز الصوتي واآللة الموسيقية ▪

 * * *  * * * * *  * * 6 الدوائر العروضية  ▪

   * * *  * *   *  7 الدوائر العروضية  ▪

  * *   *  *  *  * 8 بحر المتقارب والمتدارك  ▪

 * *  * *   * *  *  9 بحر المتقارب والمتدارك  ▪

  * *  * *   *  * * 10 القافية وأنواعها ▪

  *   * *   *  *  11 القافية وأنواعها ▪

 * *  * * *  *  *  * 12 حروف القافية  ▪

 القوافي المقبولة وغير المقبولة في الشعر العربي  ▪

 امتحان أعمال السنة  ▪

13 * *  * * * *  * * *  

 مدير البرنامج:                                                       منسق المقرر: د. هيثم زينهم مرسي

 القسم: أ.د/ غادة حسني  مجلس رئيس                                                                                        



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

ثانيالفصل الدراسي ال -العروض الشعري( الفرقة االولي مصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر )  

 أساليا التعليم والتعلم 
 مهارات عامة-د-3 مهارات مهنية-ج-3 مهارات ذهنية -ب-3 المعااارف-أ-3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   ×   ×  × ×  × × المحاضرة. •

  × ×  × ×  × ×  × × العصف الذهني •

  ×  ×  × ×  ×  × × التعلم الذاتي. •

 × ×  ×  ×  × × × ×  المناظرة . •

 ×  ×  × × ×  × ×  × لعا األدوار  •

• T.P.S × ×  ×  × × ×  × ×  

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                      /أستاذ المقرر: د

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                             

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 ثاني الفصل الدراسي ال -العروض الشعري( الفرقة االولي مصفوفة أساليا التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر  )

 أساليا التقويم 
 المعااارف-أ-3

مهارات  -ب-3

 ذهنية

مهارات -ج-3

 مهنية 
 مهارات عامة-د-3

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

 × × × × ×  × × × × × أعمال السنة.

  × × × × × × × × × × االمتحان النظري.

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                /أستاذ المقرر: د

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                  



 

 



 

 آلة تربوية ) اكسيليفون (  عزف توصيف مقرر دراسي

 قسم: التربية الموسيقية  

 :بيانات المقرر -1

الفصل الدراسى  -األولى  الفرقة:    ليفون (يآلة تربوية ) اكس : عزفاسم المقرر الرمز الكودي:  

 الثانى

تربية  التخصص:  

 موسيقية

 ساعة26اإلجمالي:   ساعة2 عملي: - نظري:عملي(  13 : )عدد الوحدات الدراسية

 

هددددف   -2

 المقرر:

 : على   ا  بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادر

 لطالب العزف على آلة االكسليفون  أن يجيد ا -1

 أداء الساللم والمقطوعات عليها على أسس علمية صحيحة    -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ  -3
الدمدودلدو 

مددددات 

والمفدا 

 هيم:

 تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:بانتهاء  

 يتعرف على مكونات آلة االكسليفون   -1-أ

 والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف على اآللة   يوضح األسس -2-أ

يتعرف على اساليب االداء لعزف الساللم الكبيرة .  -3-أ  

بالمنهج   ةالتعبير والتلوين الصوتى فى المقطوعات الموسيقية المقرر يوضح أساليب -4-أ

 الدراسي . 

ب  -3

الدمدهددا

رات 

هن الد 

 ية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.    -1-ب

يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية  -2-ب

 وعالمية. 

 يستنتج طرق واساليب العزف على االلة .  -3-ب 

ج -3

الدمدهددارات 

 هنية:الم

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسليفون بطريقة علمية سليمة.  -1-ج

 يطبق التعبيرات الموسيقية عند عزف المقطوعات الموسيقية المختلفة..  -2-ج

 يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب عزفية مختلفة ) متصل ومتقطع ( .   -3-ج

د  -3
الدمدهددا

رات 

الودامدة

: 

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 .يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 
 يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .  -2-د

 يتواصل مع االخرين فى تعليم العزف على االلة الموسيقية. -3-د

محتو -4

ى 

المقر

 ر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات الوملية 

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الساعات 

 عملي

1 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر  ▪

 اآللة وأجزائهاأن يتعرف الطالب على مكونات   ▪

 التعرف على كيفية اصدار الصوت والمسكة الصحيحة للمضارب .  ▪

2 

 2 التدريب على اداء بعض التمارين البسيطة للقدرة على مسك المضارب بالتبادل فى العزف   ▪ 2

3 

 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات  ▪

تدريس بعض التمارين البسيييطة لتسييتفادة منها فى التمكن من اآللة والبركليية التى يتدرب عليها  ▪

 الطالب  

2 

4 
 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة   -

 فى مجموعات  التمارين التى سبق دراستهاسماع   - ▪

2 

5 
 عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة فا #   ▪

 سلم دو الكبير فى مجموعاتسماع   ▪

2 



 

6 
 عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى بيمول  ▪

 سلم صول الكبير فى مجموعات  سماع - ▪

2 

 2 امتحان الميد تيرم    ▪ 7

 2 تدريس مقطوعة فالس فى سلم دو الكبير    ▪ 8

 2  قوم يا مصرى (  (تدريس مقطوعة  ▪ 9

 2 غربية    minuetتدريس مقطوعة  ▪ 10

 2 تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات ▪ 11

 2 تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات  ▪ 12

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي.  ▪ 13

  2 امتحان نهاية الفصل الدراسي.  ▪ 14
أسدالي    -5

الددتددوددلدديددم  

 والتولم:

 إستراتيجية حل الملكالت.

 إستراتيجية البيان العملي

   التعلم التعاونىاستراتيجية

 األلكترونى .إستراتيجية التعلم 

 ؤؤ

أسدالي    -6

الددتددوددلدديددم  

والددتددوددلددم  

لدددلددد ددد ب 

ذوى  

االحتيداجدات  

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

أ   -7

االسددددالي  

 المستخدمة

 .األمتحان التطبيقى ▪

 .أعمال السنة ▪

 

 . عمال السنة أ الثالث علرالمتحان المتحان الميد تيرم واالسبوع السابعاألسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 . النهائي االمتحان التطبيقي الرابع علراالسبوع  ▪

الدددرجددات  -7 ج 

 توزيع:

 . %20درجة ألعمال السنة   10 ▪

 .%80درجة لتمتحان النظري  40 ▪

 .%100مجموع الدرجات الكلية  50 ▪

 قائمة الكت  الدراسية والمراجع: -8

 النوت الموسيقية للمؤلفات والمقطوعات التى يدرسها الطالب  م كرات:أ -8

 1984يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر .

كددددتدددد  -8 ب 

 ملزمة: 

 ال يوجد. 

كددددتدددد   -8 ج 

 مقترحة:  

 ال يوجد.

دوريدددات    -8 د 

أو  عدددلدددمددديدددة 

أو  نشددددددددرات 

مواقع اإلنترنددت  

 إلخ

 

 ال يوجد. 

   رئيس مجلس القسم الولمي: مدير البرنامج                              أ.م.د/ دينا شاكر  أستاذ المقرر:  

غادة حسني  /أ.دم                                                   2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 آلة تربوية اكسيليفون ( ) الفصل الدراسى الثانى (  عزف الدراسي )مصفوفة الموارف والمهارات للمقرر 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات  عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية الموددارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر  ▪

 رف الطالب على مكونات اآللة وأجزائهاالتع ▪

 التعرف على كيفية اصدار الصوت والمسكة الصحيحة للمضارب   ▪

1 ×    ×  

 

×  

 

× × 

 

التدريب على اداء بعض التمارين البسييطة للقدرة على مسيك المضيارب بالتبادل  ▪

 فى العزف  
2  ×   ×  

 
×  

 
  

× 

 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات  ▪

تدريس بعض التمارين البسيييطة لتسييتفادة منها فى التمكن من اآللة والبركليية  ▪

 التى يتدرب عليها الطالب  

3  ×   ×  

× 

 × 

 

  

× 

 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة  ▪

 فى مجموعات   سماع التمارين التى سبق دراستها ▪
4   ×  ×  

× 
× × 

 
× × 

× 

 عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة فا #   ▪

 سماع سلم دو الكبير فى مجموعات ▪
5   ×    

× 
× × 

 
 × 

 

 عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى بيمول  ▪

 سماع سلم صول الكبير فى مجموعات ▪
6   ×    

× 
× × 

 
 × 

× 

 امتحان ميد تيرم   ▪

 الجزء االولتدريس مقطوعة فالس فى سلم دو الكبير   ▪

 

7   × × × × 

× 

× × 

× 

× × 

 

  ×   × × × × × ×    8 الجزء الثانىتدريس مقطوعة فالس فى سلم دو الكبير   ▪

 × ×   × × × × × ×    9 الجزء االول قوم يا مصرى (  (تدريس مقطوعة  ▪

 × × ×  × × × × × ×    10 الجزء الثانى قوم يا مصرى (  (تدريس مقطوعة  ▪

 × ×   × × × × × ×    11 الجزء االولغربية    minuetتدريس مقطوعة  ▪

 × × ×  × × × × × ×    12 ثانىالجزء الغربية    minuetتدريس مقطوعة  ▪

 × × ×  × × × × × ×    13 مراجعة ▪



 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات  عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية الموددارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 × × ×  × × × × × × × ×  14 امتحان نهايه الفصل الدراسى  ▪

 مدير البرنامج       أستاذ المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                               

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                         

 

 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 اكسيليفون ( ) الفصل الدراسى الثانى ( آلة تربوية عزف مصفوفة أسالي  التوليم والتولم ونواتج التوليم المستهدفة لمقرر )

 

 أسالي  التوليم والتولم  نواتج التولم المستهدفة للمقرر 

 الموارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة 

3 
2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 

 
√    √   √    √ 

 إستراتيجية حل المشك ت.

 
√  √ √ √ √ √   √  √ 

 التواونيإستراتيجية التولم 

√ √  √ √ √ √ √   √ √ √ 
 إستراتيجية البيان الوملي 

 إستراتيجية التعلم األلكترونى .            √  

 

 أستاذ المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                                   مدير البرنامج 

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                         

 

 

 



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسى الثانى ( آلة تربوية اكسيليفون ( ) عزف مصفوفة أسالي  التقويم ونواتج التوليم المستهدفة للمقرر)

 نواتج التولم المستهدفة للمقرر 

 

 

 أسالي  التقويم 

 

  الموارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة

3 
2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 

√ 

√  √ √ √ √ √ √ √ √ √  

 األمتحان الت بيقى 

√ 
√  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

 أعمال السنة 

 

 المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                                   مدير البرنامج أستاذ 

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                         



 
   

   

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التولم  الموضوع 

ساعات  

التولم  

 االجمالى

عددددددددددد  

السدداعات  

الددكددلدديددة  

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متودد 

صح 

 خ أ  -
 لمقالى ا لتكملة ا التوصيل 

مهارة  

 عملية 

 امتحان ميد تيرم    7

تدريس مقطوعة فالس فى سييلم دو 

 الجزء االولالكبير  

 

  - 4- يتعرف على اساليب االداء لعزف الساللم الكبيرة . أ  - 3- أ

يوضيييح أسييياليب التعبير والتلوين الصيييوتى فى المقطوعات  

يربط بين مهارة   - 1- الموسييقية المقررة بالمنهج الدراسيي . ب

االليية   النوتيية والعزف على  يوظف    - 2- التربوييية.  بقراءة 

أسييييس مهيارات العزف على اآللية فى أداء أعميال موسيييييقية  

يسيتنتج طرق واسياليب العزف    - 3- مختلفة قومية وعالمية. ب

يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسييليفون    - 1- على االلة . ج

يطبق التعبيرات الموسييييقية عند   - 2- بطريقة علمية سيييليمة.ج

يميارس أداء   - 3- ختلفية..جعزف المقطوعيات الموسيييييقيية الم

السيلم صياعد وهابط بأسياليب عزفية مختلفة ) متصيل ومتقطع  

يعمل ضممممن مجموعة إلكترونية تسممماعد على التواصمممل 1د ( .
يعميل ضييييمن فريق فى عزف     - 2- د.بينمممه وبين األسممممممممممممممتممماذ

 مقطوعات موسيقية مختلفة .

2 2 5     

 

 

 

 

 

مهاره  

 عمليه

تيدريس مقطوعية فيالس فى    -8

 الجزء الثانىسلم دو الكبير  

يوضييييح أسيييياليب التعبير والتلوين الصييييوتى فى   -4-أ

-المقطوعات الموسيييقية المقررة بالمنهج الدراسييي . ب

النوتيية والعزف على االليية    -1 قراءة  بين مهييارة  يربط 

يوظف أسييييس مهيارات العزف على    -2-التربويية.  ب

2 2 5      
مهاره  

 عمليه

 التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونااستخدام 



 
   

   

-يقية مختلفة قومية وعالمية. باآللة فى أداء أعمال موس

 -2-يسييييتنتج طرق واسيييياليب العزف على االلة . ج -3

المقطوعييات  الموسيييييقييية عنييد عزف  التعبيرات  يطبق 

يمارس أداء السيييلم صييياعد   -3-الموسييييقية المختلفة..ج

-وهابط بأسيياليب عزفية مختلفة ) متصييل ومتقطع ( . د

يعمل ضيييمن فريق فى عزف مقطوعات موسييييقية    -2

يتواصيييييل مع االخرين فى تعليم العزف    -3-فية .دمختل

 على االلة الموسيقية.

قوم ييا   (تيدريس مقطوعية       -9

 الجزء االولمصرى (  

يوضيييح أسييياليب التعبير والتلوين الصيييوتى فى  -4-أ

- المقطوعات الموسييقية المقررة بالمنهج الدراسيي . ب

النوتية والعزف على االلية يربط بين مهيارة قراءة    -1

يوظف أسييييس مهيارات العزف على    -2-التربويية.  ب

اآللية فى أداء أعميال موسيييييقيية مختلفية قوميية وعيالميية.  

- يسييتنتج طرق واسيياليب العزف على االلة . ج  -3-ب

يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسييليفون بطريقة   -1

يطبق التعبيرات الموسيييييقية عند  -2-علمية سييييليمة.ج

يعمل ضمممن  1 المقطوعات الموسييقية المختلفة..  عزف
مجموعة إلكترونية تسممممممممممماعد على التواصمممممممممممل بينه وبين 

يعمل ضيمن فريق فى عزف مقطوعات    -2-د.األسمممتاذ

يتواصييل مع االخرين فى تعليم   -3-موسيييقية مختلفة .د

 العزف على االلة الموسيقية.

2 2 5      
مهاره  

 عمليه



 
   

   

قوم   (تيدريس مقطوعية        -10

 الجزء الثانىيا مصرى (  

فى   -4-أ الصوتى  والتلوين  التعبير  أساليب  يوضح 

  - 1-المقطوعات الموسيقية المقررة بالمنهج الدراسي . ب

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.  

يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء   -2-ب

بأعمال   وعالمية.  قومية  مختلفة  يستنتج    -3-موسيقية 

يمارس مهارة    -1-طرق واساليب العزف على االلة . ج

  -2-العزف على آلة اإلكسليفون بطريقة علمية سليمة.ج

المقطوعات  عزف  عند  الموسيقية  التعبيرات  يطبق 

المختلفة.. إلكترونية 1  الموسيقية  مجموعة  يعمل ضمن 
وبين بينه  التواصل  على  يعمل    -2-د.األستاذ  تساعد 

  - 3-ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .د

االلة   على  العزف  تعليم  فى  االخرين  مع  يتواصل 

 الموسيقية. 

2 2 5     

 

مهاره  

 عمليه

مييقييطييوعيية      -11 تييدريييس 

minuet    الجزء االولغربية  

يوضييييح أسيييياليب التعبير والتلوين الصييييوتى فى   -4-أ

-الموسيييقية المقررة بالمنهج الدراسييي . بالمقطوعات 

النوتيية والعزف على االليية    -1 قراءة  بين مهييارة  يربط 

يوظف أسييييس مهيارات العزف على    -2-التربويية.  ب

-اآللة فى أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. ب

 -1-يسييييتنتج طرق واسيييياليب العزف على االلة . ج -3

ليفون بطريقة علمية  يمارس مهارة العزف على آلة اإلكس

يطبق التعبيرات الموسيييييقيية عنيد عزف    -2-سييييليمية.ج

يعمممممل ضمممممممممممممممن  1.دالمقطوعيات الموسيييييقيية المختلفية.
مجموعة إلكترونية تسممممممممممممماعد على التواصمممممممممممممل بينه وبين 

2 2 5      
مهاره  

 عمليه



 
   

   

 .يعمل ضيمن فريق فى عزف مقطوعات    -2-د.األسمتاذ
يتواصيييل مع االخرين فى تعليم  -3-موسييييقية مختلفة .د

 االلة الموسيقية.العزف على 

تدريس مقطوعة   12

minuet    ثانى الجزء الغربية 

يوضح أساليب التعبير والتلوين الصوتى فى   -4-أ

-المقطوعات الموسيقية المقررة بالمنهج الدراسي . ب

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة   -1

يوظف أسس مهارات العزف على   -2-التربوية.  ب

اآللة فى أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. 

 -1-العزف على االلة . جيستنتج طرق واساليب  -3-ب

يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسليفون بطريقة 

يطبق التعبيرات الموسيقية عند  -2-سليمة.ج .علمية 

يعمل ضمن  1.دعزف المقطوعات الموسيقية المختلفة.
مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  

 .يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات   -2-د.األستاذ
يتواصل مع االخرين فى تعليم  -3-ة مختلفة .دموسيقي

 العزف على االلة الموسيقية. 

2 2 5      
مهاره  

 عمليه

ــ   مراجعة   -13 ــ  ــــ ــ  ــــ        ــــ

ــ    -14 ــ  ــــ ــ  ــــ   ــــ

 https://chat.whatsapp.com/JNkbVKtS7jfALlPi42lsPY األدلة والشواهد:      



 
   

   

 

 

Face to face (60%) 

 نواتج التولم  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

التدريب على اداء بعض التمارين البسيطة للقدرة على مسك  -2

 المضارب بالتبادل فى العزف   

يوضيييح األسيييس والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف  -2-أ

يربط بين مهيارة قراءة النوتية والعزف على   -1-على اآللية ب

ج التربوييية.   آليية    -1-االليية  على  العزف  مهييارة  يمييارس 

يتواصيل مع االخرين  -3-ية سيليمة. داإلكسيليفون بطريقة علم

 فى تعليم العزف على االلة الموسيقية.

2 

إسيييييتيراتيييجيييية  

 البيان العملي

 

 مهاره عمليه

 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات  -3

تدريس بعض التمارين البسيطة لتستفادة منها فى التمكن من اآللة 

 والبركلة التى يتدرب عليها الطالب  

يوضيييح األسيييس والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف  -2-أ

يربط بين مهيارة قراءة النوتية والعزف على   -1-ب  على اآللية

يسييييتنتج طرق واسيييياليب العزف على  -3-االلة التربوية. ب

ج  االليية عيزف   -2-.  عينييد  اليميوسييييييقيييية  اليتيعيبيييرات  ييطيبيق 

يتواصييل مع االخرين  -3-المقطوعات الموسيييقية المختلفة.. د

 فى تعليم العزف على االلة الموسيقية. 

2 

استراتيجيةالتعلم 

   التعاونى

 

 مهاره عمليه

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 
   

   

 عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة فا #-5

 الكبير فى مجموعاتسماع سلم دو 

- يتعرف على اسياليب االداء لعزف السياللم الكبيرة . ب -3-أ

يمارس   -1-يسيتنتج طرق واسياليب العزف على االلة . ج -3

- مهارة العزف على آلة اإلكسيليفون بطريقة علمية سيليمة. ج

المقطوعييات   -2 الموسيييييقييية عنييد عزف  التعبيرات  يطبق 

ضييييمن فريق فى عزف  يعميل     -2-د.الموسيييييقيية المختلفية.

 مقطوعات موسيقية مختلفة .

2 

إسيييييتيراتيييجيييية  

 البيان العملي

 
 

عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى   -6

 بيمول 

 سماع سلم صول الكبير فى مجموعات

- يتعرف على اسياليب االداء لعزف السياللم الكبيرة . ب -3-أ

يمارس   -1-االلة . جيسيتنتج طرق واسياليب العزف على   -3

- مهارة العزف على آلة اإلكسيليفون بطريقة علمية سيليمة. ج

المقطوعييات   -2 الموسيييييقييية عنييد عزف  التعبيرات  يطبق 

يعميل ضييييمن فريق فى عزف     -2-د.الموسيييييقيية المختلفية.

 مقطوعات موسيقية مختلفة .
يتواصل مع االخرين فى تعليم العزف على االلة   -3-د

 الموسيقية. 

2 

استراتيجيةالتعلم 

   التعاونى

 

 مهاره عمليه

يوضح أساليب التعبير والتلوين الصوتى فى   -4-أ الجزء الثانىتدريس مقطوعة فالس فى سلم دو الكبير     -8

 -1-المقطوعات الموسيقية المقررة بالمنهج الدراسي . ب

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.   

يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء   -2-ب

يستنتج طرق   -3-أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. ب

يطبق التعبيرات  -2-واساليب العزف على االلة . ج

  -3-الموسيقية عند عزف المقطوعات الموسيقية المختلفة..ج

يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب عزفية مختلفة ) 

يعمل ضمن فريق فى عزف     -2-. دمتصل ومتقطع ( 

2 

إسيييييتيراتيييجيييية  

 البيان العملي

 

 مهاره عمليه



 
   

   

يتواصل مع االخرين فى  - 3-مقطوعات موسيقية مختلفة .د

 تعليم العزف على االلة الموسيقية.

الصييييوتى فى   -4-أ الجزء االول قوم يا مصرى (   (تدريس مقطوعة    -9 والتلوين  التعبير  أسييييياليييب  يوضييييح 

  - 1-المقطوعات الموسييييقية المقررة بالمنهج الدراسيييي . ب

يربط بين مهيارة قراءة النوتية والعزف على االلية التربويية.  

يوظف أسييييس مهيارات العزف على اآللية فى أداء    -2-ب

يسيتنتج طرق  -3-أعمال موسييقية مختلفة قومية وعالمية. ب

يميارس مهيارة العزف   -1-واسييييالييب العزف على االلية . ج

يطبق    -2-آلية اإلكسييييليفون بطريقية علميية سييييليمية.ج  على

التعبيرات الموسيييييقيية عنيد عزف المقطوعيات الموسيييييقيية  

يعميل ضييييمن فريق فى عزف مقطوعيات     -2-المختلفية.د

يتواصيييييل مع االخرين فى تعليم    -3-موسيييييقيية مختلفية .د

يتواصل  -3-العزف على االلة الموسيقية. موسيقية مختلفة .د

 ليم العزف على االلة الموسيقية.مع االخرين فى تع

2 

استراتيجيةالتعلم 

   التعاونى

 

 مهاره عمليه

يوضح أساليب التعبير والتلوين الصوتى فى المقطوعات   -4- الجزء االول غربية    minuetتدريس مقطوعة  -11

يربط بين مهارة   -1-الموسيقية المقررة بالمنهج الدراسي . ب

يوظف   -2-االلة التربوية.  ب قراءة النوتة والعزف على  

أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء أعمال موسيقية  

يستنتج طرق واساليب العزف   -3-مختلفة قومية وعالمية. ب

يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسليفون  -1-على االلة . ج

يطبق التعبيرات الموسيقية عند  -2-سليمة.ج بطريقة علمية

يعمل ضمن    -2-د.ية المختلفة.عزف المقطوعات الموسيق

2 

استراتيجيةالتعلم 

   التعاونى

 

 مهاره عمليه



 
   

   

يتواصل   -3-موسيقية مختلفة .د .فريق فى عزف مقطوعات 

 مع االخرين فى تعليم العزف على االلة الموسيقية.

 االالت الموسيقيه االنترنت مصادر التعلم

 النوت الموسيقية للمؤلفات والمقطوعات التى يدرسها الطالب  المراجع

 1984يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر .

 



 
   

   

 

 

Online (40%) 

 نواتج التولم  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 التدريس طرق 

أدوات  

 التقييم 

  تعريف الطالب بتوصيف المقرر  -1

  يتعرف الطالب على مكونات اآللة وأجزائها

التعرف على كيفية اصدار الصوت والمسكة الصحيحة  

 للمضارب

يربط بين   -1-يتعرف على مكونات آلة االكسييليفون ب -1-أ

التربوييية. ج االليية  النوتيية والعزف على  قراءة   -1-مهييارة 

مهيارة العزف على آلية اإلكسييييليفون بطريقية علميية يميارس  

يعمل ضممممممممممممن مجموعة إلكترونية تسممممممممممماعد على  1 سيييليمة.
 .التواصل بينه وبين األستاذ

يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية   -2-د

 مختلفة .

 

  

 

2 

Power 

point + 

video 

مهاره  

 عمليه

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
   

   

 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة  -4

 سماع التمارين التى سبق دراستها فى مجموعات

 -1-يتعرف على اسممماليال اءداع لعاف السمممكلي الك ير  .    -3-أ
 -3-يربط بين مهمما   اراع  النوتممة والعاف على اءلممة التربو ممة.   

 س مها   يما  -1-يسممممممممتنتس لرب واسمممممممماليال العاف على اءلة .  
يي ق   -2-العاف على آلة اإلكسمممممممممليةوع مير سة علمية سمممممممممليمة. 

التع يرات الموسمممممميدية عند عاف المسيوعات الموسمممممميدية الم تلةة.. 
يعمل ضممممممن مجموعة إلكترونية تسممممماعد على التواصمممممل بينه  -1-د

يعممل ضمممممممممممممممن ور ق وى عاف مسيوعمات    -2-د.وبين األسممممممممممممممتماذ
اءخر ن وى تعليي العاف يتواصممممممممممل م    -3-موسمممممممممميدية م تلةة .د
 على اءلة الموسيدية.

2 

Power 

point + 

video 

مهاره  

 عمليه

 امتحان ميد تيرم  -7

 الجزء االولتدريس مقطوعة فالس فى سلم دو الكبير  

 

يوضح األسس والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف  -2-أ

 على اآللة  

- يتعرف على اسيياليب االداء لعزف السيياللم الكبيرة . ب -3-أ

 يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.   -1

يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى   -2-ب

   أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية.

  - 1-يسييييتنتج طرق واسييييالييب العزف على االلية . ج  -3-ب 

يميارس مهيارة العزف على آلية اإلكسييييليفون بطريقية علميية 

 سليمة.

2 

Power 

point + 

video 

مهاره  

 عمليه



 
   

   

التعبيرات الموسيييييقيية عنيد عزف المقطوعيات   -2-ج يطبق 

 الموسيقية المختلفة..

يمارس أداء السيييلم صييياعد وهابط بأسييياليب عزفية    -3-ج

يعمل ضمممممممن مجموعة  -1-د  مختلفة ) متصييل ومتقطع ( .
 .إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ

يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية   -2-د

 مختلفة .

  - 1- يتعرف على اسيييياليب االداء لعزف السيييياللم الكبيرة . ب  - 3- أ الجزء الثانى قوم يا مصرى (   (تدريس مقطوعة    -10

 يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.  

يوظف أسييييس مهيارات العزف على اآللية فى أداء أعميال   - 2- ب

يسيييتنتج طرق واسييياليب   - 3- موسييييقية مختلفة قومية وعالمية. ب

ج  . االليية  عيليى  الي  - 1- اليعيزف  ميهييارة  آليية ييمييارس  عيليى  عيزف 

 اإلكسليفون بطريقة علمية سليمة.

الميقيطيوعييات    - 2- ج عزف  عنييد  الميوسييييييقيييية  التيعيبيييرات  يطيبيق 

يعمل ضممن مجموعة إلكترونية تسماعد -1-د  الموسييقية المختلفة..
يعمل ضيييمن فريق فى    - 2- د.على التواصممممممممل بينه وبين األسممممممممتاذ

االخرين فى  يتواصيل مع   - 3- عزف مقطوعات موسييقية مختلفة .د

 تعليم العزف على االلة الموسيقية.

2 

Power 

point + 

video 

مهاره  

 عمليه



 
   

   

  - 1- يتعرف على اسيييياليب االداء لعزف السيييياللم الكبيرة . ب  - 3- أ ثانىالجزء الغربية    minuetتدريس مقطوعة  -12

 يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.  

يوظف أسييييس مهيارات العزف على اآللية فى أداء أعميال    - 2- ب

يسييتنتج طرق واسيياليب    - 3- موسيييقية مختلفة قومية وعالمية. ب

ج  . االليية  عيليى  الي  - 1- اليعيزف  ميهييارة  آليية ييمييارس  عيليى  عيزف 

بطريقيية علمييية سييييليميية. ج التعبيرات   - 2- اإلكسييييليفون  يطبق 

-1-د الموسيييييقية عند عزف المقطوعات الموسيييييقية المختلفة..
عمل ضمممممن مجموعة إلكترونية تسمممماعد على التواصممممل بينه وبين  ي 

 .األستاذ

-يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .د   - 2- د

 تعليم العزف على االلة الموسيقية. يتواصل مع االخرين فى  - 3

2 

Power 

point + 

video 

مهاره  

 عمليه

 االنترنت بنك المعرفة  مصادر التعلم 

 النوت الموسيقية للمؤلفات والمقطوعات التى يدرسها الطالب   المراجع

 1984يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر .

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 اكسيليفون  مخطط تصميم اختبار في مقرر

 المـــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 
اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية  
من  

الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 التعلـــــــــــــــــــم مخرجــــــــــــــــــــــــات  

 نوع األسئلة 

اختيار  
من  
 متعدد 

الصواب  
 الخطأ / 

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة  
 عملية 

وعاف السكلي الك ير    التد  ال على مسك المضا   
 مالتع ير

8 28.57% 

5 

يوضيييح األسيييس والمبادىء التى تتطلبها مهارة   -2-أ

مهارة قراءة النوتة  يربط بين    -1-العزف على اآللة ب

يميارس مهيارة   -1-والعزف على االلية التربويية.  ج

- العزف على آلة اإلكسيليفون بطريقة علمية سيليمة. ج

يطبق التعبيرات الموسيقية عند عزف المقطوعات    -2

يتواصييل مع االخرين فى   -3-الموسيييقية المختلفة..  د

 تعليم العزف على االلة الموسيقية.

   

  

مها ه  
 عمليه 

فى    -4- 15 %35.7 10 اوم يا مصرى عاف التما  ن التكنيكيه و مسيوعة  الصوتى  والتلوين  التعبير  أساليب  يوضح 

-المقطوعات الموسيقية المقررة بالمنهج الدراسي . ب

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة    -1

يوظف أسس مهارات العزف على    -2-التربوية.  ب

أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. اآللة فى  

-يستنتج طرق واساليب العزف على االلة . ج  -3-ب

يمارس مهارة العزف على آلة اإلكسليفون بطريقة   -1

سليمة.ج عند    -2-علمية  الموسيقية  التعبيرات  يطبق 

المختلفة.د الموسيقية  المقطوعات  يعمل     -2-عزف 

- تلفة .دضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية مخ

يتواصل مع االخرين فى تعليم العزف على االلة    -3

.د مختلفة  موسيقية  مع    -3-الموسيقية.  يتواصل 

 االخرين فى تعليم العزف على االلة الموسيقية. 

   

  

مها ه  
 عمليه 

يوضييييح أسيييياليب التعبير والتلوين الصييييوتى فى   -4 20 %35.7 10 عاف مسيوعات غربية   

المقطوعات الموسييييقية المقررة بالمنهج الدراسيييي . 

والعزف على   -1-ب النوتيية  مهييارة قراءة  يربط بين 

يوظف أسيييس مهارات العزف   -2-االلة التربوية.  ب

   
مها ه    

 عمليه 



 
   

   

على اآللية فى أداء أعميال موسيييييقيية مختلفية قوميية  

عزف على يسييتنتج طرق واسيياليب ال -3-وعالمية. ب

ج  . آليية    -1-االليية  عيليى  اليعيزف  ميهييارة  ييمييارس 

علمييية يطبق    -2-سييييليميية.ج  اإلكسييييليفون بطريقيية 

اليميقيطيوعييات  عيزف  عينييد  اليميوسييييييقيييية  اليتيعيبيييرات 

يعميل ضييييمن فريق فى    -2-د. الموسيييييقيية المختلفية.

يتواصيييل    -3-موسيييقية مختلفة .د . عزف مقطوعات  

 الموسيقيةمع االخرين فى تعليم العزف على االلة  
 28 إجمالي 

 ساعة
        د جة  40 % 100

 

 



 

 توصيف مقرر  

 قسم: التربية الموسيقية

 

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسي الثاني -األولىالفرقة:    آلة ثانية )كالرينت(عزف اسم المقرر:  الكودي:   الرمز

 ساعة 26اإلجمالي:   ساعة  2 عملي:  ساعة نظري: ــ  (13: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 يؤدي تدريبات تكنيكية بسيطة ومتدرجة المستوى على اآللة.  - المقرر:هدف  -2

 . يؤدي مقطوعات متنوعة بسيطة على اآللة -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

ــات  -3 أ المعلومـــــ

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

الكالرينت    -1-أ آلة  على  العزف  أساسيات  من  يشرح  بشكل صحيح  الصوت  إصدار  وكيفية  ميلها  وزاوية  الصحيح  ومسكها 

 خالل قطعة الفم. 

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة. -2-أ

 يقسم مناطق اآللة الصوتية على المدرج الموسيقي وفتحات وغمازات اآللة.  -3-أ

القوس   -الصوت المتقطع  –الصوت المتصل  –ضربات اللسان يتعرف أساليب األداء المختلفة على آلة الكالرينت مثل ) -4-أ

 اللحني الصغير(.

ب المهـــــــارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يوظف أسس مهارات العزف على آلة الكالرينت في أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية.  -1-ب

 األداء المتصل _ األداء المتقطع(.  –العزف على آلة الكالرينت مثل )ضربات اللسان يميز بين أساسيات  -2-ب

 يربط بين عفقات األصابع لليدين والنغمات الغليظة والحادة في العزف على آلة الكالرينت .  -3-ب

ــارات -3 ج المهــــــــ

المهنيــــة الخاصــــة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يمارس عزف مؤلفات آلة الكالرينت مع الحفاظ على الوحدة الزمنية وأساليب التعبير. -1-ج

 يمارس أساليب العزف واألداء على آلة الكالرينت. -2-ج

 يجيد األداء الصحيح للتنفس أثناء العزف على آلة الكالرينت. -3-ج

ــارات  -3 د المهــــــ

 العامة:

 على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً 

 يظهر مهارات القيادة أثناء االشتراك في عمل ثنائي أو جماعي آللة الكالرينت.   -1-د

 يتعامل بكفاءة مع آلة الكالرينت في مواقف مختلفة. -2-د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة في االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة باآللة.  -3-د

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع

 عدد 

 الساعات 

 عملي

1 

تمارين متقدمة لرفع مستوى األداء على اآللة من حيث )التحكم في النفس وإطالته،  ▪

 التكنيكات المختلفة لألصابع ، أساليب النطق والتعبير المختلفة( . 

أوكتاف صاعد هابط مع األربيج باألداء المتصل وضربات   2سلم صول/ ك  ▪

 اللسان. 

2 

2 

 صعودا. Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

 صوت أول وثان. Lefevre 1تمرين  ▪

 أوكتاف صاعد هابط مع األربيج باألداء المتصل وضربات اللسان.   2سلم فا/ ك  ▪

2 

3 

 أوكتاف. 2تمرينات تكنيك وتنفس + سلم دو/ك  ▪

 صوت أول + تمرينات ألساليب النطق.   2Lefevreتمرين  ▪

 هبوطا.  Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

2 

4 
 صعودا وهبوطا.  Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

 صوتين مع ضبط الزمن وأساليب األداء.  2Lefevreتمرين  ▪
2 

5 
 صعودا وهبوطا.  4Giampiereتمرين  ▪

 مراجعة الساللم باألربيجات.  ▪
2 

6 
 . Lefevre ،Giampiere تدريبات متنوعة ألداء تمارين  ▪

 صعودا وهبوطا.  Giampiere 5تمرين  ▪
2 



 

 

 2 .امتحان أعمال السنة )ميدتيرم( ▪ 7

8 

 صعودا وهبوطا.  Giampiereمن كتاب   6تمرين  ▪

سلم ال/ ص أوكتاف واحد صعودا وهبوطا باألربيج مع التأكيد على عالمة التحويل   ▪

 اآللة.الجديدة ومكانها على 

2 

9 

 صوتين.  Lefevre من كتاب 3تمرين  ▪

 . صعودا وهبوطا Giampiereمن كتاب   6تمرين  ▪

 أوكتاف صعودا وهبوطا.  2سلم ال/ ص  ▪

2 

10 

 صوتين.  Lefevre من كتاب 4تمرين  ▪

 جزء من المقطوعة المنفردة من اختيار الطالب )حسب المستوى(.  ▪

 مراجعة جميع الساللم. ▪

2 

11 

 + جميع الساللم. Giampiereمراجعة جميع تمارين  ▪

 جزء آخر من المقطوعة المنفردة. ▪

 صوتين. lefevreمن كتاب  5تمرين  ▪

2 

12 
 صوتين   Lefevreمن كتاب   6تمرين  ▪

 مراجعة على المنهج كامال وضبط الزمن مع ضبط أساليب النطق والتعبير.  ▪
2 

 2 االستعداد لالمتحان التطبيقي.  ▪ 13

  االمتحان التطبيقي. ▪ 14

ــيم  -5 ــاليل التعلـ أسـ

 والتعلم:

 التدريب العملي. -

 استراتيجية التعلم التعاوني . -

 استراتيجية لعب األدوار. -

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

ــيم  -6 ــاليل التعلـ أسـ

والتعلم للطــ ب ىوى 

 االحتياجات الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الط ب: -7

أ االســـــــــــاليل  -7

 المستخدمة

 درجات أعمال السنة. ▪

 االمتحان التطبيقي. ▪

 

 األسبوع السابع لدرجات أعمال السنة.  ▪ ب التوقيت:-7

 متحان التطبيقي. لإل عشر الرابعاألسبوع  ▪

 درجة(. 10. )%20امتحان أعمال السنة  ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 درجة(. 40. )%80االمتحان التطبيقي   ▪

 .(درجة 50. )%100المجموع   ▪

 قائمة الكتل الدراسية والمراجع: -8

 ال يوجد ▪ أ مذكرات:-8

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol. 1-1 ب كتل ملزمة: -8

2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 .Leon Russianoff, Clarinet Method, Macmillan publishing Co., Inc 1982,Book1-1 ج كتل مقترحة:  -8

2- Leon Russianoff, Clarinet Method, Macmillan publishing Co., Inc 1982,Book2. 

د دوريات علمية أو   -8

نشــــــرات أو مواقــــــع 

 اإلنترنت إلخ

 المكتبة.  -

 اإلنترنت.  -

 

 رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج                                   د/ عدلية يوسف أستاى المقرر:    

غادة حسني  /أ.د م                                                   2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(    قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني-الفرقة االولي ك رينت(  -آلة ثانية عزف مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر تيرم ثان 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

تمارين متقدمة لرفع مستوى األداء على اآللة من حيث )التحكم في النفس وإطالته،  ▪

 التكنيكات المختلفة لألصابع ، أساليب النطق والتعبير المختلفة( . 

أوكتاف صاعد هابط مع األربيج باألداء المتصل وضربات   2سلم صول/ ك  ▪

 اللسان. 

1 × ×  ×  × 

  

× × ×   

 صعودا. Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

 صوت أول وثان. Lefevre 1تمرين  ▪

 أوكتاف صاعد هابط مع األربيج باألداء المتصل وضربات اللسان.   2سلم فا/ ك  ▪

2   × ×  × 

×  

× × ×  × 

 أوكتاف. 2تمرينات تكنيك وتنفس + سلم دو/ك  ▪

 صوت أول + تمرينات ألساليب النطق.   2Lefevreتمرين  ▪

 هبوطا.  Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

3  ×  ×  × 

×  

× ×  ×  

 صعودا وهبوطا.  Giampiereمن كتاب   3تمرين  ▪

 صوتين مع ضبط الزمن وأساليب األداء.  2Lefevreتمرين  ▪
4  × × ×  × 

×  
× × ×   

 صعودا وهبوطا. 4Giampiereتمرين   ▪

 الساللم باألربيجاتمراجعة  ▪
5  × × ×   

×  
× ×  ×  

 .Lefevre  ،Giampiere تدريبات متنوعة ألداء تمارين  ▪

 صعودا وهبوطا.  Giampiere 5تمرين  ▪
6   × ×  × 

×  
× × ×  × 

  ×  × ×  × ×  × × ×  7 امتحان  أعمال السنة )الميدتيرم(. ▪

 صعودا وهبوطا.  Giampiereمن كتاب  6تمرين   ▪

سلم ال/ ص أوكتاف واحد صعودا وهبوطا باألربيج مع التأكيد على عالمة التحويل  ▪

 الجديدة ومكانها على اآللة.
8  × × ×  × × 

 

× × ×  × 



 

 المحتويات الرئيسية للمقرر تيرم ثان 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 صوتين.  Lefevre من كتاب 3تمرين  ▪

 صعودا وهبوطا.  Giampiereمن كتاب   6تمرين  ▪

 أوكتاف صعودا وهبوطا.  2سلم ال/ ص  ▪

9  ×  × × × 

× × 

× × × × × 

 صوتين.  Lefevre من كتاب 4تمرين  ▪

 جزء من المقطوعة المنفردة من اختيار الطالب )حسب المستوى(.  ▪

 مراجعة جميع الساللم. ▪

10  ×  × × × 

× × 

× × × × × 

 + جميع الساللم. Giampiereمراجعة جميع تمارين  ▪

 جزء آخر من المقطوعة المنفردة. ▪

 صوتين. lefevreمن كتاب  5تمرين  ▪

11  × × × × × 

× × 

× × × × × 

 صوتين    Lefevreمن كتاب   6تمرين  ▪

 مراجعة على المنهج كامال وضبط الزمن مع ضبط أساليب النطق والتعبير.  ▪
12 × × × × × × 

× × 
× × × × × 

 × × ×  ×    ×   ×  13 االستعداد لالمتحان التطبيقي. ▪

 م.م/ عماد محمود                                               مدير البرنامج -المقرر:  د/ عدلية يوسفأستاى 

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                           

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(    قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة االوليك رينت( -آلة ثانية )عزف  مصفوفة أساليل التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي

 أساليل التعليم والتعلم 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 ×  × × ×   ×  ×  × × درجات أعمال السنة 

  ×  × ×  × ×  ×  ×  استراتيجية لعل األدوار

  × × × ×  × ×  × × ×  استراتيجية التعلم التعاوني

 

 مدير البرنامج                              م.م/ عماد محمود -أستاى المقرر:  د/ عدلية يوسف

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                          

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(    قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة االوليك رينت(  -آلة ثانية )عزف مصفوفة أساليل التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي 

 أساليل التقويم 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 × × × × × ×  ×  ×  × × أعمال السنة 

  × × × ×  × ×  × ×   االمتحان العملي

 

 م.م/ عماد محمود                                               مدير البرنامج -أستاى المقرر:  د/ عدلية يوسف

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى

ــدد  عــــــــ

الســاعات 

ــة  الكليـــــ

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متعدد 

  -صح 

 خطأ 
 لمقالى ا لتكملة ا التوصيل 

مهارة  

 عملية 

مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -7
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  

 والتمارين.

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3
المدرج    -3-أ-3 على  الصوتية  اآللة  مناطق  وفتحات  يقسم  الموسيقي 

 وغمازات اآللة. 
يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ-3

القرروس  -الصرروت المتقطرر  –الصرروت المتصرر   –)ضررربات اللسررا  
  اللحني الصغير(.

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى العزززف أساسززيات بززين يميززز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظززة والنغمززات لليززدين األصززابع عفقززات بززين يززربط -3-ب-3

 .الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلززة علززى العزززف أثنززاء للتززنفس الصززحيح األداء يجيززد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

2 2 8     

  
 
 
√ 

تماري  ت ني ية     -8
تمرررراري   -)سرررر لم

Giampiere, 
Lefevre) 

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة. -2-أ-3

يتعرف أساليب األداء المختلفة على آلة الكالرينت مثل  -4-أ-3

القوس   -الصوت المتقطع –الصوت المتصل  –)ضربات اللسان 

 اللحني الصغير(.

في   -1-ب-3 الكالرينت  آلة  على  العزف  مهارات  أسس  يوظف 

 أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. 

مثل   -2-ب-3 الكالرينت  آلة  على  العزف  أساسيات  بين  يميز 

 األداء المتصل _ األداء المتقطع(. –)ضربات اللسان 

 . الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب يمارس -2-ج -3

 آلة   على  العزف  أثناء   للتنفس  الصحيح  األداء  يجيد  -3-ج-3

2 2 8      

 
 
 
 

√ 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 

 . الكالرينت

 أو  ثنائي  عمل  في  االشتراك  أثناء  القيادة  مهارات  يظهر  -1-د-3

 .الكالرينت آللة جماعي

تماري  وس لم    -9
)سررر لم و تمررراري  

Giampiere, 
Lefevre) 

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى  المختلفززة  األداء  أسززاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القززوس  -المتقطززع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 (.الصغير اللحني

 فززي  الكالرينززت  آلززة  علززى  العزززف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى العزززف أساسززيات بززين يميززز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظززة والنغمززات لليززدين األصززابع عفقززات بززين يززربط -3-ب-3

 . الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علززى  الحفززاظ  مززع  الكالرينززت  آلززة  مؤلفززات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلززة علززى العزززف أثنززاء للتززنفس الصززحيح األداء يجيززد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

يسززتخدم التكنولوجيززا الحديثززة فززي االسززتماع والمشززاهدة  -3-د-3

 لألعمال المختلفة الخاصة باآللة.

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
8 

     

 
 
 
 
 

√ 

تمرررررررررررراري   -10
 ومقطوعة

)مقطوعررة منفرررد   
 (Lefevreتماري  

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى  المختلفززة  األداء  أسززاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القززوس  -المتقطززع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 (.الصغير اللحني

 فززي  الكالرينززت  آلززة  علززى  العزززف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى العزززف أساسززيات بززين يميززز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
8 

    

  
 
 
 
 
 

√ 



 

 الغليظززة والنغمززات لليززدين األصززابع عفقززات بززين يززربط -3-ب-3

 . الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علززى  الحفززاظ  مززع  الكالرينززت  آلززة  مؤلفززات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلززة علززى العزززف أثنززاء للتززنفس الصززحيح األداء يجيززد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

يسززتخدم التكنولوجيززا الحديثززة فززي االسززتماع والمشززاهدة  -3-د-3

 لألعمال المختلفة الخاصة باآللة.

تمرررررررررررراري   -11
ومقطوعرررررررررررررررة 
)المقطوعة المنفرد  
  تمرررررررررررررررراري  

Giampiere) 

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 الموسززيقي المززدرج علززى الصززوتية اآللززة منززاطق يقسززم -3-أ-3

 .اآللة وغمازات  وفتحات

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى  المختلفززة  األداء  أسززاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القززوس  -المتقطززع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 .(الصغير اللحني

 فززي  الكالرينززت  آلززة  علززى  العزززف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثززل الكالرينززت آلززة علززى العزززف أساسززيات بززين يميززز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظززة والنغمززات لليززدين األصززابع عفقززات بززين يززربط -3-ب-3

 .الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علززى  الحفززاظ  مززع  الكالرينززت  آلززة  مؤلفززات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلززة علززى العزززف أثنززاء للتززنفس الصززحيح األداء يجيززد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

 والمشززاهدة االسززتماع فززي الحديثززة التكنولوجيززا يسززتخدم -3-د-3
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 .باآللة الخاصة المختلفة لألعمال

12-            

       رررررر  رررررر  رررررر    -13

  رررررر  رررررر  رررررر    -14

 https://chat.whatsapp.com/GtrxnDYSOdgL0CUGH44e6Xا دلة والشواهد:  

 

https://chat.whatsapp.com/GtrxnDYSOdgL0CUGH44e6X


 

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 صعودا.  Giampiereم   تاد  3تمري    -2
 صوت أو  و ا .  Lefevre 1تمري   

م  ا ربيج با دام  أو تاف صاعد هابط  2سلم فا/ ك 
 المتص  وضربات اللسا . 

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  م  ال  رينت  رلة مؤلفات  عزف  يمارس -1-ج-3

 . التعبير وأساليد   الزمنية  الوحد  على   الحفاظ
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 . ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 . ال  رينت  رلة  على

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

  في  االشتراك أ نام  القياد  مهارات  يظهر -1-د -3
 . ال  رينت  آللة جماعي  أو   نائي   عم 

 أوكتاف.  2تمرينات تكنيك وتنفس + سل  دو/ك   -3

 صوت أول + تمرينات ألساليب النطق.  2Lefevreتمرين 
 . هبوطا  Giampiereم   تاد   3تمري   

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 . ال  رينت  رلة  على
  مواقف في  ال  رينت  رلة م  ب فام  يتعام   -2-د -3

 . مختلفة 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية 

 . صعودا وهبوطا  4Giampiereتمرين   -5

 مراجعة الس لم با ربيجات 

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية 



 

  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3
 ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3
 . ال  رينت 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على

  Lefevre ترررررردريبات متنوعررررررة  دام تمرررررراري   -6

Giampiere. 

 صعودا وهبوطا.  Giampiere  5تمري   

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

   ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 . ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 . ال  رينت  رلة  على
  في  االشتراك أ نام  القياد  مهارات  يظهر -1-د -3

 . ال  رينت  آللة جماعي  أو   نائي   عم 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية

 صعودا وهبوطا. Giampiereمن كتاب  6تمرين  -8
سل  ال/ ص أوكتاف واحد صعودا وهبوطا باألربيج مع التأكيد  

 على ع م  التحويل الجديدة ومكانها على اآلل . 

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

   ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 . ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 . ال  رينت  رلة  على
  في  االشتراك أ نام  القياد  مهارات  يظهر -1-د -3

 . ال  رينت  آللة جماعي  أو   نائي   عم 

 صوتين.  Lefevre من كتاب  3تمرين   -9
 . صعودا وهبوطا Giampiereمن كتاب  6تمرين  

 أوكتاف صعودا وهبوطا. 2سل  ال/ ص 

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة على  العزف مهارات  أسس يوظف  -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام

التدريد   2
 العملي

المهار  
 العملية



 

  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3
   ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة

  م  ال  رينت  رلة مؤلفات  عزف  يمارس -1-ج-3
 . التعبير وأساليد   الزمنية  الوحد  على   الحفاظ

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3
 . ال  رينت 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
  مواقف في  ال  رينت  رلة م  ب فام  يتعام   -2-د -3

 . مختلفة 
  االستماع  في  الحدي ة  الت نولوجيا  يستخدم  -3-د -3

 . باآللة  الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 + جميع الس ل . Giampiereمراجع  جميع تمارين   -11
 جزء آخر من المقطوع  المنفردة. 

 صوتين.  lefevreمن كتاب  5تمرين  

  بطريقة   السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة 

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة على  العزف مهارات  أسس يوظف  -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3
 ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة

  م  ال  رينت  رلة مؤلفات  عزف  يمارس -1-ج-3
 . التعبير وأساليد   الزمنية  الوحد  على   الحفاظ

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3
 . ال  رينت 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
  مواقف في  ال  رينت  رلة م  ب فام  يتعام   -2-د -3

 . مختلفة 
  االستماع  في  الحدي ة  الت نولوجيا  يستخدم  -3-د -3

 . باآللة  الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 شب ة االنترنت –الم تبة  مصادر التعلم

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol. 1-1 المراج 
2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 طرق التدريس 

أدوات  

 التقييم 

تمارين متقدم  لرفع مستوى األداء على اآلل  من حيث  -1
)التحك  في النفس وإطالته، التكنيكات المختلف  لألصابع ، 

 أساليب النطق والتعبير المختلف ( . 

أو تاف صاعد هابط م  ا ربيج با دام  2سلم صو / ك  
 المتص  وضربات اللسا . 

  ال  رينت  رلة على  العزف أساسيات  يشرح   -1-أ-3
  إصدار و يفية ميلها وزاوية   الصحيح ومس ها 
 . الفم  قطعة خ    م  صحيح بش   الصوت 

  السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة  بطريقة

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 . ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 . ال  رينت  رلة  على

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور

 صعودا وهبوطا.  Giampiereم   تاد  3تمري    -4

 صوتين مع ضبط الزمن وأساليب األداء.   2Lefevreتمرين  

  السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3
 . صحيحة  بطريقة

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي
  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3

  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

   ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3

 . ال  رينت 
  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3

 ال  رينت  رلة  على
  في  االشتراك أ نام القياد  مهارات  يظهر   -1-د -3

 . ال  رينت  آللة جماعي  أو   نائي   عم 

  السليم النفس أخذ  مناطق  على يتعرف   -2-أ-3 . (تيرمامتحان أعمال السن  )ميد -7
 . صحيحة  بطريقة

  المدرج على الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم  -3-أ-3
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ-3
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور



 

  والنغمات   لليدي  ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3
   ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج-3
 . ال  رينت 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 ال  رينت  رلة  على
  في  االشتراك أ نام القياد  مهارات  يظهر   -1-د -3

 . ال  رينت  آللة جماعي  أو   نائي   عم 

 صوتين.  Lefevre من كتاب  4تمرين  -10
)حسب  الطالب  اختيار  من  المنفردة  المقطوع   من  جزء 

 المستوى(. 
 مراجع  جميع الس ل . 

  بطريقة السليم  النفس  أخذ  مناطق  على  يتعرف   -2-أ
 . صحيحة 

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  رلة  على  العزف مهارات  أسس يوظف   -1-د 

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  ال  رينت  رلة  على  العزف أساسيات  بي  يميز   -2-د 
  ا دام_  المتص  ا دام – اللسا   ضربات ) م  

 (. المتقط 
  والنغمات  لليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د 

  -1-ج ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  على  الحفاظ  م  ال  رينت  رلة  مؤلفات  عزف   يمارس
 . التعبير  وأساليد   الزمنية الوحد 

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج
 . ال  رينت 

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور



 

  على العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج
 . ال  رينت  رلة
  مواقف  في  ال  رينت  رلة م   ب فام   يتعام    -2-د 

 . مختلفة 
  االستماع  في الحدي ة  الت نولوجيا يستخدم  -3-د 

 . باآللة  الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 صوتين    Lefevreمن كتاب  6تمرين  -12
ضبط أساليب مع   مراجع  على المنهج كام  وضبط الزمن

 . والتعبير النطق

  ال  رينت  رلة  على  العزف أساسيات  يشرح   -1-أ
  إصدار و يفية ميلها وزاوية   الصحيح ومس ها 
 . الفم  قطعة خ    م  صحيح بش   الصوت 

  بطريقة السليم  النفس  أخذ  مناطق  على  يتعرف   -2-أ
 . صحيحة 

  المدرج على   الصوتية اآللة مناطق يقسم  -3-أ
 . اآللة وغمازات  وفتحات   الموسيقي

  رلة  على  المختلفة  ا دام أساليد  يتعرف   -4-أ
  المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

   -1-د (.الصغير اللحني  القوس  -المتقط  الصوت  –
  في ال  رينت  رلة  على  العزف مهارات   أسس يوظف 
 . وعالمية قومية   مختلفة  موسيقية  أعما  أدام
  ال  رينت  رلة  على  العزف أساسيات  بي  يميز   -2-د 
  ا دام_  المتص  ا دام – اللسا   ضربات ) م  

 (. المتقط 
  والنغمات  لليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د 

  -1-ج ال  رينت  رلة  على  العزف في  والحاد   الغليظة
  على  الحفاظ  م  ال  رينت  رلة  مؤلفات  عزف   يمارس
 . التعبير  وأساليد   الزمنية الوحد 

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور



 

  رلة على  وا دام العزف أساليد  يمارس -2-ج
 . ال  رينت 

  على العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج
 . ال  رينت  رلة
  مواقف  في  ال  رينت  رلة م   ب فام   يتعام    -2-د 

 . مختلفة 
  االستماع  في الحدي ة  الت نولوجيا يستخدم  -3-د 

 . باآللة  الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 المنصة التعليمية  مصادر التعلم

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol-1 المراج  
1. 
2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كالرينت فرقة أولى  –آلة ثانية   مخطط تصميم اختبار في مقرر

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م ـــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــــــ مخرج
 نوع األسئلة 

اختيار  
 من متعدد 

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

 السليم بطريقة صحيحة. يتعرف على مناطق أخذ النفس  -2-أ-3 10 % 25 7 الس م صعودا وهبوطا با ربيجات 
يتعرف أساليد ا دام المختلفة على رلة ال  رينت م     -4-أ-3

القوس   -الصوت المتقط  –الصوت المتص   –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(. 

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

ربط برري  عفقررات ا صرراب  لليرردي  والنغمررات الغليظررة يرر -3-د-3
 والحاد  في العزف على رلة ال  رينت .

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

   

   

ومس ها  يشرح    -1-أ-Giampiere 8 28.6 % 10 3تماري   ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات 
م    صحيح  بش    الصوت  إصدار  و يفية  ميلها  وزاوية  الصحيح 

 خ   قطعة الفم. 
 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3
يقسم مناطق اآللة الصوتية على المدرج الموسيقي وفتحات    -3-أ-3

 وغمازات اآللة. 
يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ-3

القروس   -الصروت المتقطر   –الصوت المتصر     –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(.

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

ليرردي  والنغمررات الغليظررة يررربط برري  عفقررات ا صرراب  ل -3-د-3
 والحاد  في العزف على رلة ال  رينت .

   

   



 

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ- Lefevre 8 28.6 % 10تماري  
القروس   -الصروت المتقطر   –الصوت المتصر     –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(.

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

   

   

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3 10 % 17.8 5 المقطوعة المنفرد  
م      -4-أ-3 ال  رينت  رلة  على  المختلفة  ا دام  أساليد  يتعرف 

اللسا    المتص     –)ضربات  المتقط   –الصوت  القوس    -الصوت 
 اللحني الصغير(. 

أدام  -1-د-3 ال  رينت في  رلة  العزف على  يوظف أسس مهارات 
 أعما  موسيقية مختلفة قومية وعالمية. 

ال  -2-د-3 رلة  على  العزف  أساسيات  بي   م    يميز    رينت 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

يمارس عزف مؤلفات رلة ال  رينت م  الحفاظ على   -1-ج-3
 الوحد  الزمنية وأساليد التعبير.

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.
 يتعام  ب فام  م  رلة ال  رينت في مواقف مختلفة.  -2-د-3

   

   

        40 100 28 إجمالي

 

 

 

 



 

 

 



 

 توصيف مقرر دراسي 

 قسم/ التربية الموسيقية

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسي الثاني -االولى الفرقة: " القانون "  آله ثانيه عزفاسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة  26 اإلجمالي:   ساعة 2:  عملي   --نظري:       13 عدد الوحدات الدراسية: تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 على اسس وقواعد علمية سليمة . القانونيمارس العزف على آلة   - هدف المقرر: -2

 وعزفها بطريقه صحيحه. آليهيتعرف على قوالب  -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

المعااااااااااااااااااارف -أ 

 :والمفاهيم

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 . القانونيوضح المفاهيم األساسية والمصطلحات الخاصة بآلة  1 -أ

 القانون .يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة  2 -أ

 وكيفية العزف واصدار الصوت .القانون أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة صنف ي 3 -أ

 .  اآلليةيتعرف على االساليب الفنية آلداء القوالب  4 -أ

المهارات  –ب 

 الذهنية

 

 

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 القانون .يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة  1 -ب

 . القانونيوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة  2 -ب

 القانون . يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من خالل العزف على آلة  3 -ب

المهارات المهنية  :ج

 الخاصة بالمقرر : 

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 . على أسس وقواعد علمية سليمةالقانون يمارس العزف على آلة  - 1 -ج

 يتعرف على القوالب اآلليه وعزفها بطريقه صحيحه. -2-ج

 يمارس العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية بشكل جيد .  -3-ج

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن: د المهارات العامة:

 . بالعزف باسم الكلية والجامعة فى المناسبات واألعياد الرسمية المحلية واالقليميةيعمل   1 -د

 القانون .يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة  2 -د

 لتبادل الخبرات. وذالكالقانون يستخدم االنترنت فى التواصل مع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف ودراسة آلة  3 -د

 محتوى المقرر: -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثانى  (الفصل الدراسيالعود )آلة محتوى مقرر  األسابيع
 عدد الساعات 

 عملي

1 
 توصيف المقرر

 مراجعه على ما سبق دراسته بالترم األول 
2 

 2 التدريب العملى لمقام البياتى صعودا وهبوطا   2

 2 عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع تمارين تكنيكيه 3

 2 عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى  4

5 
 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا 

 عزف الجزء االول من دوالب عجم
2 

 2 الجزء الثانى من دوالب عجمعزف  ▪ 6

7 
 التدريب العملى لعزف الجزء األول من سماعى دارج بياتى ▪

 إختبار ميد تيرم  ▪
2 

 2 التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من سماعى دراج بياتى   8

 2 التدريب العملى على نقاط القوة والضعف الخاصه بسماعى دارج بياتى وعالجها  9

 2 التدريب العملى لعزف الخانه األولى والتسليمه من سماعى ثقيل   10

 2 التدريب العملى لعزف الخانه الثانيه والثالثه من سماعى ثقيل   11

 2 التدريب العملى لعزف الخانه الرابعه من سماعى ثقيل .  12



 

13 
 مراجعه علي سماعي ثقيل كامال .

 2 إختبار ميد تيرم 

   إختبار نهاية التيرم .  14
 

أساااااليت التعلاااايم  -5

 والتعلم:

 الحوار والمناقشة.  إستراتيجية -

 .إستراتيجية تبادل االدوار  -

 لبيان العملي.ا  إستراتيجية -

أساااااليت التعلاااايم  -6

والااتعلم للبااوب  وى 

 القدرات المحدودة:

 ال يوجد . ▪

 

  تقويم البوب: -7

أ االسااااااااااااااليت  -7

 المستخدمة

 االمتحان التطبيقي . )اإلختبار النهائي  (   -

 درجات أعمال السنه   -

 

 في االسبوع السابع والثالث عشر . سنهالامتحان اعمال  ▪ ب التوقيت: -7

 اإلسبوع الرابع عشر .  في االمتحان التطبيقي )اإلختبار النهائي  (  ▪

 . %20امتحان أعمال السنة درجة(  10) ▪ الدرجات ج توزيع: -7

 . %80االمتحان التطبيقي درجة(  40) ▪

 . %100الكلي للدرجاتالمجموع (درجة 50) ▪

 قائمة الكتت الدراسية والمراجع: -8

  أ مذكرات: -7

 2004القاهرة جامعة حلوان ،  –نبيل شوره : المقدمة في األلحان العربية ، كلية التربية الموسيقية  - ب كتت ملزمة:  -8

 م. 2007خيري محمد عامر:"انغام العود" ، الجزء االول ،الطبعه االولى ،كليه التربيه الموسيقيه ،جامعه حلوان ،القاهرة   -

 ال يوجد  ج كتت مقترحة:   -8

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 ال يوجد 

 

 

 س القسم العلمى لجم سيئر :مدير البرنامج               أستا  الماده : أ.د / غادة حسني           

 أ.د / غادة حسني                                              م  2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس ( قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني  -آلة القانون( الفرقة األولي -غناء مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة ثانية أو 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية    مهارات  هنية  المعااارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 توصيف المقرر ▪

 مراجعه على ما سبق دراسته بالترم األول  ▪
1 × ×   ×  

 
×  

 
×   

   ×   ×   ×   × × 2 التدريب العملى لمقام البياتى صعودا وهبوطا   ▪

عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع تمارين  ▪

 تكنيكيه 
3 × ×   × × 

 
× × 

 
× ×  

  × ×  × × ×  ×  ×  × 4 عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى  ▪

 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا  ▪

 عزف الجزء االول من دوالب عجم ▪
5 × × ×  ×  

× 
×  

× 
×  × 

  × ×  × × ×  ×  ×  × 6 عزف الجزء الثانى من دوالب عجم ▪

التدريب العملى لعزف الجزء األول مننن سننماعى دارج  ▪

 بياتى

 إختبار ميد تيرم   ▪

7  × ×  × × 

  

× 

× 

× ×  

التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من سماعى دراج  ▪

 بياتى  
8  ×  × × × 

 × 
× 

 
×  × 

التدريب العملى على نقاط القوة والضعف الخاصه   ▪

 بسماعى دارج بياتى وعالجها 
9  ×  ×   

× × 
× 

× 
 × × 

التدريب العملى لعزف الخانه األولى والتسليمه من  ▪

 سماعى ثقيل  
10 × ×  × ×  

× × 
× 

 
×  × 

التدريب العملى لعزف الخانه الثانيه والثالثه من  ▪

 سماعى ثقيل  
11  × × × × × 

× × 
× 

× 
× ×  

 × × × × × × × ×  × ×  × 12 التدريب العملى لعزف الخانه الرابعه من سماعى ثقيل . ▪



 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية    مهارات  هنية  المعااارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 مراجعه علي سماعي ثقيل كامال . ▪

  امتحان اعمال السنة ▪
13  × × × × × 

× × 
× 

× 
× × × 

 مدير البرنامج :   أستا  الماده : أ.د / غادة حسني                          

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / غادة حسني                                                                                

 

 

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس ( قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني -آلة القانون( الفرقة األولي -غناء )عزف آلة ثانية أو م المستهدفة لمقرر  يت التعليم والتعلم ونواتج التعلمصفوفة أسال

 

                

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدير البرنامج :     : أ.د / غادة حسني                          أستا  الماده

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / غادة حسني                                  

 

 

  

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 أساليت التعليم والتعلم 

 
 المعرفة والفهم  المهارات الذهنية  المهارات المهنية  المهارات العامة

3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة   × ×  ×  × ×  ×  × × 

 إستراتيجية إلقاء المحاضرة  ×  × × × ×  ×   ×  ×

 إستراتيجية البيان العملي       × × ×  × × × × × × × × 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس ( قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني  -آلة القانون( الفرقة األولي -آلة ثانية أو غناء )عزف مصفوفة أساليت التقويم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليت التقويم 
 المعرفة والفهم  المهارات الذهنية  المهارات المهنية  المهارات العامة

3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 أعمال السنة  × ×  × × ×  × ×  × × 

 األمتحان التببيقى  × × × × ×  × × × × × × ×

 مدير البرنامج :      أستا  الماده : أ.د / غادة حسني                         

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.د / غادة حسني                                 

 

 



 

  

 

 



 

 غناء غربى توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية  قسم:

 :المقرر  بيانات -1

 ) الفصل الدراسى الثاني (   األولى : الفرقة غناء غربى المقرر:  اسم الكودي:   الرمز

 ساعة  52   اإلجمالي:  ساعة   2  عملي:  ـــــــــنظرى        26  :الدراسية الوحدات عدد موسيقية تربيةالتخصص:  

 

 يؤدى التمارين الغنائية بإتقان  - المقرر: هدف -2

 ينمى الصوت من خالل التدريبات الصوتية .  -

 المقرر:  تدريس من المستهدف -3

 المعلومـــــات أ -3

 والمفاهيم:

 أن: على قادرا   الطالب  يكون المقرر تدريس  بانتهاء

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

 اداء اغانى اجنبية جماعية وفردية . يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت و  2 -أ

 .يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية .. 3 -أ

ــارات ب -3  المهـــ

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها.  1 -ب

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية . 2 -ب

  يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء.  3 -ب

 المهـــــــــارات ج-3

 الخاصــــة المهنيــــة

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

 . يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية المختلفة 3 -ج

 المجموعة.يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو بمصاحبة  4  -ج

 المهـــــــارات د -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذيعمل  1 -د

 مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. يتواصل  2 -د

 يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به.  3 -د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى .  4 -د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عددالساعات 

 عملي

 2 دراسة الجزء األول من التمرين األول . - 1

 2 . دراسة الجزء الثانى من التمرين األول - 2

 2 .األولمن التمرين   الثالثدراسة الجزء  ▪ 3

 2 .  (Vaccaiدراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية من كتاب ) ▪ 4

 2 دراسة الجزء الثانى من المقطوعة الغنائية السابقة ▪ 5

 2 دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة .  ▪ 6

 2 من نفس المقطوعة السابقة . الرابعدراسة الجزء  ▪ 7

8 
 دراسة الجزء األول من المقطوعة اإليطالية  ▪

▪  (A.Antiche) 
2 

 2 دراسة الجزء الثانى من نفس المقطوعة السابقة . ▪ 9

 2 من نفس المقطوعة السابقة . الثالثدراسة الجزء  ▪ 10

 2 من نفس المقطوعة السابقة .  الرابعدراسة الجزء  ▪ 11

 2 الدراسي. ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل  ▪ 12

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي.  ▪ 13

   االمتحان التطبيقي النهائي  ▪ 14



 

ــالي  -5 ــيم أس  التعل

 والتعلم:

 القاء المحاضراتاستراتيجية   -

 التدريب العملي.  استراتيجية -

 .العصف الذهنى  استراتيجية -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى . -

ــالي  -6 ــيم أس  التعل

 للطـــــ ب والـــــتعلم

ــات  ذوى االحتياجــــ

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الط ب: -7

ــالي   -7 أ االســــــــ

 المستخدمة

 .السنة درجات أعمال ▪

 .النهائي  االمتحان التطبيقي ▪

 

 الثالث عشر ألعمال السنة.السابع امتحان ميد تيرم واالسبوع األسبوع  ▪ التوقيت: ب-7

 . تطبيقي النهائياالمتحان ال الرابع عشراألسبوع  ▪

 . %20درجة ألعمال السنة   10 ▪ الدرجات توزيع: ج-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 .%100درجة المجموع الكلي  50 ▪

 والمراجع: الدراسية الكت   قائمة -8

  ▪ مذكرات: أ-8

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 ملزمة:   كت  ب-8

2 - Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3 - Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 

5-Schubert-lieder2 

6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

  مقترحة:   كت  ج-8

 أو  علمية  دوريات  د  -8

 مواقــــــع أو نشــــــرات

 إلخ اإلنترنت

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

  رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج                          د/ ليلى بيومى مصطفىأستاذ المقرر: 

غادة حسني  /أ.دم                                                   2/9/2018: االعتماد تاريخ



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني   –مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )غناء عالمى(  الفرقة األولى 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعــارف

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

  × × ×  × ×  × × ×  × × 1 راجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول. مُ  ▪

   × ×  × ×   × ×  × × 2 ء األول من التمرين األول .دراسة الجز ▪

  × ×  × ×    × ×  × × 3 . دراسة الجزء الثانى من التمرين األول ▪

   × × × ×  × × ×   × × 4 من التمرين األول. الثالثدراسة الجزء  ▪

 × ×  ×  × × ×  × ×  × × 5 .  (Vaccaiدراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية من كتاب ) ▪

  × × × × ×   × ×   × × 6 دراسة الجزء الثانى من المقطوعة الغنائية السابقة ▪

 ×  × ×  × × × × × ×  × × 7 دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة .  ▪

  × × × × ×  × × ×  ×  × 8 من نفس المقطوعة السابقة .  الرابعدراسة الجزء  ▪

 دراسة الجزء األول من المقطوعة اإليطالية  ▪

▪  (A.Antiche ) 
9 × × × × × 

  
× ×  × ×  × 

 ×  × × × ×  × × ×  × × × 10 دراسة الجزء الثانى من نفس المقطوعة السابقة .  ▪

  × ×  × × × ×  × × ×  × 11 من نفس المقطوعة السابقة .  الثالثدراسة الجزء  ▪

  × × × × ×  × ×  × × ×  12 من نفس المقطوعة السابقة .  الرابعدراسة الجزء  ▪

                ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي.  ▪

 

 د/ ليلي بيومي مصطفي                                                          مدير البرنامج :   أستاذ المقرر:   

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                        

 

  



 

 الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( التربية قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني –مصفوفة أسالي  التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر للمقرر الدراسي )غناء عالمى(  الفرقة األولى 

 اسالي  التعليم والتعلم 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

المهنيةالمهارات  المهارات الذهنية المعارف  المهارات العامة 

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

   × ×  ×  ×  × ×  × × القاء المحاضرات

  × × × × × × ×  × × × ×  التدري  العملي. -

 ×  × ×   × × × × ×  × × العصف الذهنى  -

 ×   ×           إستراتيجية التعلم األلكترونى . 

 أستاذ المقرر:     د/ ليلي بيومي مصطفي                                                          مدير البرنامج :

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                        

 

 

  



 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم  برنامج 

 الفصل الدراسي الثاني –مصفوفة أسالي  التقويم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر للمقرر الدراسي )غناء عالمى(  الفرقة األولى 

 اسالي  التقييم 

 التعلم المستهدفة للمقرر  نواتج

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعارف

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

  × × × × × × × × × ×  × × األمتحان التطبيقى 

 × × × × × × × × × × × × × × أعمال السنة 

 

 د/ ليلي بيومي مصطفي                                                          مدير البرنامج :   أستاذ المقرر:   

غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                        



 

 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى 

ــدد  عـــــــــــــ

ــاعات  الســـــ

ــة  الكليــــــــــ

 للتدريس

 الدرجات 
االختيار من 

 متعدد

  -صح 

 خطأ 
 المقالى  التكملة التوصيل

مهارة  

 عملية 

دراسة الجزء     -7

من نفس  الرابع

 المقطوعة السابقة 

يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء    3 -ب العالمية .يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   2 -ب المؤلفات الموسيقية العالمية على أسس وقواعد قراءة وتدوين   يتعرف  3 -أ واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت    2 -أ يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة   2 -ج   الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به يتواصل مع االخرين لرفع التذوق    3 -د لتعليم الغناء العربى والعالمى. يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش  2 -د على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد 1 -د عمرية المختلفة الغناءفى تعليم المراحل اليستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية   3 -ج اجنبية

2 2 4 √ √  √ 

 

√ 

دراسة الجزء   -8

األول من المقطوعة 

  .اإليطالية 

A.Antiche 

يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة   2 -ج للمؤلفات الموسيقية المختلفة . يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي  1 -ج يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب المؤلفات الموسيقية العالمية على أسس وقواعد قراءة وتدوين   يتعرف  3 -أ واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت    2 -أ والغنائى. يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى  1 -أ  اجنبية
 على التواصل بينه وبين األستاذيعمللل ضللمن مجموعللة إلكترونيللة تسللاعد 1 -د
 يتواصل مع االخرين   3 -د

2 2 4      √ 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا 



 

 في لرفع التذوق الموسيقى والفنى 
 المجتمع المحيط به.

 الغربى بالغناءاالستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى  4 -د

دراسةةةةة الجةةةةزء    -9

الثةةةةةانى مةةةةةن نفةةةةةس 

 المقطوعة السابقة .

اساليب االداء المختلفة أثناء    يقيم  3 -ب العالمية .يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   2 -ب المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين    3 -أ اغانى اجنبية جماعية وفردية . يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء    2 - يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة   2 -ج رش يتواصل مع االخرين فى اعداد و  2 -د على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد 1 -د فى تعليم المراحل العمرية المختلفة الغناءيستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية   3 -ج اجنبية  الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به يتواصل مع االخرين لرفع التذوق    3 -د لتعليم الغناء العربى والعالمى. 

2 2 4      √ 

دراسةةةة الجةةةزء    -10

مةةةةةن نفةةةةةس  الثالةةةةةث

 المقطوعة السابقة .

يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة   2 -ج للمؤلفات الموسيقية المختلفة . يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي  1 -ج يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين    3 -أ واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .أسس وقواعد تدريب الصوت   يشرح  2 -أ والغنائى. يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى  1 -أ  اجنبية
 على التواصل بينه وبين األستاذيعمللل ضللمن مجموعللة إلكترونيللة تسللاعد 1 -د
 يتواصل مع االخرين   3 -د

 في لرفع التذوق الموسيقى والفنى 
 المجتمع المحيط به.

االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى  4 -د

2 2 4     

 

√ 



 

 

  

 

 

 الغربى بالغناء

دراسةةةة الجةةةزء    -11

مةةةةةن نفةةةةةس  الرابةةةةةع

 المقطوعة السابقة

يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء    3 -ب العالمية .يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   2 -ب المؤلفات الموسيقية العالمية على أسس وقواعد قراءة وتدوين   يتعرف  3 -أ واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت    2 -أ يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة   2 -ج  الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به يتواصل مع االخرين لرفع التذوق    3 -د لتعليم الغناء العربى والعالمى. يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش  2 -د على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد 1 -د عمرية المختلفة الغناءفى تعليم المراحل اليستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية   3 -ج اجنبية
 

2 2 4      √ 

 √       2 2 ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي   -12

ــ  إمتحان ألعمال الفصل الدراسي.   -13 ــ  ــــ ــ  ــــ  √      ــــ

ــ  امتحان نهاية الفصل الدراسي   -14 ــ  ــــ ــ  ــــ  مشروع بحثي بناء على تعليمات المجلس األعلى للجامعات  ــــ

 األدلة والشواهد: 

 



 

 

 

في المحتويات   (Online)في المحتويات العملي التعلم المدمج  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 العملية  
 

Face to face (60%) 

 نواتج التعلم  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 

طرق 

 التدريس 
 أدوات التقييم 

 دراسة الجزء الثانى من التمرين األول -2
 ؤلفات موسيقية بلغة اجنبية يمارس غناء م 2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج ناء يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ  3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى  1 -
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د

2 
الحوار  

والمناقشة  

 .البيان العملى

المهارة  

 العملية

 من التمرين األول الثالثدراسة الجزء  -3
 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج ناء يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ  3 -ب مفردات المدونة الموسيقية و   يفسر  1 -ب يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى  1 -
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د

2 
الحوار  

والمناقشة  

 .البيان العملى

المهارة  

 العملية

 دراسة الجزء الثانى من المقطوعة الغنائية السابقة -5
يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية   2 -أ يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 -  اجنبية يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ .

2 
البيان العملى 

 ،لعب األدوار 

المهارة  

 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 

 الخاصة بالغناء الغربىيستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة   4 -د المجتمع المحيط به. في لرفع التذوق الموسيقى والفنى  يتواصل مع االخرين   3 -د يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د

 دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة  -6
يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية   2 - يمارس غناء مؤلفات  2 -يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء  ج  3 -ب يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ . عمرية  يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل ال 3 -ج موسيقية بلغة اجنبية  يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. 2 -د يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د المختلفة الغناء
يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د

 المحيط به 

2 
البيان العملى 

 األدوار  ،لعب
المهارة  

 العملية

  .دراسة الجزء األول من المقطوعة اإليطالية   -8

A.Antiche 

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية   2 -أ يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 -أ  اجنبية يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ .
 األستاذيعمللللل ضللللمن مجموعللللة إلكترونيللللة تسللللاعد علللللى التواصللللل بينلللله وبللللين 1 -د
 يتواصل مع االخرين   3 -د

 في لرفع التذوق الموسيقى والفنى 
 المجتمع المحيط به.

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة   4 -د
 الغربى الخاصة بالغناء

2 
العملى البيان 

 ،لعب األدوار 
المهارة  

 العملية



 

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية   2 - دراسة الجزء الثانى من نفس المقطوعة السابقة .    -9 يمارس غناء مؤلفات  2 -يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء  ج  3 -ب يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ . عمرية  يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل ال 3 -ج موسيقية بلغة اجنبية  يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. 2 -د يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د المختلفة الغناء
يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د

 المحيط به 

2 
الحوار  

والمناقشة  

 .البيان العملى

المهارة  

 العملية

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية   2 -أ من نفس المقطوعة السابقة الرابعدراسة الجزء     -11 يمارس غناء مؤلفات  2 -يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء  ج  3 -ب يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ . عمرية  يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل ال 3 -ج موسيقية بلغة اجنبية   المحيط به يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. 2 -د يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د المختلفة الغناء

2 
البيان العملى 

 األدوار  ،لعب
المهارة  

 العملية

 المكتبة .اإلنترنت .بنك المعرفة  مصادر التعلم

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 المراجع

2 - Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3 - Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 

5-Schubert-lieder2 

6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم نواتج  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 طرق التدريس 

أدوات  

 التقييم 

 دراسة الجزء األول من التمرين األول -1
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج ناء يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ  3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى  1 -ا

التعلم  2

 اإللكترونى

المهارة  

 العملية

دراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية  -4

 ( Vaccaiمن كتاب ) 

 اجنبية يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج ناء يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ  3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .  2 -أ يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 -ا
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 يتواصل مع االخرين   3 -د

 في لرفع التذوق الموسيقى والفنى 
 المجتمع المحيط به.

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة   4 -د
 بالغناء الغربى 

التعلم  2

 اإللكترونى
المهارة  

 العملية

من نفس  الرابعدراسة الجزء     -7

 المقطوعة السابقة 

يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة  2 -يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء  ج  3 -ب يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .  2 -أ  عمرية المختلفة الغناءيستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل ال 3 -ج اجنبية

التعلم  2

 اإللكترونى
المهارة  

 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 

  يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به   3 -د يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. 2 -د يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
من نفس  الثالثدراسة الجزء     -10

 المقطوعة السابقة . 

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية يتعرف  3 -أ يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .  2 -أ يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 -أ
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 يتواصل مع االخرين   3 -د

 في لرفع التذوق الموسيقى والفنى 
 المجتمع المحيط به.

 الغربى بالغناءيستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة   4 -د

التعلم  2

 اإللكترونى
المهارة  

 العملية

    مراجعة على ما تم دراسته -12

 اإلنترنت . بنك المعرفة مصادر التعلم

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 المراجع 

2 - Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3 - Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 

5-Schubert-lieder2 

6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

 

 



 

 
 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر) غناء ( الفرقة األولى فصل ثان 

 المـــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 مخرجــــــــــــــــــــــــات التعلـــــــــــــــــــم 

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

العزفى    1  -أ 10 %21.42 6 دراسة التمرين األول . االداء  واساسيات  قواعد  يوضح 

 . والغنائى.

يفسر مفردات المدونة الموسيقية     1  -ب

 وادائها.

االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   يميز  2 -ب

 العالمية . 

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات   1 -ج

 الموسيقية المختلفة . 

ضمن مجموعةةة إلكترونيةةة تسةةاعد علةةى يعمل  1  -د

 التواصل بينه وبين األستاذ

لتعليم    2  -د ورش  اعداد  فى  االخرين  مع  يتواصل 

 الغناء العربى والعالمى. 

يتواصل مع االخرين لرفةةع التةةذوق الموسةةيقى    3  -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به.

يسةةةتخدم التكنولوجيةةةا الحديثةةةة فةةةى االسةةةتماع  4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

   

  √ 

العزفى    1  -أ 10 35.71% 15 ( Vaccaiدراسة مقطوعة غنائية من كتاب ) االداء  واساسيات  قواعد  يوضح 

 والغنائى.

و   2  -أ الصوت  تدريب  وقواعد  أسس  اداء  يشرح 

 اغانى اجنبية جماعية وفردية . 

يتعةةرف علةةى أسةةس وقواعةةد قةةراءة وتةةدوين   3 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالمية

مفردات المدونة الموسيقية    يفسر   1  -ب

 وادائها.

يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   2 -ب

 العالمية . 

   

  √ 



 

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء  3 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات   1 -ج

 الموسيقية المختلفة . 

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

الموسيقية    3  -ج المؤلفات  يستخدم 

العمرية   المراحل  تعليم  فى  والغنائية 

   المختلفة

يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو   4  -ج

 بمصاحبة المجموعة

ضمن مجموعةةة إلكترونيةةة تسةةاعد علةةى يعمل  1  -د

 التواصل بينه وبين األستاذ

ورش    2  -د اعداد  فى  االخرين  مع  لتعليم  يتواصل 

 الغناء العربى والعالمى. 

الموسيقى     3  -د التذوق  لرفع  االخرين  مع  يتواصل 

 والفنى فى المجتمع المحيط به. 

يسةةةتخدم التكنولوجيةةةا الحديثةةةة فةةةى االسةةةتماع  4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

 دراسة المقطوعة اإليطالية 

 (A.Antiche ) 

العزفى    1  -أ 15 42.85% 12 االداء  واساسيات  قواعد  يوضح 

 والغنائى.

و   2  -أ الصوت  تدريب  وقواعد  أسس  اداء  يشرح 

 اغانى اجنبية جماعية وفردية . 

يتعةةرف علةةى أسةةس وقواعةةد قةةراءة وتةةدوين   3 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالمية

مفردات المدونة الموسيقية    يفسر   1  -ب

 وادائها.

يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي   2 -ب

 العالمية . 

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء  3 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات   1 -ج

 الموسيقية المختلفة . 

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

الموسيقية    3  -ج المؤلفات  يستخدم 

العمرية   المراحل  تعليم  فى  والغنائية 

   المختلفة

يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو   4  -ج

 بمصاحبة المجموعة

ضمن مجموعةةة إلكترونيةةة تسةةاعد علةةى يعمل  1  -د

   

  √ 



 

 التواصل بينه وبين األستاذ

ورش    2  -د اعداد  فى  االخرين  مع  لتعليم  يتواصل 

 الغناء العربى والعالمى. 

يتواصل مع االخرين لرفةةع التةةذوق الموسةةيقى    3  -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به.

يسةةةتخدم التكنولوجيةةةا الحديثةةةة فةةةى االسةةةتماع  4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

        40 |%|100 28 اإلجمالى

 

 

 

 



 
   

   

 

 توصيف مقرر دراسي 
 جامعة/ المنوفية 

 كلية/ التربية النوعية 
 قسم/ التربية الموسيقية 

 

 :المقرر بيانات -1
 االولى  :المستوى /  الفرقة آله ثانيه عود : المقرر اسم : الكودي الرمز

 ساعة  2  : اإلجمالي  ساعة 2  :عملي   :نظري             وحدتين :الدراسية الوحدات عدد موسيقية  تربية: التخصص
 

 يمارس العزف على آلة العود على اسس وقواعد علمية سليمة .  - :المقرر هدف -2

 يتعرف على قوالب آليه وعزفها بطريقه صحيحه.  -
 :المقرر  تدريس  من  المستهدف -3

المعااااااااااااااااااااااااارف - أ
 والمفاهيم:

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 .العود  بآلة  الخاصة والمصطلحات  األساسية المفاهيم يوضح  1 -أ



 
   

   

 يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة العود   2 -أ

 أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . صنف ي  3 -أ
 االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية يشرح  4 -أ

المهارات   – ب
 الذهنية : 

 

 

 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 العود  آللة  الموسيقى األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 

 العود. يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة   2 -ب 

 أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من خالل العزف على آلة العود يحلل 3 -ب 

المهارات  - ج
المهنية الخاصة  

 بالمقرر :

 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 .  يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد علمية سليمة  - 1  -ج

 .عزف القوالب اآللية  بطريقة صحيحة يتعرف على   -2-ج

 يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية بشكل جيد .   -3-ج



 
   

   

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء :العامة  المهارات  د

 واالقليميةيعمل بالعزف باسم الكلية والجامعة فى المناسبات واألعياد الرسمية المحلية  1 -د 

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود  2 -د 

 لتبادل الخبرات. ع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف ودراسة آلة العود وذالكيتواصل م 3 -د 

 محتوى المقرر: -4
 

 

 

 

 

 

 

 مقرر العود ترم الثانى  محتوى  األسابيع
 الساعات  عدد
 عملي نظري 

 األول  األسبوع
 توصيف المقرر

 مراجعه على ما سبق دراسته بالترم األول  
 2 ـــــــــــــــ 

 2 ـــــــــــــــ  التدريب العملى لمقام البياتى صعودا وهبوطا   الثاني األسبوع

 2 ـــــــــــــــ  عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع تمارين تكنيكيه  الثالث األسبوع

 2 ـــــــــــــــ  عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى   الرابع  األسبوع

  األسبوع
 الخامس

 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا  

 عزف الجزء االول من دوالب عجم 
 2 ـــــــــــــــ 



 
   

   

 

 

 

  األسبوع
 2 ـــــــــــــــ  عجم دوالب  من الثانى الجزء عزف ▪ السادس 

 السابع األسبوع
التــدريب العملــى لعــزف الجــزء األول مــن ســماعى دارج  ▪

 بياتى

 إختبار ميد تيرم  ▪
 2 ـــــــــــــــ 

 الثامن األسبوع
التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من سماعى دراج  

 2 ـــــــــــــــ  بياتى  

 التاسع األسبوع
التدريب العملى على نقاط القوة والضعف الخاصه  

 2 ـــــــــــــــ  دارج بياتى وعالجهابسماعى 

 العاشر األسبوع
التدريب العملى لعزف الخانه األولى والتسليمه من  

 2 ـــــــــــــــ  سماعى ثقيل  

  الحادي األسبوع
 عشر

التدريب العملى لعزف الخانه الثانيه والثالثه من سماعى  

 2 ـــــــــــــــ  ثقيل  

 الثاني األسبوع
 عشر

 . التدريب العملى لعزف الخانه الرابعه من سماعى ثقيل 
 2 ـــــــــــــــ 



 
   

   

 الثالث األسبوع
 عشر

 .  كامال علي سماعي ثقيلمراجعه  

 إختبار ميد تيرم 
 2 ـــــــــــــــ 

األسبوع الرابع  
 عشر 

 مراجعة علي التيرم الثاني كامال  
 2 ـــــــــــــ 

 
 

 التعلاايم أسااال ب -5
 :والتعلم

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  -

 .تبادل األدوار  إستراتيجية  -

 البيان العملي.إستراتيجية  -

تطبيقات مختلفة من واتس آب أو فيس بوو  و التعليم األلكتروني و استخدام المنصات التعليميةإستراتيجية    -

 وغيرها من وسائل التواصل

 التعلاايم أسااال ب -6
 ذوى   للطابب  والتعلم
 :المحدودة  القدرات

 ال يوجد . ▪
 

  تقويم الطبب: -7

. )اإلختبار النهائي  ( هو عبارة عن عزف الطالب لمحتوي المقرر الدراسي أمام    االمتحان التطبيقي -أ االساااااااااااااااال ب  -7
 لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم . 



 
   

   

درجات أعمال السنه )هي عبارة عن عزف الطالوب أموام أسوتال الموادة لوبعا أجوزاء محتووي المقورر  - المستخدمة
 الدراسي (.

 . كترونياإللكترونية، والتعليم اإللختبارات اإلطرق التدريس المستخدمة مثل إستخدام  -
 

  سنه اعمال امتحان ▪ :التوق ت ب -7
 االسبوع السابع والثالث عشر .  -1 ▪
 . )اإلختبار النهائي  ( . اإلسبوع الرابع عشر .  االمتحان التطبيقي -2 ▪

 الاااااااااااادرجات   -7
 :توزيع

 (درجة 10. )%20 السنة أعمال امتحان ▪
 (درجة 40. )%80 التطبيقي االمتحان ▪
 (رجةد  50. )%100المجموع  ▪

 :والمراجع الدراسية الكتب قائمة -8
 المقرر مذكرات  ▪ :مذكرات أ -7
: ملزمة  كتب  ب  -8
)( 

جامعة حلوان ، القاهرة   –نبيل شوره : المقدمة في األلحان العربية ، كلية التربية الموسيقية   -
2004 

،الطبعه االولى ،كليه التربيه الموسيقيه ،جامعه  خيري محمد عامر:"انغام العود" ، الجزء االول  -
م. 2007حلوان ،القاهرة   

 ال يوجد  كتاااااااااااااااااااااااب   -8

 
 



 
   

   

 : مقترحة
 دورياااااااااااااااااات د -8

 أو  نشرات  أو  علمية
 إلخ اإلنترنت مواقع

 ال يوجد 
 
 

 

 جلس القسم العلمي: رئيس ممدير البرنامج                                                          حمدي    : د/ أيمن استاذ المقرر                    

 أ.د/ غادة حسني                                                                            م  2/9/2018ماد: عتتاريخ اال                   

 

 

 

 

 



 
   

   

 )آللة العود ت رم ثاني( الفرقة األولي   مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 
 الدراسة

 مهارات عامة  مهنية   مهارات  ذهنية  مهارات  المعااارف 

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 توصيف المقرر

 مراجعه على ما سبق دراسته بالترم األول  ▪
1   ×    ×  

 ×  ×  
 × 

  ×  

التدريب العملى لمقام البياتى صعودا  

  ×   ×   ×  2 وهبوطا  
  ×  × 

  ×  ×  × 

عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع  

 ×    ×   ×  3 تمارين تكنيكيه 
 × 

  
 × 

   × 

  ×    ×    ×   ×     4 عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى  

 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا  

 عزف الجزء االول من دوالب عجم 
5  ×    ×  ×  

 
 ×  

 × 
   × 

  ×     ×    ×     ×  6 عجم دوالب  من الثانى الجزء عزف ▪



 
   

   

ــزء األول مــــــن  ▪ ــى لعــــــزف الجـــ ــدريب العملـــ التـــ
 سماعى دارج بياتى

 إختبار ميد تيرم  ▪
7    ×    × 

 ×  × 
 

 × 
 ×   × 

التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من  

 ×     ×   8 سماعى دراج بياتى  
 ×  × 

 
 

   × 

التدريب العملى على نقاط القوة والضعف  

  ×  ×   ×   9 الخاصه بسماعى دارج بياتى وعالجها 
  × 

 
 × 

   

التدريب العملى لعزف الخانه األولى  

  ×  ×   ×   10 والتسليمه من سماعى ثقيل  
 ×  × 

 
  ×   × 

التدريب العملى لعزف الخانه الثانيه والثالثه  

  ×    ×   11 من سماعى ثقيل  
  × 

 
 ×  ×   

التدريب العملى لعزف الخانه الرابعه من  ▪
  ×   ×    ×   ×  12 .سماعى ثقيل 

 
   × 

 .  كامال علي سماعي ثقيلمراجعه  

 إختبار ميد تيرم   ▪
13    ×   ×  

 ×  ×  × 
 × 

  ×  × 

   



 
   

   

 

 

 األولي  )الفرقةتيرم ثاني      العود  مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر

 

                      

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 أساليب التعليم والتعلم  التعلم المستهدفة للمقرر نواتج  

 المعرفة والفهم  لهنية  المهارات ال مهنية  المهارات ال المهارات العامة 

3 2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

  × 

   × 

  × 

   × 

  × 

 الحوار والمناقشة  إستراتيجية  

 × 

  ×  × 

    × 

  ×  × 

  × 

 تبادل األدوار  إستراتيجية 

  × 

    × 

   × 

  ×  × 

 البيان العملي إستراتيجية      



 
   

   

 مصفوفة أساليب التقويم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر 
 

 أساليب التقويم  نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المعرفة والفهم  لهنية  المهارات ال مهنية  المهارات ال المهارات العامة 

3 

  

2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 

  ×  ×   × 

   × 

  × 

  × 

 أعمال السنة  

 × 

   ×  ×  ×  × 

  ×  ×  × 

  × 
 األمتحان التطبيقى 

 

 

 .م / غادة حسني  أ أستاذ الماده :    د/ أيمن حمدى                رئيس مجلس القسم العلمى : 

 التوقيع :                               التاريخ :     /    /                  اسم منسق المادة :    

 

 



 
   

   

 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 

ساعات  

التعلم  

 االجمالى

عدددددددددد   

السدداعات 

الكليددددددد  

 للت ريس

 ال رجات
االختيار  

من  

 متع   

  -صح 

 خطأ 
 لمقالى ا لتكمل  ا التوصيل 

مهارة  

 عملي  

التـــدريب العملـــى لعـــزف الجـــزء األول مـــن  -7
 سماعى دارج بياتى

 

يصنف أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة العود وكيفية  3 -أ
 العزف واصدار الصوت .

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير الموسيقى  2 -ب
 العزف على آلة العود. فى 

الموسيقى من خالل العزف  يحلل أساسيات الموسيقى فى النشاط  3 -ب
 . على آلة العود

يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد   - 1  -ج
 .  علمية سليمة

يتواصل مع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف ودراسة  3 -د 

2 2 5     

  

 

 

 

√ 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 
   

   

 لتبادل الخبرات  آلة العود وذالك

 

التووودريب العملوووى لعوووزف الجوووزء   -8

 الثانى من سماعى دراج بياتى

 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة   2 -أ
 .العود 

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير    2 -ب 
 الموسيقى فى العزف على آلة العود. 

الموسيقى من  يحلل أساسيات الموسيقى فى النشاط  3 -ب 
 .خالل العزف على آلة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد   - 1  -ج
 .  علمية سليمة

يتواصــل مــع عــازفين أخــرين ممــن يقومــون بعــزف ودراســة  3 -د 
 لتبادل الخبرات.  آلة العود وذالك

2 2 5      

 

 

 

√ 

التدريب العملى على نقاط   -9
القوة والضعف الخاصه  

آلة    2  -أ العزف على  خالل  من  ترقيم األصابع  على         5 2 2يتعرف 



 
   

   

 العود بسماعى دارج بياتى وعالجها

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية  4 -أ

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة    1 -ب 
 العود 

العزف على آلة العود على أسس وقواعد يمارس   - 1  -ج
 .  علمية سليمة

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية    -3-ج
 بشكل جيد .  

 

√ 

التوودريب العملووى لعووزف الخانووه  -10
 .األولى والتسليمه من سماعى ثقيل

آلة    2  -أ العزف على  خالل  من  ترقيم األصابع  على  يتعرف 
 العود

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية .  4 -أ

يحلل أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من   3 -ب 
 .  خالل العزف على آلة العود 

2 2 5     

 √ 



 
   

   

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة    1 -ب 
 العود . 

يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد   - 1  -ج
 .  علمية سليمة

ــبات  1 -د  ــى المناســ ــة فــ ــة والجامعــ ــم الكليــ ــالعزف باســ يعمــــل بــ
 واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

يتواصــل مــع عــازفين أخــرين ممــن يقومــون بعــزف ودراســة  3 -د 
 لتبادل الخبرات.  آلة العود وذالك

التوودريب العملووى لعووزف الخانووه   -11

 الثانيه والثالثه من سماعى ثقيل 

 

آلة    2  -أ العزف على  خالل  من  ترقيم األصابع  على  يتعرف 
 العود

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة    1 -ب 
 العود 

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة    1 -ب 

2 2 5      

√ 



 
   

   

 العود 

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية    -3-ج
 بشكل جيد .  

ــبات  1 -د  ــى المناســ ــة فــ ــة والجامعــ ــم الكليــ ــالعزف باســ يعمــــل بــ
 واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

التدريب العملى لعزف الخانه     -12

 الرابعه من سماعى ثقيل 
يصنف أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة العود   3  -أ

 وكيفية العزف واصدار الصوت . 
آللة   1  -ب  الموسيقى  األداء  فى  والضعف  القوة  نقاط  يستنتج 

 العود 

يحلل أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من   3 -ب 
 العزف على آلة العودخالل 

يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد   - 1  -ج
 .  علمية سليمة

2 2 5      

√ 



 
   

   

 

 

 

 يتعرف على عزف القوالب اآللية  بطريقة صحيحة .  -2-ج

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية    -3-ج
 بشكل جيد . 

لألعمـــــال يســـــتخدم التكنولوجيـــــا الحديثـــــة فـــــى االســـــتماع والمشـــــاهدة  2 -د
 . المختلفة الخاصة بآلة العود

يتواصل مع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف .ودراسة آلة العود   3 -د
 . لتبادل الخبرات وذالك

 √      وووووو  وووووو  وووووو  إمتحان ألعمال السنة.   -13

 امتحان عملى   وووووو  وووووو  وووووو  العام الدراسي. نهايةامتحان    -14

 األدلة والشواهد: 

 



 
   

   

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
ع   ساعات  

 الت ريس 
 أ وات التقييم  طرق الت ريس 

والمصطلحات   1  -أ التدريب العملى لمقام البياتى صعودا وهبوطا  -2 األساسية  المفاهيم  يوضح 
 الخاصة بآلة العود.

على    3  -أ المختلفة  والتقنيات  األداء  أساليب  يصنف 
 الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء   1 -ب 
 الموسيقى آللة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
 .  وقواعد علمية سليمة

يتعرف على عزف القوالب اآللية  بطريقة    -2-ج

 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

 

المهارة  

 العملية

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 
   

   

 صحيحة  

ــة فــــــى  1 -د  ــة والجامعــــ ــم الكليــــ ــل بــــــالعزف باســــ يعمــــ
 المناسبات واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

يســـــــتخدم التكنولوجيـــــــا الحديثـــــــة فـــــــى االســـــــتماع  2 -د 
 لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود والمشاهدة 

يتواصل مع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف   3 -د 
 لتبادل الخبرات  ودراسة آلة العود وذالك

 عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع تمارين تكنيكيه -3

 

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية  4 -أ

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يتعرف على عزف القوالب اآللية  بطريقة    -2-ج
 صحيحة 

البيان   2

 العملى 

المهارة  

 العملية



 
   

   

التكنولوجيا الحديثة فى االستماع  يستخدم  2 -د 
 والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا   -5

 عزف الجزء االول من دوالب عجم 

والمصطلحات   1  -أ األساسية  المفاهيم  يوضح 
 الخاصة بآلة العود.

 الفنية آلداء القوالب اآلليةيشرح االساليب   4 -أ

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء   1 -ب 
 الموسيقى آللة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
 .  وقواعد علمية سليمة

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات   -3-ج
 اآللية بشكل جيد .  

 يتواصل مع عازفين أخرين ممن يقومون بعزف  3 -د 

البيان   2

 العملى 

المهارة  

 العملية



 
   

   

 لتبادل الخبرات  ودراسة آلة العود وذالك

 عزف الجزء الثانى من دوالب عجم -6

 

األساسية    1  -أ المفاهيم  والمصطلحات يوضح 
 الخاصة بآلة العود.

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء   1 -ب 
 الموسيقى آللة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
 .  وقواعد علمية سليمة

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 
 والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

البيان   2

 العملى 

المهارة  

 العملية

التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من سماعى دراج   -8

 .بياتى 

العزف   2  -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 على آلة العود 

يحلل أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى   3 -ب 
 من خالل العزف على آلة العود

البيان   2

 العملى 

المهارة  

 العملية



 
   

   

الحليات  يوظف أساليب األداء المختلف مثل   2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
 .  وقواعد علمية سليمة

يتواصل مع عـازفين أخـرين ممـن يقومـون بعـزف   3  -د 
 لتبادل الخبرات.  ودراسة آلة العود وذالك

نقاط القوة والضعف الخاصه  التدريب العملى على   -9

 بسماعى دارج بياتى وعالجها
العزف   2  -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 

 على آلة العود 

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية  4 -أ

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء   1 -ب 
 الموسيقى  

 آللة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهارة  

 العملية



 
   

   

 .  وقواعد علمية سليمة

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات   -3-ج
 اآللية بشكل جيد .  

التوودريب العملووى لعووزف الخانووه الثانيووه والثالثووه موون  -11

 سماعى ثقيل 

 

العزف   2  -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 على آلة العود 

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء   1 -ب 
 الموسيقى آللة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
 .  وقواعد علمية سليمة

يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات   -3-ج
 اآللية  

 بشكل جيد .  

ــة فــــــى  1 -د  ــة والجامعــــ ــم الكليــــ ــل بــــــالعزف باســــ يعمــــ

البيان   2

 العملى 

المهارة  

 العملية



 
   

   

 المناسبات واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

 المصري بن  المعرفة  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

 كتاب الموسيقى العربية نبيل شورة المراجع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

 

 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
ع   ساعات  

 الت ريس 
 أ وات التقييم  طرق الت ريس 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة    2  -أ مراجعه على ما سبق دراسته بالترم األول  -1
 العود

يستنتج نقاط القوة والضعف فى األداء الموسيقى آللة   1  -ب
 العود

من    3  -ب الموسيقى  النشاط  فى  الموسيقى  أساسيات  يحلل 
 خالل العزف على آلة العود 

على    -  1  -ج العزف  وقواعد  يمارس  أسس  على  العود  آلة 
   علمية سليمة

التعليم   2

 االلكترونى 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
   

   

 يطبق العزف بزمن منتظم وأداء المقطوعات اآللية   -3-ج

 بشكل جيد . 

والمشاهدة    2  -د االستماع  فى  الحديثة  التكنولوجيا  يستخدم 
 لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية 4 -أ عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى  -4

يوظــــــــــــــــــــف أســــــــــــــــــــاليب األداء المختلــــــــــــــــــــف مثـــــــــــــــــــــل  2 -ب
الحليــــــــــات والتعبيــــــــــر الموســــــــــيقى فــــــــــى العــــــــــزف علــــــــــى آلــــــــــة 

 العود.

يتعـــــــــرف علــــــــــى عـــــــــزف القوالــــــــــب اآلليـــــــــة  بطريقــــــــــة  -2-ج
 صحيحة .

االستماع والمشاهدة  يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى  2 -د
 لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود

التعليم   2

 االلكترونى 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

التـــدريب العملــــى لعـــزف الجــــزء األول مـــن ســــماعى دارج  -7 ▪
 بياتى

يصنف أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة العود   3 -أ
 وكيفية العزف واصدار الصوت . 

التعليم   2

 االلكترونى 

فيديو  

توضيحى  



 
   

   

يوظــــــــــــــــــــف أســــــــــــــــــــاليب األداء المختلــــــــــــــــــــف مثـــــــــــــــــــــل  2 -ب إختبار ميد تيرم 
الحليــــــــــات والتعبيــــــــــر الموســــــــــيقى فــــــــــى العــــــــــزف علــــــــــى آلــــــــــة 

 العود.

يحلــــــــــــــــل أساســــــــــــــــيات الموســــــــــــــــيقى فــــــــــــــــى النشــــــــــــــــاط  3 -ب
 1 -جالموســـــــــيقى مـــــــــن خـــــــــالل العـــــــــزف علـــــــــى آلـــــــــة العـــــــــود

يمــــــــــــارس العــــــــــــزف علــــــــــــى آلــــــــــــة العــــــــــــود علــــــــــــى أســــــــــــس  -
 . وقواعد علمية سليمة

يطبــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــزف بـــــــــــــــــــــــــزمن منـــــــــــــــــــــــــتظم وأداء  -3-ج
 المقطوعات اآللية بشكل جيد . 

ــة فـــــــــــى  1 -د ــة والجامعـــــــــ ــل بـــــــــــالعزف باســـــــــــم الكليـــــــــ يعمـــــــــ
 المناسبات واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

ــن يقومــــــــــــون  3 -د ــرين ممـــــــــ ــازفين أخـــــــــ ــع عـــــــــ ــل مـــــــــ يتواصـــــــــ
لتبـــــــــــــادل  بعـــــــــــــزف ودراســـــــــــــة آلـــــــــــــة العـــــــــــــود وذالـــــــــــــك

 الخبرات.

 مصور

ــاليب األداء والتقنيـــــــــــــــــات المختلفـــــــــــــــــة  3 -أالتدريب العملى لعزف الخانه األولى والتسليمه من   -10 فيديو  التعليم   2يصـــــــــــــــــنف أســـــــــــــــ



 
   

   

ــدار الصــــــــوت  سماعى ثقيل  ــة العــــــــزف واصــــــ ــود وكيفيــــــ ــة العــــــ علــــــــى الــــــ
. 

يســـــــــــــــتنتج نقـــــــــــــــاط القـــــــــــــــوة والضـــــــــــــــعف فـــــــــــــــى األداء  1 -ب
 الموسيقى آللة العود

أساســــــــــــــــيات الموســــــــــــــــيقى فــــــــــــــــى النشــــــــــــــــاط يحلــــــــــــــــل  3 -ب
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود

يمـــــــــــــارس العـــــــــــــزف علـــــــــــــى آلـــــــــــــة العـــــــــــــود علـــــــــــــى  - 1 -ج
 . أسس وقواعد علمية سليمة

يتعـــــــــرف علــــــــــى عـــــــــزف القوالــــــــــب اآلليـــــــــة  بطريقــــــــــة  -2-ج
 صحيحة .

يطبــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــزف بـــــــــــــــــــــــــزمن منـــــــــــــــــــــــــتظم وأداء  -3-ج
 المقطوعات اآللية بشكل جيد . 

يتعــــــــــــــرف علــــــــــــــى تــــــــــــــرقيم األصــــــــــــــابع مــــــــــــــن خــــــــــــــالل  2 -أ
 العزف على آلة العود

 يشرح االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية 4 -أ

توضيحى   االلكترونى 

 مصور



 
   

   

يســـــــــــــــتنتج نقـــــــــــــــاط القـــــــــــــــوة والضـــــــــــــــعف فـــــــــــــــى األداء  1 -ب
 الموسيقى آللة العود

الموســــــــــــــــيقى فــــــــــــــــى النشــــــــــــــــاط يحلــــــــــــــــل أساســــــــــــــــيات  3 -ب
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود

يمـــــــــــــارس العـــــــــــــزف علـــــــــــــى آلـــــــــــــة العـــــــــــــود علـــــــــــــى  - 1 -ج
 . أسس وقواعد علمية سليمة

ــة فـــــــــــى  1 -د ــة والجامعـــــــــ ــل بـــــــــــالعزف باســـــــــــم الكليـــــــــ يعمـــــــــ
 المناسبات واألعياد الرسمية المحلية واالقليمية

ــن يقومــــــــــــون  3 -د ــرين ممـــــــــ ــازفين أخـــــــــ ــع عـــــــــ ــل مـــــــــ يتواصـــــــــ
 لتبادل  ودراسة آلة العود وذالكبعزف 

 مراجعه علي سماعي ثقيل كامال .  -13

 إختبار ميد تيرم    

 

ــاليب األداء والتقنيـــــــــــــــــات المختلفـــــــــــــــــة  3 -أ يصـــــــــــــــــنف أســـــــــــــــ
ــدار الصــــــــوت  ــة العــــــــزف واصــــــ ــود وكيفيــــــ ــة العــــــ علــــــــى الــــــ

. 

يســـــــــــــــتنتج نقـــــــــــــــاط القـــــــــــــــوة والضـــــــــــــــعف فـــــــــــــــى األداء  1 -ب
 الموسيقى آللة العود

التعليم   2

 االلكترونى 

فيديو  

توضيحى  

 مصور



 
   

   

يحلــــــــــــــــل أساســــــــــــــــيات الموســــــــــــــــيقى فــــــــــــــــى النشــــــــــــــــاط  3 -ب
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود

يمـــــــــــــارس العـــــــــــــزف علـــــــــــــى آلـــــــــــــة العـــــــــــــود علـــــــــــــى  - 1 -ج
 . أسس وقواعد علمية سليمة

يتعـــــــــرف علــــــــــى عـــــــــزف القوالــــــــــب اآلليـــــــــة  بطريقــــــــــة  -2-ج
 صحيحة .

يطبــــــــــــــــــــــــق العـــــــــــــــــــــــــزف بـــــــــــــــــــــــــزمن منـــــــــــــــــــــــــتظم وأداء  -3-ج
 المقطوعات اآللية بشكل جيد . 

  مصادر التعلم

 بن  المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة

 كتاب الموسيقى العربية نبيل شورة المراجع 

 



 
   

   

 

 مخطط اختبار اللة العود 

 اجمالى الساعات التدريسية  وعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وضاااااااااااااااااااالم

النسبة  
المئوية  

من 
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م اااااااااااااااااااات التعلاااااااااااااااااااااااا مخرج

 نوع األسئلة 

 اختيار من متعدد 
الصواب  

 الخطأ /

 التدريب العملى لمقام البياتى صعودا وهبوطا 

 عزف الجزء األول من دوالب بياتى مع تمارين تكنيكيه 

6 10.7 

% 

5 

خالل    2     -أ من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 العزف على آلة العود

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل   2 -ب 
الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

 العود. 

يمارس العفق المنضبط علي    –  3 –ج 
 الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات   

  



 
   

   

يســـــــــــتخدم التكنولوجيـــــــــــا الحديثـــــــــــة فـــــــــــى  2 -د 
الخاصـة االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة  

  بآلة العود 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2 
 على آلة العود 

آلداء   4   -أ     أ الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 القوالب اآللية

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

يمارس العفق المنضبط علي    –  3 –ج 
 الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات   

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى   2 -د 
االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة  



 
   

   

  بآلة العود 

 عزف مقام عجم صعودا وهبوطا  

 عزف الجزء االول من دوالب عجم 

 

 دوالب عجمعزف الجزء الثانى من 

 

10 17.9 % 15  

أساليب تعرف علي ي  3  -أ 
األداء والتقنيات المختلفة على 

الة العود وكيفية العزف 
 واصدار الصوت . 

يوظف أساسيات   3 -ب 
الموسيقى فى النشاط الموسيقى  
 من خالل العزف على آلة العود

يمارس العزف على   - 1  -ج
آلة العود على أسس وقواعد  

   علمية سليمة

يمارس العفق    –  3 –ج 
المنضبط علي الدساتين في  

 



 
   

   

 عزف الدواليب والسماعيات  

يتواصل مع اآلخرين    - 3 -د 
في تعليم العزف علي آلة العود  

. 

يتعرف على ترقيم    2   -أ
األصابع من خالل العزف على  

 آلة العود

  القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 الموسيقى األداء فى والضعف

 العود  آللة

أساسيات  يوظف  3 -ب 
الموسيقى فى النشاط الموسيقى  
 من خالل العزف على آلة العود



 
   

   

يمارس العزف على   - 1  -ج
آلة العود على أسس وقواعد  

   علمية سليمة

يتواصل مع اآلخرين    - 3 -د 
 في تعليم العزف علي آلة العود  

 

 . التدريب العملى لعزف الجزء الثانى من سماعى دراج بياتى 

 التدريب العملى على نقاط القوة والضعف الخاصه  

 بسماعى دارج بياتى وعالجها

 

  
 

 

 العود  آللة  الموسيقى 20 % 21.4 12

يوظف أساليب األداء المختلف مثل   2 -ب 
الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

 العود

يمارس العزف على آلة العود على   - 1  -ج
   أسس وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه  يطبق    -2  -ج

  



 
   

   

 للعزف على آله العود . 

يمارس العفق المنضبط علي    –  3 –ج 
 الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات   

 بالترم األول مراجعه على ما سبق دراسته 

 عزف الجزء الثانى من دوالب بياتى 

   

 

6 10.7 

% 

5  

أساليب األداء والتقنيات  تعرف علي ي  3  -أ 
 المختلفة على  

 الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

  



 
   

   

العود على يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   أسس وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط علي    –  3 –ج 
 الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات   

 يتواصل مع اآلخرين    - 3 -د 

 في تعليم العزف علي آلة العود  

 

 التدريب العملى لعزف الجزء األول من سماعى دارج بياتى ▪

 إختبار ميد تيرم 

 التدريب العملى لعزف الخانه األولى والتسليمه من سماعى ثقيل 

 

ــاليب الفنيـــــــــــــــة آلداء القوالـــــــــــــــب  4 -أ 15 % 17.9 10 يشـــــــــــــــرح االســـــــــــــ
 اآللية

يســــــــــــــتنتج نقــــــــــــــاط القــــــــــــــوة والضــــــــــــــعف فــــــــــــــى  1 -ب
 األداء الموسيقى آللة العود

يحلــــــــــــــــــــل أساســــــــــــــــــــيات الموســــــــــــــــــــيقى فــــــــــــــــــــى  3 -ب
ــة  ــى آلـــــ ــيقى مـــــــن خـــــــالل العـــــــزف علـــــ النشـــــــاط الموســـــ

  



 
   

   

 العود

يمــــــــــــــارس العــــــــــــــزف علــــــــــــــى آلــــــــــــــة العــــــــــــــود  - 1 -ج
 . على أسس وقواعد علمية سليمة

يعمـــــــــــل بـــــــــــالعزف باســـــــــــم الكليـــــــــــة والجامعـــــــــــة  1 -د
فــــــــــــى المناســـــــــــــبات واألعيـــــــــــــاد الرســـــــــــــمية المحليـــــــــــــة 

 واالقليمية

ــن  3 -د ــازفين أخــــــــــــــرين ممــــــــــــ ــع عــــــــــــ ــل مــــــــــــ يتواصــــــــــــ
يقومــــــــــــــون بعــــــــــــــزف ودراســــــــــــــة آلــــــــــــــة العــــــــــــــود 

 لتبادل  وذالك

 

 مراجعه علي سماعي ثقيل كامال

 إختبار ميد تيرم 

 

يصنف أساليب األداء والتقنيات المختلفة على   3 -أ 20 % 21.4 12
 الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

يســــــــــــــتنتج نقــــــــــــــاط القــــــــــــــوة والضــــــــــــــعف فــــــــــــــى  1 -ب
 الموسيقى آللة العوداألداء 

يحلــــــــــــــــــــل أساســــــــــــــــــــيات الموســــــــــــــــــــيقى فــــــــــــــــــــى  3 -ب
ــة  ــى آلـــــ ــيقى مـــــــن خـــــــالل العـــــــزف علـــــ النشـــــــاط الموســـــ

  



 
   

   

 العود

يمــــــــــــــارس العــــــــــــــزف علــــــــــــــى آلــــــــــــــة العــــــــــــــود  - 1 -ج
 . على أسس وقواعد علمية سليمة

يتعـــــــــــــرف علـــــــــــــى عـــــــــــــزف القوالـــــــــــــب اآلليـــــــــــــة   -2-ج
 بطريقة صحيحة .

يطبـــــــــــــــــق العـــــــــــــــــزف بـــــــــــــــــزمن منـــــــــــــــــتظم وأداء  -3-ج
 المقطوعات اآللية بشكل جيد . 

 80 % 100 ساعة  56 إجمالي

 درجة 

   

 

 



 

 عزف آلة ثانية أو غناء )تشيللو(  توصيف مقرر دراسي  

 التربية الموسيقية قسم: 

 

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الثاني -االولى الفرقة:  أو غناء )تشيللو(  ثانيةعزف آلة اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة26اإلجمالي:   ساعة2 عملي: -نظري: عملي(  13: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 سليمة.يتمكن الطالب من االداء على الة التشيللو على اسس علمية - هدف المقرر: -2

 .يمارس الطالب بنود المنهج الدراسي   -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلومااااات  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 آلة التشيللو وأجزائها المختلفة.يصف  1 -أ

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة التشيللو.ال علىيتعرف  2 -أ

 الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس.تعرف على ي 3 -أ

 كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة.تعرف على ي 4 -أ

المهااااارات  ب -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 أجزاء آلة التشيللو المختلفة. يربط بين 1 - ب

 على آلة التشيللو.   والغير صحيحةطريقة الجلسة الصحيحة  قارن بيني 2 - ب

 ألداء األوتار المطلقة بالقوس. والخطاءالطريقة الصحيحة  بين يميز 3 - ب

 كيفية أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة. يربط بين 4 - ب

المهاااااااارات  ج-3

المهنياااة الخا اااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الجلسة الصحيحة على آلة التشيللو. يضبط 1 -ج 

 عزف على األوتار المطلقة بالقوس.ال يمارس 2 -ج  

 على األوتار المطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة. العزفيمارس  3 -ج 

 عفق على أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. ال يطبق 4 -ج 

د المهااااااارات  -3

 العامة:

 المقرر يكون الطالب قادراً على أن:بانتهاء تدريس 

 ظهر مهارة قيادة العزف الجماعي على الة التشيللو .ي 1 -د

 . االلي في معرفة مبادئ العزف على الة التشيللويستخدم تطبيقات الحاسب  2 -د

 عمل ضمن مجموعة الكترونية للتواصل مع استاذ المادة .ي 3 -د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عملية المحتويات ال

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الساعات 

 عملي

 2 ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  ▪ 15

 The First Year Cello Methods 2تدريس تمرين من كتاب  ▪ 16

 The First Year Cello Methods . 2تدريس تمرين من كتاب    ▪ 17

 2 األربيج. أداء سلم رى الكبير +  ▪ 18

 2 أداء سلم رى باستخدام اإليقاعات. ▪ 19

 2 مراجعة على ما سبق. ▪ 20

 Dotzauer. 2تمرين رقم من كتاب  ▪ 21

 2 امتحان الميد تيرم  ▪ 22

 Dotzauer . 2تمرين  من كتاب  ▪ 23

 2 مراجعة على الساللم.  ▪ 24

 Dotzauer . 2رين  من كتاب اتمال مراجعة على ▪ 25

 2 تم تدريسه بالفصل الدراسي الثاني. ُمراجعة على ما  ▪ 26

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي الثاني. ▪ 27

  2 العام. نهايةامتحان  ▪ 28



 

أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:

 العملي . بيانال  استراتيجية ▪

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكتروني . ▪

ساااليا التعلاايم  -6

للطاااا ب  والااااتعلم

ذوي االحتياجاااااات 

 :الخا ة

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة

 تقويم الط ب: -7

أ االسااااااااااليا  -7

 المستخدمة

 درجات أعمال السنة. ▪

 االمتحان التطبيقي. ▪

 استخدام المنصات االلكترونية ▪

 

 الثالث عشر ألعمال السنة  السابع و األسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 للمقرر. تطبيقي النهائياالمتحان ال األسبوع الرابع عشر ▪

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين 10 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

   ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

 Forbes, W.: Classical and Romantic Pieces for Cello and Piano": London: Oxford .1 ب كتا ملزمة: -8

University Press, 1973. )متوفر في مكتبة الكلية( 

2. The First Year Cello Methods. )متوفر في مكتبة الكلية( 

Klingenberg: "Dotzauer", Violoncello-Schule, Band I, Vol. I, 1934.  )متوفر في مكتبة الكلية( 

Dvor ▪ ج كتا مقترحة:  -8 ̌ák, cello concerto": Smaczny, J., Cambridge: Cambridge University Press, 1999.  متوفر(

 في مكتبة الكلية(

1. Smetana, B. Aus meinem Leben: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. New York: 

C.F. Peters, 1900. )متوفر في مكتبة الكلية( 

Gedge, D. Christmas tunes: Playalong: easy cello. London: Bosworth, 1999.  متوووفر فووي مكتبووة(

.الكلية(  

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU 

▪ http://www.cello.org/heaven/lessons.htm 

▪ http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp 

▪ http://www.celloonline.com/cellobasics.htm 

▪ http://www.8notes.com/cello/ 

▪ http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm 

 رئيس مجلس القسم العلمي :مدير البرنامج                            د/ هشام عزت عقل   : أستاذ المقرر  

غادة حسني  /.دأ                                   م                2/9/2018عتماد: تاريخ اال

https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU
http://www.cello.org/heaven/lessons.htm
http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp
http://www.celloonline.com/cellobasics.htm
http://www.8notes.com/cello/
http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm


 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم  برنامج 

  الفصل الدراسي الثاني  -)عزف اله ثانية او غناء )تشيللو( الفرقة االولىمصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعااارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

 × × × × × × × × × × × × × × × 1 ُمراجعة على ما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  ▪

 × × × × × × × × × × × × × × × The First Year Cello Methods 2مرين من كتاب تدريس ت ▪

 × × × × × ×  × × × × × × × × The First Year Cello Methods. 3من كتاب   2تدريس تمرين رقم  ▪

 × × × × × × × ×  × × × × × × 4 أداء سلم رى الكبير + األربيج.  ▪

 × × ×  × × × ×  × × × × × × 5 اإليقاعات.أداء سلم رى باستخدام   ▪

 × × × × × ×   × ×  × × × × 6 مراجعة على ما سبق. ▪

 × × ×  × × × × × × × × × × × Dotzauer . 7تمرين من كتاب  ▪

 × × ×  × ×  × × × × × × × × 8 امتحان الميد تيرم  ▪

 × × ×  × × ×   × × × × × × Dotzauer . 9تمرين من كتاب  ▪

 × × ×  × ×  × × × × × × × × 10 مراجعة على الساللم.  ▪

 × × × × × × × × × × × × × × × Dotzauer . 11من كتاب   ريناتمعلى ال مراجعة ▪

 × × × × × × × × × × × × × × × 12 ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي الثاني.  ▪

 مدير البرنامج :                                     : د/ هشام عزت عقل                  أستاذ المقرر  

 غادة حسني  /.دأ :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                          

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم  برنامج 

 الثاني  الفصل الدراسي -االولىعزف اله ثانية او غناء )تشيللو( الفرقة )مصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر  

 أساليا التعليم والتعلم  نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المعارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة 

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

 استراتيجية البيان العملي . ▪ ×  × × ×    ×  × × ×  ×

 استراتيجية لعا األدوار . ▪ × ×  × × × × × × × × × × × ×

 استراتيجية التعلم التعاوني . ▪ × × × × × × ×  ×  × × × × 

 استراتيجية التعلم االلكتروني               × × ×

 مدير البرنامج                                               أستاذ المقرر:   د / هشام عزت عقل  

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                          

 

 

                 

 

 

  



 

 

 البكالوريوس( التربية الموسيقية )مرحلة قسم  برنامج 

 الثاني الفصل الدراسي  االولىالفرقة  اله ثانية او غناء )تشيللو(مصفوفة أساليا التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 أساليا التقويم 

 المعارف مهارات الذهنية مهارات المهنية مهارات عامة 

3 2 

  

1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1  

 أعمال السنة  × × × × × × × × × × × × × × ×

 األمتحان التطبيقى  × × × × × × × × × × × × × × ×

 

 أستاذ المقرر:   د / هشام عزت عقل                            مدير البرنامج

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                          



 

 

 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
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7-   
تمووورين  ▪

من  رقم 

كتوووواب 

Dotz

auer. 

 

يصف آلة التشيللو وأجزائها  1 -أ

 المختلفة.

طريقة الجلسة ال علىيتعرف  2 -أ

 الصحيحة على آلة التشيللو.

الطريقة الصحيحة  تعرف على ي 3 -أ

 ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 

كيفيووة أداء تعوورف علووى ي 4 -أ

أوتار مطلقة بالقوس بأشووكال 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 

أجزاء آلة التشيللو  يربط بين 1 - ب

 المختلفة.

طريقة الجلسة   قارن بيني 2 - ب

على آلة   والغير صحيحةالصحيحة 

 التشيللو.

الطريقة الصحيحة   بين يميز 3 - ب

ألداء األوتار المطلقة  والخطاء

 بالقوس. 

كيفيووة أداء  يووربط بووين 4 - ب

 أوتار مطلقة بالقوس بأشكا

 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات الحاسب   2 -د

 التخصص.بمجال 

الووتعلم   ه فييظهر قدرات  3  -د

 .الذاتي

 

2 2      

  

√ 

8-   
امتحووان  ▪

الميووووود 

 تيرم

 

 

        

√ 

9-   
تمووورين   ▪

موووووووون 

كتوووواب 

Dotz

auer. 

يصف آلة التشيللو وأجزائها  1 -أ

 المختلفة.

طريقة الجلسة ال علىيتعرف  2 -أ

 الصحيحة على آلة التشيللو.

الطريقة الصحيحة  تعرف على ي 3 -أ

 ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 

2 2       

√ 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 

كيفيووة أداء تعوورف علووى ي 4 -أ 

أوتار مطلقة بالقوس بأشووكال 

 مختلفة.إيقاعية وأزمنة 

 

أجزاء آلة التشيللو  يربط بين 1 - ب

 المختلفة.

طريقة الجلسة   قارن بيني 2 - ب

على آلة   والغير صحيحةالصحيحة 

 التشيللو.

الطريقة الصحيحة   بين يميز 3 - ب

ألداء األوتار المطلقة  والخطاء

 بالقوس. 

الجلسة الصحيحة على   يضبط 1 -ج 

 آلة التشيللو.

عزف على األوتار ال يمارس 2 -ج 

 المطلقة بالقوس.

على األوتار  العزفيمارس  3 -ج 

المطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات الحاسب   2 -د

 التخصص.بمجال 

 .التعلم الذاتي ه فييظهر قدرات 3 -د

 

10-  
مووراجع ▪

ة علوووى 

 الساللم.

 

يصف آلة التشيللو وأجزائها  1 -أ

 المختلفة.

طريقة الجلسة ال علىيتعرف  2 -أ

 الصحيحة على آلة التشيللو.

الطريقة الصحيحة  تعرف على ي 3 -أ

 ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 

كيفيووة أداء تعوورف علووى ي 4 -أ

بالقوس بأشووكال أوتار مطلقة  

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة التشيللو  يربط بين 1 - ب

 المختلفة.

طريقة الجلسة   قارن بيني 2 - ب

على آلة   والغير صحيحةالصحيحة 

 التشيللو.

الطريقة الصحيحة   بين يميز 3 - ب

ألداء األوتار المطلقة  والخطاء

 بالقوس. 

كيفيووة أداء  يووربط بووين 4 - ب

أوتار مطلقة بالقوس بأشووكال 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

الجلسة الصحيحة على   يضبط 1 -ج 

 آلة التشيللو.

عزف على األوتار ال يمارس 2 -ج  

 المطلقة بالقوس.

2 2      

 √ 



 

على األوتار  العزفيمارس  3 -ج 

المطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفوووق علوووى ال يطبوووق 4 -ج 

أماكن النغمووات عنوود العووزف 

 بطريقة صحيحة.

 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات الحاسب   2 -د

 التخصص.بمجال 

الووتعلم   ه فييظهر قدرات  3  -د

 .الذاتي

11-  
مووراجع ▪

 ة علوووى

رياتموو ال

موووون  ن

كتوووواب 

Dotz

auer. 

 

يصف آلة التشيللو وأجزائها  1 -أ

 المختلفة.

طريقة الجلسة ال علىيتعرف  2 -أ

 الصحيحة على آلة التشيللو.

الطريقة الصحيحة  تعرف على ي 3 -أ

 ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 

كيفيووة أداء تعوورف علووى ي 4 -أ

أوتار مطلقة بالقوس بأشووكال 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة التشيللو  يربط بين 1 - ب

 المختلفة.

طريقة الجلسة   قارن بيني 2 - ب

على آلة   والغير صحيحةالصحيحة 

 التشيللو.

الطريقة الصحيحة   بين يميز 3 - ب

ألداء األوتار المطلقة  والخطاء

 بالقوس. 

كيفيووة أداء  يووربط بووين 4 - ب

أوتار مطلقة بالقوس بأشووكال 

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

الجلسة الصحيحة على   يضبط 1 -ج 

 آلة التشيللو.

عزف على األوتار ال يمارس 2 -ج  

 المطلقة بالقوس.

على األوتار  العزفيمارس  3 -ج 

المطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفوووق علوووى ال يطبوووق 4 -ج 

أماكن النغمووات عنوود العووزف 

 بطريقة صحيحة.

 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات الحاسب   2 -د

 التخصص.بمجال 

الووتعلم   ه فييظهر قدرات  3  -د

 .الذاتي

2 2       

√ 

12-   
تدريسه بالفصل الدراسي  ُمراجعة على ما تم  ▪

 الثاني.

2 2       
 



 

 

  

 

 

13-   
 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي الثاني. ▪

 

ــ  ـــ
 ـ

ــ  ــ
 ــ

ــ         ــــ

14-   
 العام. نهايةامتحان  ▪

 

ــ  ـــ
 ـ

ــ  ــ
 ــ

ــ  مشروع بحثي بناء على   ــــ
تعليمات المجلس األعلى  

 للجامعات 

   https://www.facebook.com/groups/2538643906401865األدلة والشواهد: 
 

https://www.facebook.com/groups/2538643906401865


 

 

 

 الفصل الدراسي الثاني 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 أدوات التقييم  طرق التدريس 

2-  
تدريس تمرين من  ▪

 The First Yearكتاب

Cello Methods 

 
 

يصف آلة التشيللو   1 -أ

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف على ي 4 -أ

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفق  ال يطبق 4 -ج 

على أماكن النغمات 

عند العزف بطريقة 

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية



 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

ه يظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي في
3- 

تدريس تمرين من كتاب    ▪

The First Year 

Cello Methods. 

 

يصف آلة التشيللو   1 -أ

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف  ي 4 -ب

كيفية أداء على 

أوتار مطلقة 

بالقوس بأشكال 

إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفق  ال يطبق 4 -ج 

على أماكن النغمات 

عند العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

التعلم   ه فييظهر قدرات 3 -د

 . الذاتي
5-  

أداء سلم رى باستخدام   ▪

 اإليقاعات. 

 

يصف آلة التشيللو   1 -أ

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

كيفية  تعرف على ي 4

أداء أوتار مطلقة 

بالقوس بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

sفريقيعمل ضمن  1 -د. 

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

التعلم   ه فييظهر قدرات 3 -د

 . الذاتي

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية

6- 
 مراجعة على ما سبق. ▪

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف على ي 4 -أ

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفق  ال يطبق 4 -ج 

على أماكن النغمات 

عند العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

التعلم   ه فييظهر قدرات 3 -د

 . الذاتي
8-  

 امتحان الميد تيرم  ▪

 

 استراتيجية ▪ 2 

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية

9-  
تمرين  من كتاب   ▪

Dotzauer . 

 

آلة التشيللو يصف  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

المهارات  
 العملية



 

تعرف على ي 4 -أ

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفق  ال يطبق 4 -ج 

على أماكن النغمات 

عند العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

التعلم   ه فييظهر قدرات 3 -د

 . الذاتي

 التعاوني .

 

11-   
رين  اتمال مراجعة على ▪

 . Dotzauerمن كتاب 

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف على ي 4 -أ

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

 استراتيجية ▪ 2

البيوووووووووان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعووووووووووب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الوووووووووتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

عفق  ال يطبق 4 -ج 

على أماكن النغمات 

عند العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

 التخصص. الحاسب بمجال 

التعلم   ه فييظهر قدرات 3 -د

 . الذاتي

  مصادر التعلم

  المراجع
 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 التقييم أدوات  طرق التدريس 

1- 
ُمراجعة على ما سبق  ▪

دراسته بالفصل  

 الدراسي األول.

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

 4 -ب

كيفية تعرف على ي

مطلقة أداء أوتار 

بالقوس بأشكال 

إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

  يطبق 4 -ج 

عفق على أماكن  ال

النغمات عند  

العزف بطريقة 

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال 

 التخصص. 

  ه فييظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي
4- 

أداء سلم رى الكبير +   ▪

 األربيج.

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

 4 -ت

كيفية تعرف على ي

أداء أوتار مطلقة 

بأشكال بالقوس 

إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

  يطبق 4 -ج 

عفق على أماكن  ال

النغمات عند  

العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال 

 التخصص. 

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

  ه فييظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي
7- 

تمرين رقم من كتاب   ▪

Dotzauer . 

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

 4 -ث

كيفية تعرف على ي

أداء أوتار مطلقة 

بأشكال بالقوس 

إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

  يطبق 4 -ج 

عفق على أماكن  ال

النغمات عند  

العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال 

 التخصص. 

  ه فييظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

10- 
 مراجعة على الساللم.  ▪

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الجلسة الصحيحة على آلة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف على ي 4 -ج

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

إيقاعية بأشكال 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
عزف على  ال يمارس 2 -ج 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال 

 التخصص. 

  ه فييظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية

12- 
ُمراجعة على ما تم  ▪

تدريسه بالفصل 

 الدراسي الثاني.

 

يصف آلة التشيللو  1 -

 وأجزائها المختلفة.

طريقة  ال علىيتعرف  2 -أ

الصحيحة على آلة  الجلسة  

 التشيللو.

الطريقة  تعرف على ي 3 -أ

الصحيحة ألداء األوتار 

 المطلقة بالقوس.

تعرف على ي 4 -ح

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.

أجزاء آلة   يربط بين 1 - ب

 التشيللو المختلفة.

طريقة   قارن بيني 2 - ب

والغير الجلسة الصحيحة 

 على آلة التشيللو. صحيحة

الطريقة  بين يميز 3 - ب

ألداء   والخطاءالصحيحة 

 األوتار المطلقة بالقوس. 

 يربط بين 4 - ب

كيفية أداء أوتار 

مطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية 

 وأزمنة مختلفة.
الجلسة   يضبط 1 -ج 

 الصحيحة على آلة التشيللو.

عزف على  ال يمارس 2 -ج  

 األوتار المطلقة بالقوس. 

على   العزفيمارس  3 -ج 

األوتار المطلقة بالقوس  

بأشكال إيقاعية وأزمنة 

 مختلفة.

  يطبق 4 -ج 

عفق على أماكن  ال

النغمات عند  

العزف بطريقة 

 صحيحة.
 .فريقيعمل ضمن  1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال 

 التخصص. 

  ه فييظهر قدرات 3 -د

 . التعلم الذاتي

  مصادر التعلم

  المراجع 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة المئوية من  
 الساعات التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

ات ــــــــــــــــــــــــ مخرج
 م ـــــــــــــــــــالتعل

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

ُمراجعة على ما سبق  ▪

دراسته بالفصل الدراسي  

 +  األول.

تدريس تمرين من  ▪

 The First Yearكتاب

Cello Methods 

▪  
 

  آلة يصف 1 -أ 10 % 21.42 6
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

  علىيتعرف  3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعرررررررف ي 4 -أ

 كيفية  على
 أوتررررار أداء

 مطلقرررررررررررررررررررررة
 بررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررر ا 
 إيقاعيررررررررررررررررة
 وأزمنررررررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

   

  √ 



 

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة
  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيرررة برررين
 مطلقررررررررة أوتررررررررار
 بأشرر ا  بررالقوس
 وأزمنررررة إيقاعيررررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأش ا 
 .مختلفة وأزمنة
 يطبررر   4 - ج
 علرررررررررررى عفررررررررررر ال

 النغمرررا  أمرررا ن
 العررررررررررزف عنرررررررررر 

 بطريقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

 .بمجال التخصص 

عموووووووول ي 3 -د

ضمن مجموعة 

الكترونيووووووووووة 

للتواصووول موووع 

 الدكتور .



 

أداء سلم رى الكبير +   ▪

 األربيج.
 

  آلة يصف 1 -أ 5 % 21.42 6
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعرررررررف ي 4 -ب

 كيفية  على
 أوتررررار أداء

 مطلقرررررررررررررررررررررة
 بررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررر ا 
 إيقاعيررررررررررررررررة
 وأزمنررررررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة
  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيرررة برررين

   

  √ 



 

 مطلقررررررررة أوتررررررررار
 بأشرر ا  بررالقوس
 وأزمنررررة إيقاعيررررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأش ا 
 .مختلفة وأزمنة
 يطبررر   4 - ج
 علرررررررررررى عفررررررررررر ال

 النغمرررا  أمرررا ن
 العررررررررررزف عنرررررررررر 

 بطريقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

 .بمجال التخصص 

عمووول ضووومن ي 3 -د

مجموعووة الكترونيووة 

للتواصوووووول مووووووع 

 الدكتور .

  كتاب من تمرين ▪
Dotzauer . 

 

  آلة يصف 1 -أ 5 % 28.57 8
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

   

  √ 



 

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعرررررررف ي 4 - 

 كيفية  على
 أوتررررار أداء

 مطلقرررررررررررررررررررررة
 بررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررر ا 
 إيقاعيررررررررررررررررة
 وأزمنررررررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة
  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيرررة برررين
 مطلقررررررررة أوتررررررررار
 بأشرر ا  بررالقوس
 وأزمنررررة إيقاعيررررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على



 

يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأش ا 
 .مختلفة وأزمنة
 يطبررر   4 - ج
 علرررررررررررى عفررررررررررر ال

 النغمرررا  أمرررا ن
 العررررررررررزف عنرررررررررر 

 بطريقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

 .بمجال التخصص 

عمووول ضووومن ي 3 -د

مجموعووة الكترونيووة 

للتواصووووووول موووووووع 

 الدكتور .

تمرين  من كتاب   ▪

Dotzauer.   + 
ُمراجعة على ما تم   ▪

ت ريسه بالفصل ال راسي  
 األو 

 

  آلة يصف 1 -أ 20 % 42.85 12
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعرررررررف ي 4 -ث

 كيفية  على
 أوتررررار أداء

   

  √ 



 

 مطلقرررررررررررررررررررررة
 بررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررر ا 
 إيقاعيررررررررررررررررة
 وأزمنررررررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة
  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيرررة برررين
 مطلقررررررررة أوتررررررررار
 بأشرر ا  بررالقوس
 وأزمنررررة إيقاعيررررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأش ا 



 

 .مختلفة وأزمنة
 يطبررر   4 - ج
 علرررررررررررى عفررررررررررر ال

 النغمرررا  أمرررا ن
 العررررررررررزف عنرررررررررر 

 بطريقرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

 .بمجال التخصص 

عمووول ضووومن ي 3 -د

مجموعووة الكترونيووة 

للتواصوووووول مووووووع 

 الدكتور .

        درجة  40 % 100 28 اجمالي  

 

 



 

 عزف آلة ثانية أو غناء )الكونتراباص(  توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية قسم: 

 :بيانات المقرر -1

 الثانى الفصل الدراسى  - األولى الفرقةالفرقة:  أو غناء )الكونتراباص(  ثانيةعزف آلة اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة 26اإلجمالي:  2             عملي:     عملي(  13: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 الممارسة الفعلية  للعزف داخل مجموعات .  -1 هدف المقرر: -2

 أن يجيد الطالب أساسيات العزف على آلة الكونتراباص . -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلوماااااااااات  -3

 والمفاهيم:

 قادراً على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب 

 يتعرف على أداء أوتار مطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة. -1 -أ

 النغمات عند العزف على اآللة. اماكن  يعرف2 -أ

 كيفية العفق على األوتار.يجيد  3 -أ

ب المهااااااااارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.يربط بين    -1-ب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

ج المهااااااااااااارات -3

المهنياااااة الخاصاااااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 األوتار المطلقة بالقوس بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة.يميز بين العزف على   -1-ج

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 الساللم المقررة وظفي 3  -ج

د المهااااااااااارات  -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

 في مهارة االعتماد على النفس.يتحسن  2 -د

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عدد الساعات 

 عملي

 2 . االربيج + الكبير b سى سلم اداء • 1

 2 .االيقاعات باستخدام الكبير  b سى سلم اداء • 2

 Double bass  . 2 كتاب من تمرين • 3

 2 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع • 4

 2 .سبق ما على مراجعة • 5

 Belly . 2 كتاب من تمرين • 6

 2 تيرم  الميد امتحان • 7

 2 .  التمارين علي مراجعة • 8

 2 مراجعة على الساللم.  9

 2 . خريستاماتيا كتاب من مقطوعة اداء • 10

 2 . ، اتقانها من للتاكد الطالب من المقطوعة سماع • 11

 2 . خريستاماتيا كتاب من مقطوعة اداء 12

 2 مراجعة على ما سبق دراسته .  13

   . نهاية العاماختبار  14
أساااااليت التعلاااايم  -5

 والتعلم:

 العملي. بيانالاستراتيجية   -

 الحوار والمناقشة .استراتيجية   -

 استراتيجية التعليم االلكتروني .

  ▪ االدلة والشواهد  -6
https://chat.whatsapp.com/J0teczAPhhlGjpQErfzVGA 
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 تقويم الطالب: -7

أ االسااااااااااااااليت  -7

 المستخدمة

 أعمال السنة.امتحان  ▪

 .النهائي  االمتحان التطبيقي ▪

 

 .  لثانىلالمتحان التطبيقى  للفصل الدراسى ااألسبوع الرابع عشر  ▪ ب التوقيت:-7

 .  د تيرم واالسبوع الثالث عشر المتحان اعمال السنة المتحان الميالسابع األسبوع  ▪

 . %20درجة ألعمال السنة   10 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 .%100مجموع الدرجات الكلية  50 ▪

 قائمة الكتت الدراسية والمراجع: -8

   ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

 – Double bassكتاب  ب كتت ملزمة: -8

 Belly –كتاب 

 خرستماتيا  -كتاب 

 ال يوجد ج كتت مقترحة:  -8

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

 رئيس مجلس القسم العلمي :م.م/ مروة نصار           مدير البرنامج –د هشام عزت عقل   أستاذ المقرر:  

غادة حسنى  /د أ.                                                             2/9/2018تاريخ االعتماد: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم  برنامج

 الفصل الدراسي الثاني -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 المعااارف
مهارات 

 ذهنية
 مهارات مهنية 

مهارات 

 عامة

1 2 3 1 2 3 1 1 3 1 2 

  ×   ×   ×   × 1 . االربيج + الكبير b سى سلم اداء •

 × ×  × ×  × ×  × × 2 .االيقاعات باستخدام الكبير  b سى سلم اداء •

  ×   ×  × ×  ×  Double bass  . 3 كتاب من تمرين •

    ×    ×  × × 4 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع •

  ×  × ×  ×   ×  5 .سبق ما على مراجعة •

  ×  × ×  ×   × × Belly . 6 كتاب من تمرين •

 × × × ×  × ×   × × 8 .  التمارين علي مراجعة •

 ×    ×  × × × ×  9 مراجعة على الساللم. 

  × × ×  × ×    × 10 . خريستاماتيا كتاب من مقطوعة اداء •

 ×   × × ×  × × ×  11 . ، اتقانها من للتاكد الطالب من المقطوعة سماع •

  ×  × × × ×   × × 12 . خريستاماتيا كتاب من مقطوعة اداء

 × × × × ×  × × × ×  13 مراجعة على ما سبق دراسته . 

  م.م/ مروه سالم نصار                                      مدير البرنامج :                                                      -أستاذ المقرر : د/ هشام عقل 

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                 

 

 

 

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم  برنامج

 ثاني الفصل الدراسي ال -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء مصفوفة أساليت التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر  

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 والتعلم أساليت التعليم  

 
 المعارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1  

 إستراتيجية الحوار والمناقشة  × × × × ×  ×   × 

 إستراتيجية البيان العملي  × × × × × × × × × × ×

 استراتيجية التعليم االلكتروني            × ×

 م.م / مروة حسين                                 مدير البرنامج  -هشام عزت عقل أستاذ المقرر:   د /

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                          

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم  برنامج

 ثانيالفصل الدراسي ال -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء )  المستهدفة للمقررمصفوفة أساليت التقويم ونواتج التعلم 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليت التقويم 

 
 المعارف مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 أعمال السنة  × × × × ×  ×  × × ×

 األمتحان التطبيقى  × × × × × × × × × × ×

 م.م / مروة حسين                                  مدير البرنامج  -أستاذ المقرر:   د / هشام عزت عقل 

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 أنواع االسئلة  العناصر 

 نواتج التعلم  الموضوع

ساعات  

التعلم  

 االجمالى

عاااااااااادد 

الساااعات 

الكلياااااااة 

 للتدريس

 الدرجات 

االختيار  

من 

 متعدد

صح 

- 

 خطأ 

 المقالى  التكملة التوصيل 
مهارة  

 عملية

 تيرم الميد امتحان   -7
 

 
2 2       √ 

 علةةي مراجعةةة   -8

 .  التمارين

 يلم  بأماكن النغمات عند العزف على اآللة. 2 -أ

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص.يحدد  2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

         

مراجعةةةةة علةةةةى    -9

 الساللم.

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص.يحدد طريقة  2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

يميةةز بةةين العةةزف علةةى األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال  -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

         

 من مقطوعة اداء   -10

  خريستاماتيا كتاب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب -أ

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3

األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال يميةةز بةةين العةةزف علةةى  -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

         

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 

  

 

 

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 المقطوعة سماع   -11

 مةةن للتاكد الطالب من

  اتقانها

 يلم  بأماكن النغمات عند العزف على اآللة. 2 -أ

 على األوتار.يدرك كيفية العفق  3 -أ

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

يميةةز بةةين العةةزف علةةى األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال  -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

         

          مراجعة على ما سبق دراسته .  -12

       ةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةة  امتحان اعمال سنة .   -13

 مشروع بحثي بناء على تعليمات المجلس األعلى للجامعات ةةةةةة  ةةةةةة  ةةةةةة  . نهاية العاماختبار   -14

 األدلة والشواهد 

https://chat.whatsapp.com/J0teczAPhhlGjpQErfzVGA 
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Face to face (60%) 

 نواتج التعلم  الموضوع
عدد ساعات  

 التدريس 

طرق  

 التدريس 
 أدوات التقييم 

 .االيقاعات باستخدام الكبير  b سى سلم اداء -2 •

 

يتعرف علةةى أداء أوتةةار مطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة   -1  -أ

 وأزمنة مختلفة.

 يلم  بأماكن النغمات عند العزف على اآللة. 2 -أ

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 الكونتراباص المختلفة.يربط بين أجزاء آلة   -1-ب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

يميةةز الطريقةةة الصةةحيحة ألداء األوتةةار المطلقةةة  3 -ب

 بالقوس.

يميز بين العزف على األوتار المطلقة بالقوس   -1-ج  -ت

 بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2 -ث

 وظف الساللم المقررةي 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

2   

 .  Double bass كتاب من تمرين -3

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 يربط بين أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.  -1-ب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس.يميز الطريقة  3  -ب

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

   

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

 .سبق ما على مراجعة -5

 يلم  بأماكن النغمات عند العزف على اآللة. 2 -أ

 األوتار.يدرك كيفية العفق على  3 -أ

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس 3  -ب

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د 

   

 . Belly كتاب من تمرين -6

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 آلة الكونتراباص.يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على  2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

   

 التمارين علي مراجعة -8

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 الكونتراباص.يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة  2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

يميز بين العزف علةةى األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال   -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 الذاتي.في مهارة التعلم يتطور   -1-د

   

 مراجعة على الساللم.  -9

 يلم  بأماكن النغمات عند العزف على اآللة. 2 -أ

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 العزف بطريقة صحيحة.يميز أماكن النغمات عند  2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

   

 . ، اتقانها من للتاكد الطالب من المقطوعة سماع -11
 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب
   



 

 العزف بطريقة صحيحة.يميز أماكن النغمات عند  2  -ج

 يوظف الساللم المقررة 3  -ج

  مصادر التعلم

 المراجع

 – Double bassكتاب 

 Belly –كتاب 

 خرستماتيا  -كتاب 

 



 

 

 

Online (40%) 

 نواتج التعلم  الموضوع
عدد ساعات  

 التدريس 
 طرق التدريس 

أدوات 

 التقييم 

 . االربيج + الكبير b سى سلم داء -1

يتعرف على أداء أوتةةار مطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال إيقاعيةةة  -1  -أ

 وأزمنة مختلفة.

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

2   

 . اتقانه من للتاكد الطالب من التمرين سماع -4

 يدرك كيفية العفق على األوتار. 3 -أ

 الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس.يميز  3  -ب

يميز بين العزف على األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال   -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 في مهارة التعلم الذاتي.يتطور   -1-د

   

     تيرم الميد امتحان -7

 . خريستاماتيا كتاب من مقطوعة اداء -10

 األوتار.يدرك كيفية العفق على  3 -أ

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

يميز بين العزف على األوتةةار المطلقةةة بةةالقوس بأشةةكال   -1-ج

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.

 يميز أماكن النغمات عند العزف بطريقة صحيحة. 2  -ج

 الساللم المقررةيوظف  3  -ج

   

     مراجعة على ماسبق-12

  مصادر التعلم 

 المراجع 
 – Double bassكتاب 

 خرستماتيا  -كتاب ، Belly –كتاب 

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 

 

 تصميم اختبار مقرر تاريخ وتذوق الموسيقي العالمية مخطط  استرشادي فقط 

 الماوضوع

اجمالى  

الساعات  

 التدريسية

النسبة 

المئوية 

من 

الساعات  

 التدريسية

اجمالى  

درجات  

 االختبار 

 مخرجااااااااااااااااااااااااات التعلااااااااااااااااااام 

 نوع األسئلة

اختيار  

من 

 متعدد

الصواب 

 الخطأ /
 المقالى  المزاوجة التكملة

مهارة  

 عملية

 Two) ك /فا  سلم أداء

Octaves+ االربيج . 
14 50% 20 

 على المقررة الساللم بعض عزف طريقة تعرف علىي 1

 .أوكتافين بُعد

 مختلفة أساليب استخدام على تطبيق كيفية يصف 2 -أ

 .الساللم عزف أثناء للقوس

 المقةةررة السةةاللم بعةةض عزف طريقة يقارن بين 11-ب

 .أوكتافين بُعد على

 عةةزف أثنةةاء المختلفةةة القةةوس أسةةاليب بةةين يقارن 2 -ب

 .الساللم

 أداء عنةةد المختلفةةة اإليقاعةةات بةةين يميةةز الفةةر  3 -ب

 .الساللم

 .أوكتافين بُعد على المقررة يقدر على اداء الساللم  1ج

 أثناء المختلفة القوس أساليب استخدام كيفية يَُطب ِّق 2 -ج

 .الساللم عزف

 يعمل ضمن فريق . -1-د

 الذاتي التعلم مهارة يظهر 2 -د

     √ 

تمرين من كتاب          •

Belly . 

 

14 50% 20 

 على المقررة الساللم بعض عزف طريقة تعرف علىي 1

 .أوكتافين بُعد

 

 مختلفة أساليب استخدام على تطبيق كيفية يصف 2 -أ

      



 

 .الساللم عزف أثناء للقوس

 المقةةررة السةةاللم بعةةض عةةزف طريقةةة يقارن بين 1-ب

 .أوكتافين بُعد على

 عةةزف أثنةةاء المختلفةةة القةةوس أسةةاليب بةةين يقارن 2 -ب

 .الساللم

 أداء عنةةد المختلفةةة اإليقاعةةات بةةين يميةةز الفةةر  3 -ب

 .الساللم

 .أوكتافين بُعد على المقررة يقدر على اداء الساللم  1ج

 

 أثناء المختلفة القوس أساليب استخدام كيفية يَُطب ِّق 2 -ج

 .الساللم عزف

 يعمل ضمن فريق . -1-د

 الذاتي التعلم مهارة يظهر 2 -د

        درجة 40 % 100 ساعة  28 إجمالي
 

 

 



 

  



 

 

 

 (الفرقة األولي جميع الشعب –دراسات بيئية) دراسي مقررتوصيف 

 التربية الموسيقية قسم: 

 

 الرمز الكودى : بيانات المقرر  -1

 الفرقة األولي جميع الشعب دراسات بيئيةأسم المقرر: 

           2نظري ( : 28الوحدات الدراسية) اقتصاد منزلي  التخصص:

 

 المعرفية بعلم البيئة  والعلوم المرتبطة به.-1 ف المقرراهدأ -2

تعريف الطالب وإكسابهن المعلومات المتنوعة واألبحاث فى ما يخص البيئة  -2

 والتلوث البيئي بانواعه المختفة.

إرشادهم بالطرق المختلفة وكيفية تفعلها باألضرار الناتجة  من التلوث ووسائل  -3

 تقلبله.

 والمواطن ومسئولية كل منهم تجاه البيئة.تحديد دور الدولة 

       بنهاية تدريس هذا المقرر يكون الطالب قادراً على أن المستهدف من تدريس المقرر : -3

  

   المعلومات والمفاهيم -أ -3  

إكساب الطالب المعلومات والمعارف الخاصة بتعريف علم البيئة وعالقته بسائر   -1-أ-3

 العلوم باعتبار البيئة مجموعة علوم.

 يعرف الفرق بين النظام البيئي والمنظومة البيئةية -  2-أ-3

 يوضح األقسام المختلفة للتلوث البيئي.   3-أ-3

 يشرح كيفية المحافظة علي البيئة من التلوث, - 4-أ-3

   يكتب دور الدولة واالفراد في التعامل مع البيئة.  - 5-أ-3

 يعرف دور التبية البيئية في يناء االفراد .  6-أ-3

 المهارات الذهنية  -ب -3  

             

اسةةتخراا المعلومةةات و إكساب  الطالب المهارات العقليةةة  الخاصةةة بالقةةدر  علةة   –  1-ب-3

 المعارف العلمية عن دور  الدولة واالفراد غي حماية البيئة من التلوث بمختلف انواعه.

 االطالع عل  المراجع العلمية واحدث األبحاث في مجال العمل البيئي. – 2-ب-3

  البحث في مجاالت البيئة واتجاهاتها الحديثة - 3-ب-3

  .  الحرفية المهارات  -ـج-3       

              

اكتساب الطالب المهارات البحث والقراء   في البيئة والتلوث البيئي والتربية   - 1-جة-3

البيئية   واتجاهاتها الحديثة المتعدد  في هذا المجال وجمع المعلومات البحثية من المراجع 

 عنها.

فاد  من المخلفاتيعرف كيفية االتعامل مع ملوثات البيئة وكيفية االست 2-جة-3  

 يمارس نقل المعارف والمهارات  في مجال مقامة التلوث البيئي او تقليله . 3-جة-3

   لمعلومات العلمية في هذا المجاليطبق ما تم التدريب عليه إطالعا  وجمع احدث  ا - 4-جة-3

 .المهارات العامـة  -د -3

 

 

 

واتجاهاتها   تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الحياتية المتعلقة بمجاالت البيئة -1-د-3

الحديثة واإلطالع عل  المراجع المتعدد  في هذا المجال لتقييم الموضوعات التي درست في  

هذا المجال  ونقل األفكار الجديد  للمجتمع المحلي كلما أمكن ذلك إلحداث مجموعة التغيرات  

 اإليجابية لصالح  األسر  والمجتمع.

التقييم الذهني في مجاالت البيئة واتجاهاتها الحديثة واإلطالع عل  المراجع المتعدد   -2-د-3

في هذا المجال االفراد والحكومات في تحسين المستوى المعيشي و الصحي  لألسر عن  

 طريق حماية البيئة من التلوث .

   أرض الواقع في المنزل ،تطبيق ماتم دراسته عل   -3-د-3

 محتوى المقـرر 
 الموضوعات 

عةةةةةةةةةةدد 

 الساعات
 األسبوع

 البيئة علم تعريف وارتباطة بالعلوم األخري -1

 
4 

1 

2 

 النظام البيئي ومكوناته والمنظومة البيئية ومكوناتها -2

 
4 

3 

4 

 4 درجاته  –انوا عة  -التلوث البيئي: تعريفه -3
5 

6 



 

تقسيم الملوثات البيئية 4  4 
7 

8 

تلوث الهواء -5  4 
9 

10 

 4 تلوث الماء -6
11 

12 

تلوث التربة  -7  4 
13 

14 

 4 التلوث السمعي-8
15 

16 

 4 التلوث االشعاعي -9
17 

18 

 4 التلوث الغذائي-10
19 

20 

 4 التلوث البصري -11
21 

22 

 4 تلوث البيئة المعلوماتية-12
23 

24 

 4 حماية البيئة من التلوث -13
25 

26 

 4   التربية البيئية-14     
27 

28 

 56 إجمالي عدد الساعات

 أساليب التعليم والتعلم   -5

 

 محاضرات مطور .   -     

 واجبات منزلية. -    

 جلسات مناقشة وعصف ذهني.                            -    

 أنشطة في المعمل ) السكشن (    -    

 تعلم ذاتي. -    

 ورش عمل. -    

ذوى    -6 للطالب  والتعلم  التعليم  أساليب 

 االحتياجات الخاصة 
 ال ينطبق 

 :تقويم الطـالب -7

 األساليب المستخدمة: -أ

  .(Lecturesمحاضرات )-1-

 المناقشة والحوار المنظم المتفاعل.  -5-2

تطبيقات وقراءات بحثية مكتبية ) وإستخدام اإلنترنت ( ودراسة تطبيقية للتعرف علي   -5-3

  البيئةالدروس التطبيقية في 

 :  أعمال الفصل : األسبوع  السابع  1التقييم  ➢     التوقيت: -ب

 األسبوع الثامنامتحان نصف الفصل :    2التقييم   ➢

 امتحان أخر الفصل: األسبوع الرابع عشر  4التقييم   ➢

 توزيع الدرجات:  -جـ

 

 ( %10درجات  )  5أعمال السنة / الفصل الدراسي         :   ➢

 ( %10درجات   )  5امتحان نصف الفصل                   :  ➢

 (%80درجة     )40امتحان نهاية العام / الفصل الدراسي   :  
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 .1978مصطفى عبد العزيز، اإلنسان والبيئة،القاهرة، المطبعة الحديثة، -5

طالل يونس، التربية البيئية ومشكالت البيئة الحضرية، ورقة عمــل قــدمت فــي نــدوة دور -6

 .1981البلديات في حماية البيئة ي المدن العربية، الكويت، منظمة المدن العربية، 
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، الكويت، جمعيــة حمايــة 12إبراهيم خليفة، المجتمع صانع التلوث، قضايا بيئية، العدد     -8

 .1983البيئة الكويتية، 

، الســنة 1محمد عبد الفتاح القصاص، قضايا البيئــة المعاصــرة، العلــوم الحديثــة، العــدد    -9

16 ،1983   
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إسماعيل، ود. عــدلي كامــل د. محمد صابر سلين، د. أمين عرفان دويدار، د. حسني أحمد -1

فرح، علوم البيئة، وزارة التربية والتعليم، باإلشتراك مع الجامعات المصرية، برنامج تأهيل 

 1986معلمي المرحلة اإلبتدائية للمستوى الجامعي، 

دائرة معارف التنمية والبيئة،مجلة " التنمية والبيئة " المصــرية، العــدد الخــامس، شــباط/  

 1987فبراير  

مد مدحت إسالم،التلوث مشــكلة العصــر، الكويــت، المجلــس الــوطني للثقافــة والفنــون أح  -2

 .1990واآلداب، 

-1972التحــديات واآلمــال ) حالــة البيئــة فــي العــالم    -مصطفى كمال طلبة، إنقــاذ كوكبنــا-3

 .1991، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،  1992
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  دوريات علمية أو نشرات... إلخ –د 

 رئيس مجلس القسم العلميالبرنامج : مدير                                        مباركالسيد عادل أستاذ المادة: أ.د/ 

  أ.د/ دادة حسني                                                                م 2/9/2018تاريخ االعتماد : 
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 أ.د/يحيي عبد المنعنم                     عادل مبارك  أستاذ المادة: أ.د/ 

 مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف 
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 ( الفرقة األولي جميع الشعب –دراسات بيئية) مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي تابع 

 
 



 

 

 

 )مرحلة البكالوريوس( برنامج قسم التربية الموسيقية 

 الفرقة األولي جميع الشعب( –)دراسات بيئيةمصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر  

 

 

 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم 

 

والمفاهيمالمعلومات  المهارات الذهنية المهارات الحرفية  المهارات العامة  

  نواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم

3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 6 5 4 3 2 1  

 المحاضرة المطورة  × × × ×   × × × ×       

 إستراتيجية حل المشكالت.        ×   ×  × ×  

 إستراتيجية التعلم القائم على المشروعات.                      

 العصف الذهني × ×    × × × ×  ×     

 إستراتيجية التعلم التعاوني              ×  ×

 إستراتيجية المناقشة وحلقات البحث × ×    × × × × × × ×    

 إستراتيجية البيان العملي    ×     ×  × ×  ×   

 × ×  × × ×       
× 

 إستراتيجيات التعلم الذاتي   ×  

 االكتشاف      × × ×   ×     

 لعب األدوار                

 العروض التعليمية   ×   ×  ×    ×    

 أ.د/يحيي عبد المنعنم    مدير البرنامج : أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف رئيس مجلس القسم العلمي :أ.د/ سعيد مناع جاد الرب   عادل مبارك  أستاذ المادة: أ.د/ 

                 

  



 

 

 

 برنامج قسم التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( 

 الفرقة األولي جميع الشعب( –)دراسات بيئية       مصفوفة أساليب التقييم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر

 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 

 

 

 

 

 أساليب التقييم 

 المعلومات والمفاهيم المهارات الذهنية المهارات الحرفية  المهارات العامة

 نواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم نواتج التعلم

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 5  

 

4 3 2 1  

 األمتحان التحريرى        ×          

 األمتحان التطبيق  ×      × × × × ×  × ×   

× × ×   ×        
× 

 أعمال السنة  × × × ×

 

 أستاذ المقرر :   .د/ عادل مبارك  أ.د/يحيي عبد المنعنم    رئيس القسم :  أ.د/ سعيد مناع جاد الرب      مدير البرنامج: أ.م.د/ زينب صالح محمود يوسف

 

 



 

 



  

 

 

 التربية  مبادئتوصيف مقرر: 
 الفصل الدراسي األول  – األولىالفرقة 

 بيانات المقرر  -1
  األساسية:المعلومات 

 األولىالفرقة /  التربية  مبادئاسم المقرر:   الرمز الكودى:

العلوم   التخصص: قسم
 التربوية والنفسية 

   -عملى:      2نظرى    :  13   الدراسية:عدد الوحدات 

 

 طالب بالمفاهيم المختلفة للتربية وأهميتها ووظائفها. إلمام ال -1
 تعريف الطالب بمبررات إعداد المعلم وأبعاده ونظمه. -2
 أدائها  جودة ومعايير التعليم مهنة في المؤثرة بالعوامل الطالب تعريف -3
 أدائها.  جودة ومعايير التعليم مهنة بمقومات الطالب تعريف -4
 التعليم. لمهنة التاريخي للتطور الطالب تحليل -5
 ومسئولياته. المعلم ادوار معرفة من الطالب تمكين -6
 المعلم  عمل مكانة إدراك على الطالب قدرة تنمية -7
 التعليم  مهنة نحو الطالب لدى ايجابية اتجاهات تكوين -8
 . ومشكالته المصري  للمعلم الراهن للوضع الطالب تحليل -9

 التعليم.  مهنة بمستقبل الطالب تبصير -10

 التربوى لألسرة كمؤسسة تربوية.  الطالب بالدور  تعريف -11

األهداف العامة   -2
 للمقرر  

 

 :  Intended Learning Outcomes” ILOSمخرجات التعليم المستهدفة  -3

 . يتعرف الطالب على مفهوم المهنة.  1/أ/3
 . يفهم الطالب الفرق بين اإلعداد والتأهيل2/أ/3
 . يتعرف الطالب على مقومات مهنة التعليم.3/أ/3
 . يتعرف الطالب على أدوار المعلم.4/أ/3

 . يفهم الطالب دور النقابة في منظومة التعليم.5/أ/3
 . يفهم الطالب الواقع المهني للمعلم المصري.6/أ/3
 .ووظائفها وأهميتها للتربية المختلفة بالمفاهيم الطالب . يلم7/أ/3

 المعرفة والفهم   -أ
 



 

 

وضرورة تعليم تربوية  كمؤسسة لألسرة التربوى  على الدور الطالب . يتعرف8/أ/3
 . المرأة

 يدرك الطالب العوامل المؤثرة في مهنة التعليم -1/ب/3
 يطبق الطالب معايير مهنة التعليم في سلوكه كمعلم.  -2/ب/3
 يعي الطالب الواقع المهني للمعلم المصري. -3/ب/3
 يحدد الطالب حقوقه وواجباته نحو قضايا مهنة التعليم. -4/ب/3

 يحلل الطالب أسباب بعض مشكالت المعلم في مهنة التعليم.   -5/ب/3
                                                                                                 يميز الطالب بين خصائص المعلم الناجح وبين أدواره.                                                                               -6/ب/3
  اكتساب مهارة التحليل. -7/ب/3
 اكتساب مهارة الفكر البناء.  -8/ب/3

 المهارات الذهنية -ب
 

 التعليم. . يوظف الطالب المفاهيم التربوية في حل بعض مشكالت 1/جـ/3
 يطبق الطالب معايير مهنة التعليم في سلوكه كمعلم.  -2/جـ/3
 على أخالقيات مهنة التعليم. يتعرف الطالب -3ـ/ج/3
 تها. ايعتز الطالب بمهنة التعليم وممارسته ألخالقي -4/جـ/3

األعمال    -5/جـ/3 عرض  في  االلكتروني  البريد  استخدام  مهارة  الطالب  يكتسب 
 واألنشطة المطلوبة على أستاذ المقرر وتلقي المالحظات. 

 يكتسب الطالب أسلوب التعلم الذاتي. -6/جـ/3

ات المهنية المهار  -جـ
 والعملية  

 

لمهنة    -1/د/3 العالمية  االتجاهات  على  التعرف  في  اإلنترنت  الطالب  يستخدم 
 التعليم. 

المهنية    -2/د/3 المشكالت  حل  أساليب  الحوار حول  في  زمالئه  الطالب  يشارك 
 للمعلم. 

 يقدم الطالب تصورًا فكريًا حول مستقبل مهنة التعليم في مصر.  -3/د/3
 الطالب مهارة العمل ضمن فريق )عرض تقديمي(. يكتسب  -4/د/3
على   -5/د/3 للحصول  االنترنت  وشبكة  المكتبة  استخدام  مهارة  الطالب  يكتسب 

 المعلومات.
 يكتسب الطالب مهارة المساهمة في حل المشكالت.  -6/د/3

المهارات    -د 
ومهارات   العامـة

 االتصال  
 

 المقـررمحتوى  -4 محتوى المقرر  عدد الساعات األسبوع 



  

 

 

  التربية منظور عام  -1 2 1

 التربية منظور عام تابع/  -2 2 2

 وظائف التربية   -3 2 3

  مهنة التعليم -4 2 4

 مهنة التعليم تابع/ -5 2 5

 إعداد المعلم: مبرراته وأبعاده  -6 2 6

 إعداد المعلم: نظمه   -7 2 7

8 2 
طبيعة التربية واتجاهاتها العامة   -8

 من منظور إسالمى 

 

9 2 
طبيعة التربية واتجاهاتها  تابع/  -9

 العامة من منظور إسالمى 

10 2 
األسرة ودورها التربوى من  -10

 منظور إسالمى 

11 2 
األسرة ودورها التربوى من تابع/  -11

 منظور إسالمى 

 تعليم المرأة من منظور إسالمى  -12 2 12

13 2 
تعليم المرأة من منظور تابع/   -13

 إسالمى 

 عدد الساعات   إجمالي 26 



 

 

                      √        اضراتمح -1
  التربية الميدانيةتدريب عملى  /     -2
                      √جلسات مناقشة       -3
 أنشطة فى الفصل  ) السكشن (       -4

 دراسة الحالة   -5  
 واجبات منزلية .     -6
 √وراق البحثية األ -7

 √ ( onlineمنصات تعليمية إليكترونية )  -8

اليب  وطرق أس -5
 التعليم والتعلم 

 

 ال يوجد كسمة من سمات الكلية والمجاالت التخصصية العملية 

 

أساليب التعليم  -6
والتعلم للطالب ذوى  
 االحتياجات الخاصة 

 

 

   :تقويم الطـالب -7

أسبوع إجراء 
 التقييم 

 المهارات المستهدف تقييمها  األسلوب "الطريقة" 

أساليب وطرق تقييم  -أ
 الطالب  

 

 الحضور والمشاركة  أسبوعيًا 
معرفة   –ذهنية  –مهارات عامة 

 وفهم

 المعرفة والفهم  –مهارات ذهنية  االختبارات الدورية أسبوعيا

 األسبوع السابع

 

امتحان منتصف الفصل  
 الدراسى 

 ذهنية     –مهارات عامة 



  

 

 

 عملية   –مهارات مهنية  الحضور والمشاركة  أسبوعيًا 

رفة  عم –ذهنية  –مهارات عامة  االمتحان النظرى    األسبوع األخير
 والفهم 

 األسبوع الثانى / الخامس  ) أعمال الفصل (

 األسبوع السابع ) امتحان منتصف الفصل الدراسى ( 

 األسبوع التاسع  / الثانى عشر ) أعمال الفصل ( 

 ) االمتحان النظرى (  األخير األسبوع  

 التوقيت -ب

 

 

 

  الدرجة  لنسبةا أسلوب التقييم

 درجة  5 %  10 امتحان نصف الفصل   توزيع الدرجات -جـ

 درجة  40 %  80 الفصل  آخرامتحان 

 درجة  -- % -- الشفهى 

 درجة  -- %  -- التطبيقى  

 درجة   5 %  10 الفصل   أعمال

 50 % 100 الدرجة الكلية  

 

 

 

 



 

 

 :قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 اتمذكر  -أ مذكرات المقرر

 .1995 القاهرة، العربى، الفكر دار التربية، أصول: مطاوع عصمت إبراهيم •

الفكر  • دار  التربوية،  العلوم  إلى  مدخل  تربوية  قضايا  ضحاوى:  محمد  بيومى 
 . 2000العربى، القاهرة، 

ــم، والمدرســـــة التربيـــــة: الخميســـــى ســـــالمة الســـــيد ــة، اجتماعيـــــة قـــــراءة والمعلـــ  ثقافيـــ

 .2000 الوفاء، دار االسكندرية،

 كتب ملزمة  -ب

تدريبه، دار الفكر   عليه، االشراف: وأدواره العصرى   المعلم راشد: خصائص على •
 . 2003العربى، القاهرة، 

 الخبرة   ضوء  على  مصر   فى  للمعلمين  المهنية  : التنميةمعبد الحلي  حسن  طارق  •
 .2008والتوزيع،  للنشر  العلوم واإلنجليزية، دار واألمريكية اليابانية

  الثقافة   مقارنة، دار  دراسة :  المدنية  المعلم   ةالساعدي: مسؤولي  بشات  حسن   جليل •
 . 2004والتوزيع، عمان،  للنشر

 كتب مقترحة  -جـ 

http://www.ekb.eg/web/guest/home 
مواقع على شبكة   – ج

 اإلنترنت 

 

 استاذ المقرر: أ.م.د/ ياسر ميمون                       مدير البرنامج: رئيس مجلس القسم العلمي

   م                                   أ.د/ غادة حسني9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 

 

  

 



  

 

 

                      

    

 مبادئ التربية  لمقرر لمعارف والمهاراتا مصفوفة                                        

 المعرفة والفهم المهارات الذهنية  المهارات المهنية والعملية المهارات العامة ومهارات االتصال
موضوعا 
3 ت المقرر
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x x x x x x x x   x x x       x          تعليم المرأة من
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 مبادئ التربية  لمقررأساليب التعليم والتعلم  مصفوفة

أساليب  المعرفة والفهم المهارات الذهنية  المهارات المهنية والعملية المهارات العامة ومهارات االتصال
التعليم  
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x x x x x x x x   x x x      x         ستراتيجية  ا
حل  

 المشكالت 
ستراتيجية  ا                           

التعلم القائم 
على 

 المشروعات 
  

x x x x x x x x x  x x x x x  x x x x x x  x x x x   العصف
 الذهني

                  x x x x x x x x x ستراتيجية  ا
التعلم 

 التعاوني

ستراتيجية  ا                           
المناقشة  
وحلقات  

 ث البح



 

 

ستراتيجية  ا                           
البيان 
 العملي

x x x x x x x x   x x x    x  x x x x x x x x x ستراتيجيا ا
ت التعلم  

 الذاتي
 االكتشاف                            

                 x           لعب األدوار 

العروض                             
 التعليمية 

 



  

 

 

 

 مبادئ التربية  لمقررأساليب التقييم  مصفوفة

أساليب  المعرفة والفهم المهارات الذهنية  المهارات المهنية والعملية المهارات العامة ومهارات االتصال
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 أستاذ المادة: أ.م.د/ ياسر ميمون عباس    رئيس مجلس القسم العلمي: أ.د/ إيمان حمدي عمار

 

 



 

 

 

 تصميم التعلم المدمج الجزء النظرى  

 ( 2020المقرر: مبادئ التربية )

 الفرقة: األولى 

  _________________ 

Face to face (60%) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات  

 ريس  التد

 أهداف التعلم  
طرق  

 التدريس  

أدوات 

 التقييم  
 المراجع  مصادر التعلم  

التربية منظور  .1
 عام 

 مهارات المعرفة والفهم: -أ 2
. يتعرف الطالب على مفهوم 1/أ/3 

 المهنة. 
. يفهم الطالب الفرق بين اإلعداد 2/أ/3

 والتأهيل 
. يتعرف الطالب على مقومات  3/أ/3

 مهنة التعليم. 
. يتعرف الطالب على أدوار 4/أ/3

 المعلم.
. يفهم الطالب دور النقابة في 5/أ/3

 منظومة التعليم. 
. يفهم الطالب الواقع المهني للمعلم 6/أ/3

 المصري.

المحاضرررررر  -

 المعدلة.

 

 المناقشة. -

 

العصررررررر   -

 الذهني

 نىتعلم تعاو -

)مجموعررررا  

   صغير (

أســـــــــــــــــــــــ لة  -
  quizسريعة

  
اختبـــــــــــــــــار  -

 تحريرى  
)اختبـــــــــــــــــــــــــار 
نصــــــــــــــــــــــــــــــف 
الفصــــــــــــــــــــــــــــل 

 الدراسي( 
 
أنشررررر ة  -

 فصلية. 

العــــــــــــــــــــــــــــــرو  -
 التوضيحية. 

 
المراجــع العلميــة -

 المقترحة.
  

الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  -
 الجامعي.

 
 بنك المعرفة  -

     

  دار   التربية،  أصول:  مطاوع  عصمت  إبراهيم •
 .1995 القاهرة، العربي، الفكر

بيومي محمد ضحاوي: قضايا تربوية مدخل إلى   •
القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  التربوية،  العلوم 

2000 . 

  والمعلم،   والمدرسة  التربية:  الخميسي  سالمة  السيد •
  الوفاء،   دار  االسكندرية،  ثقافية،  اجتماعية  قراءة

2000 . 

خصائص   على • :  وأدواره  العصري   المعلم   راشد: 
العربي،   عليه،  االشراف الفكر  دار  تدريبه، 

التربية تابع/  .2
 منظور عام

2 

وظائف  .3
 التربية 

2 

 2  مهنة التعليم .4
مهنة تابع/  .5

 التعليم
2 

 2إعداد المعلم:   .6



  

 

 

مبرراته 
 وأبعاده

. يلم الطالب بالمفاهيم المختلفة  7/أ/3 
 للتربية وأهميتها ووظائفها. 

. يتعرف الطالب على الدور 8/أ/3
ية وضرورة لألسرة كمؤسسة تربو  التربوي 

 تعليم المرأة. 
 المهارات الذهنية:  -ب
يدرك الطالب العوامل المؤثرة  -1/ب/3

 في مهنة التعليم
يطبق الطالب معايير مهنة   -2/ب/3

 التعليم في سلوكه كمعلم.
يعي الطالب الواقع المهني  -3/ب/3

 للمعلم المصري.
يحدد الطالب حقوقه وواجباته  -4/ب/3

 نحو قضايا مهنة التعليم.
يحلل الطالب أسباب بعض  -5/ب/3

 مشكالت المعلم في مهنة التعليم.  
يميز الطالب بين خصائص  -6/ب/3

                                                                           المعلم الناجح وبين أدواره.                                                                                                   
اكتساب مهارة التحليل. -7/ب/3

  

 

 

 األوراق -
 البحثية  
 
االختبــــــــــار  -

 النظرى 
ــة  )نهايـــــــــــــــــــــــــــــ
الفصــــــــــــــــــــــــــــل 

 الدراسي( 

 . 2003القاهرة، 

  للمعلمين   المهنية  : التنميةمعبد الحلي  حسن  طارق  •
  واألمريكية   اليابانية  الخبرة  ضوء   على  مصر   في

 . 2008والتوزيع،  للنشر العلوم واإلنجليزية، دار

مسؤ   بشات  حسن   جليل •   المعلم  ةوليالساعدي: 
دار   دراسة:  المدنية   للنشر  الثقافة  مقارنة، 

 . 2004والتوزيع، عمان،  

http://www.ekb.eg/web/guest/home 

د المعلم:  إعدا .7
 نظمه

2  

طبيعة التربية   .8
واتجاهاتها 
العامة من  

منظور  
 يإسالم

2 

طبيعة تابع/  .9
التربية 

واتجاهاتها 
العامة من  

منظور  
 يإسالم

2 

األسرة   .10
ودورها 

من  ي التربو 
منظور  

2 

 



 

 

  اكتساب مهارة الفكر البناء. -8/ب/3 يإسالم
 المهارات المهنية والعملية:   -جـ
. يوظف الطالب المفاهيم التربوية  1/جـ/3

 في حل بعض مشكالت التعليم.
يطبق الطالب معايير مهنة   -2/جـ/3

 التعليم في سلوكه كمعلم.
يتعرف الطالب على أخالقيات  -3/جـ/3

 مهنة التعليم. 
يعتز الطالب بمهنة التعليم  -4/جـ/3

 وممارسته ألخالقياتها. 
يكتسب الطالب مهارة استخدام  -5/جـ/3

البريد االلكتروني في عر  األعمال 
واألنشطة المطلوبة على أستاذ المقرر 

 وتلقي المالحظات. 
يكتسب الطالب أسلوب التعلم  -6/جـ/3
      اتي.الذ
 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يستخدم الطالب اإلنترنت في   -1/د/3 

التعرف على االتجاهات العالمية لمهنة 
 التعليم. 

يشارك الطالب زمالئه في  -2/د/3
الحوار حول أساليب حل المشكالت  

األسرة  تابع/  .11
ودورها 

من  ي التربو 
منظور  

 يإسالم

2 

 

تعليم المرأة   .12
منظور  من

 يإسالم

2 
 

تعليم  تابع/  .13
المرأة من 

منظور  
 يإسالم

2 

  



  

 

 

 المهنية للمعلم. 
يقدم الطالب تصورًا فكريًا حول   -3/د/3

 في مصر. مستقبل مهنة التعليم
يكتسب الطالب مهارة العمل  -4/د/3

 ضمن فريق )عر  تقديمي(. 
يكتسب الطالب مهارة استخدام  -5/د/3

المكتبة وشبكة االنترنت للحصول على 
 المعلومات.

يكتسب الطالب مهارة المساهمة  -6/د/3
   في حل المشكالت.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Online (40%) 

 الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس  

 أهداف التعلم  
طرق  

 التدريس  

أدوات 

 التقييم  
 المراجع  مصادر التعلم  

التربية منظور  .1
 عام 

 مهارات المعرفة والفهم: -أ 2
الطالب على مفهوم  . يتعرف1/أ/3 

 المهنة. 
. يفهم الطالب الفرق بين اإلعداد 2/أ/3

 والتأهيل 
. يتعرف الطالب على مقومات مهنة 3/أ/3

 التعليم. 
 . يتعرف الطالب على أدوار المعلم.4/أ/3
. يفهم الطالب دور النقابة في 5/أ/3

 منظومة التعليم. 
. يفهم الطالب الواقع المهني للمعلم 6/أ/3

 المصري.
. يلم الطالب بالمفاهيم المختلفة  7أ//3

 للتربية وأهميتها ووظائفها. 
  التربوي . يتعرف الطالب على الدور 8/أ/3

التعلم عن بعررد 

باسرررررررررت دا  

المنصررررررررا  

 االليكترونية  

اختبــــــــــــــــــــارات 
ــة  تكوينيـــــــــــــــــــــــــ

 اليكترونية 
 
أنشرررررررر ة  -

 فصلية. 

 
موضررروعا  

م روحررررررة 

إلبداء الرررأى 

 والمقترحا .  

 

 األوراق -
 البحثية  
 
 

العــــــــــــــــــــــــــــــرو  -
التوضـــــــــــــــــــــــــــــيحية 

 سمعية بصرية( )
 
العلميــة المراجــع -

 المقترحة.
  

الكتـــــــــــــــــــــــــــــــــــاب  -
 الجامعي.

 
 
 بنك المعرفة  -

     

  دار   التربية،  أصول:  مطاوع  عصمت  إبراهيم •
 .1995 القاهرة، العربي، الفكر

بيومي محمد ضحاوي: قضايا تربوية مدخل إلى   •
القاهرة،  العربي،  الفكر  دار  التربوية،  العلوم 

2000 . 

  لمعلم، وا  والمدرسة  التربية:  الخميسي  سالمة  السيد •
  الوفاء،   دار  االسكندرية،  ثقافية،  اجتماعية  قراءة

2000 . 

خصائص   على • :  وأدواره  العصري   المعلم   راشد: 
العربي،   عليه،  االشراف الفكر  دار  تدريبه، 
 . 2003القاهرة، 

التربية تابع/  .2
 منظور عام

2 

وظائف  .3
 التربية 

2 

 2  مهنة التعليم .4
مهنة تابع/  .5

 التعليم
2 

إعداد المعلم:   .6
مبرراته 
 وأبعاده

2 

 



  

 

 

إعداد المعلم:   .7
 نظمه

لألسرة كمؤسسة تربوية وضرورة تعليم  2
 المرأة.

 المهارات الذهنية:  -ب
يدرك الطالب العوامل المؤثرة في   -1/ب/3

 مهنة التعليم 
يطبق الطالب معايير مهنة   -2/ب/3

 سلوكه كمعلم. التعليم في
يعي الطالب الواقع المهني للمعلم  -3/ب/3

 المصري.
يحدد الطالب حقوقه وواجباته  -4/ب/3

 نحو قضايا مهنة التعليم.
يحلل الطالب أسباب بعض  -5/ب/3

 مشكالت المعلم في مهنة التعليم.  
يميز الطالب بين خصائص  -6/ب/3

                                                                                                                                                         المعلم الناجح وبين أدواره.                     
  اكتساب مهارة التحليل. -7/ب/3
  اكتساب مهارة الفكر البناء. -8/ب/3
 المهارات المهنية والعملية:   -جـ
يوظف الطالب المفاهيم التربوية   .1/جـ/3

 في حل بعض مشكالت التعليم.

  للمعلمين   المهنية  : التنميةمعبد الحلي  حسن  طارق  • 
  واألمريكية   اليابانية  الخبرة  ضوء   على  مصر   في

 . 2008والتوزيع،  للنشر العلوم دارواإلنجليزية، 

مسؤولي  بشات  حسن   جليل •   المعلم  ةالساعدي: 
دار   دراسة:  المدنية   للنشر  الثقافة  مقارنة، 

 . 2004والتوزيع، عمان،  

http://www.ekb.eg/web/guest/home 

طبيعة التربية   .8
واتجاهاتها 
العامة من  

منظور  
 يإسالم

2 

طبيعة تابع/  .9
التربية 

واتجاهاتها 
العامة من  

منظور  
 يإسالم

2 

األسرة   .10
ودورها 

من  ي التربو 
منظور  

 يإسالم

2 

 

 2سرة  األتابع/  .11



 

 

ودورها 
من  ي التربو 

منظور  
 يإسالم

يطبق الطالب معايير مهنة   -2/جـ/3 
 التعليم في سلوكه كمعلم.

يتعرف الطالب على أخالقيات  -3/جـ/3
 مهنة التعليم. 

يعتز الطالب بمهنة التعليم  -4/جـ/3
 وممارسته ألخالقياتها. 

يكتسب الطالب مهارة استخدام  -5/جـ/3
يد االلكتروني في عر  األعمال البر 

واألنشطة المطلوبة على أستاذ المقرر 
 وتلقي المالحظات. 

يكتسب الطالب أسلوب التعلم  -6/جـ/3
      الذاتي.

 المهارات العامة ومهارات االتصال   -د
يستخدم الطالب اإلنترنت في   -1/د/3 

التعرف على االتجاهات العالمية لمهنة 
 التعليم. 

لطالب زمالئه في الحوار يشارك ا -2/د/3
 حول أساليب حل المشكالت المهنية للمعلم.

يقدم الطالب تصورًا فكريًا حول   -3/د/3
 مستقبل مهنة التعليم في مصر.

يكتسب الطالب مهارة العمل  -4/د/3
 ضمن فريق )عر  تقديمي(. 

تعليم المرأة   .12
من منظور 

 يإسالم

2 
 

تعليم  تابع/  .13
المرأة من 

منظور  
 يإسالم

2 

  



  

 

 

يكتسب الطالب مهارة استخدام  -5/د/3
المكتبة وشبكة االنترنت للحصول على 

 مات.المعلو 
يكتسب الطالب مهارة المساهمة  -6/د/3

   في حل المشكالت.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 مخطط لتصميم اختبار للمقرر 

 

 
 

 الموضوع 

اجمالى 
الساعات  
 التدريسية 

26 

النسبة 
المئوية من  
الساعات  
 ة التدريسي

% 

اجمالى 
درجات 
 االختبار 

40 

 
 

 مخرجات التعلم 

 نوع األسئلة  

اختيار  
من  

 متعدد 

الصواب 
 الخطأ  /

 المقالى   المزاوجة   االكمال 

التربية منظور 
 عام 

. يلم الطالب بالمفاهيم المختلفة  7أ//3 6 % 15.38 4
 للتربية وأهميتها ووظائفها. 

     

 وظائف التربية 
 

. يلم الطالب بالمفاهيم المختلفة  7أ//3 4 % 7.69 2
 للتربية وأهميتها ووظائفها. 

     

. يتعرف الطالب على مفهوم 1/أ/3 6 % 15.38 4 مهنة التعليم 
 المهنة. 

. يتعرف الطالب على مقومات  3/أ/3
 مهنة التعليم. 

. يفهم الطالب دور النقابة في 5/أ/3
 منظومة التعليم. 

     



  

 

 

لم:  إعداد المع
مبرراته وأبعاده 

 نظمه و 
 

. يفهم الطالب الفرق بين اإلعداد 2/أ/3 6 % 15.38 4
 والتأهيل 

. يتعرف الطالب على أدوار 4أ//3
 المعلم.

. يفهم الطالب الواقع المهني 6/أ/3
 للمعلم المصري.

     

طبيعة التربية  
واتجاهاتها 
العامة من  
 ي منظور إسالم

 
4 

 

الب بالمفاهيم المختلفة  . يلم الط7أ//3 6 % 15.38
 للتربية وأهميتها ووظائفها. 

     

األسرة ودورها  
من  ي التربو 

 ي منظور إسالم

. يتعرف الطالب على الدور 8أ//3 6 % 15.38 4
لألسرة كمؤسسة تربوية وضرورة  التربوي 

 تعليم المرأة. 

     

تعليم المرأة من 
 ي منظور إسالم

طالب على الدور . يتعرف ال8أ//3 6 % 15.38 4
لألسرة كمؤسسة تربوية وضرورة  التربوي 

 تعليم المرأة. 

     

 

 



 

 علم الصوت توصيف مقرر دراسي

 قسم/ التربية الموسيقية 

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسي االول -األولى الفرقة:  علم الصوت اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة26اإلجمالي:   _ساعة عملي:   ساعة2نظري:    نظري 13 عدد الوحدات الدراسية: تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 التعرف علي أُسس وقواعد علم الصوت، وتوظيف تلك المعارف في مجال التربية الموسيقية. - المقرر:هدف  -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلومااااات  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 األُسس التي يقوم عليها علم الصوت. يصف 1-أ

 حدات واألبعاد "نظرية األبعاد".يتعرف علي الو 2-أ

 يتعرف علي الحركة الدائرية والحركة التوافقية البسيطة.  3-أ

ب المهااااارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 لصوت في الهواء . يُحلل إهتزاز األوتار المشدودة وتعيين سرعة ا 1-ب

ن ُمتحدتان في السعة والتردد والطور وتراكب موجتان مختلفتان عد واحد وتراكب موجتايُميز بين تراكب األمواج في بُ  2-ب

 الضربات.   –قليال في التردد 

 يُميز بين تشتت األمواج علي األسطح المنحينة واألمواج فوق الصوتية. 3-ب

ج المهاااااااارات -3

الخاصاااة المهنياااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يُطبق أهتزاز األوتار المشدودة. 1-ج

 يُعد تمارين لتراكب األمواج. 2-ج

د المهااااااارات  -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 .من خالل العمل الجماعيتواصل مع اآلخرين شجع الُمتعلمين على التيُ  1-د 

 .علم الصوتاالطالع على كل ماهو جديد فى إثراء أدائه بالقراءة ويستخدم شبكة المعلومات في  2-د 

 .يُظهر القدرة على التعبير الذاتي والتعلم الُمستمر 3-د 

حتوى  م   -4

 قرر: الم  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حتويات النظريةالم  

 قرر حتوى الم  م   األسابيع

عدد  

 الساعات 

 نظري 

 2 .علم الصوتعلى مفهوم التعرف  ▪ 1

 2  ومدى االستفادة منه في مجال التربية الموسيقية. علم الصوت أهميةدراسة  ▪ 2

 2 )نظرية األبعاد(. دراسة الوحدات واألبعاد ▪ 3

 2 التعرف علي الحركة الدائرية البسيطة. ▪ 4

5 
إهتزاز األسالالال  الحركة التوافقية البسيطة، الطاقة أثناء   ،الحركة التوافقية البسيطة  تعريف ▪

  .سرعة الصوت خالل األوتار ،بركيةنالز
2 

 2 الصوت في الهواء.سرعة وتعيين  ،دراسة أهتزاز األوتار المشدودة ▪ 6

 2 إستنباط سرعة الصوت خالل الغازات والسوائل والمواد الصلبة.  ▪ 7

8 

تركيب   كيب األمواج التي لها نفس التردد،تر  علي تراكيب األمواج في بعد واحد،التعرف   ▪

تحالالدتان فالالي السالالعة وفالالرق تركيب موجتان مُ   ،تحدتان في السعة والتردد والطورتان مُ موج

 درجة.180الطور

2 

 2 ل. ظاهرة دريو -الضربات –في التردد ختلفتان قليالً مُ  نتراكب موجتا دراسة ▪ 9

 2 الُمظلمة والقسرية والرنين.التعرف علي اإلهتزازات  ▪ 10

 2 نحنية.األمواج علي األسطح المُ  تشتت دراسة ▪ 11



 

12 
 مواج فوق الصوتية.األ ▪

2 

 2  .الفصلامتحان أعمال  ▪ 13

    .نهاية الفصل امتحان ▪ 14

أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:

 .المحاضرةاستراتيجية   ▪

 الذهني. العصفاستراتيجية   ▪

 .والُمناقشةالحوار استراتيجية   ▪

 استراتيجية التعليم االليكتروني. ▪

أساااليا التعلاايم  -6

والااااتعلم لل اااا ب 

ذوى االحتياجاااااات 

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

أ االسااااااااااليا  -7

 المستخدمة
 األسلوب "الطريقة" ستهدف تقيمها المهارات المُ 

 معرفة وفهم –ذهنية  –مهارات عامة 

 المعرفة والفهم –مهارات ذهنية 

 مهنية  -ذهنية  –مهارات عامة 

 معلرفة والفهم –ذهنية  –مهارات عامة 

 الحضور والمشاركة 

 االختبارات الدورية

 امتحان منتصف الفصل

  النظرىاالمتحان 
 

 .الفصلأعمال  متحانال لثالث عشراالسابع واألسبوع   ▪ ب التوقيت: -7

 .نهاية الفصل )نظري(إلمتحان  الرابع عشراألسبوع   ▪

  النسبة الدرجة  ج الدرجات توزيع: -7

 الفصل   أعمالامتحان  %  20 درجة  10

 الفصل نهايةامتحان  %  80 درجة  40

 الشفهى  % -- درجة --

 التطبيقى   %  -- درجة --

 اعمال الفصل   %  -- درجة  --

 الكلي  % 100 50
 

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

 ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

 م. 2000-القاهرة -دار غريب -كمال بشر: علم األصوت -1 ب كتا ملزمة:  -8

 م. 1984 -القاهرة -مكتبة الشباب -ترجمة عبد الصبور شاهين -برتيل مالمبرج: علم األصوات -2

-Fundamentals of telephone Communication Systems-Western Electrical Company-p.1-2 -1 ج كتا مقترحة:   -8

New York- 1996. 

2- K. Krumbholz, R.D. Patterson, A. Seither-Preisler, C. Lammertmann, B. Lutkenhoner: 

Neuromagnetic Evidence for a Pitch processing center in Herschel's Cyrus- cerebral 

cortex- volume 13- p.765: 772- New York- 2003.  

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 اإلنترنت. ▪

 المكتبة. ▪

 رئيس مجلس القسم العلمي: البرنامجأستاذ المقرر: أ.د/ محمود عويضة                           مدير 

غادة حسني أ.د/                                  م  9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

الفصل   -االوليمصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )علم الصوت ( الفرقة  الدراسي االول 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعااارف

1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 

  × ×  ×   ×   × 1 ف على مفهوم علم الصوت.التعر ▪

 ×    ×  ×    × 2 دراسة أهمية علم الصوت ومدى االستفادة منه في مجال التربية الموسيقية.  ▪

  ×  ×    ×  × × 3 دراسة الوحدات واألبعاد )نظرية األبعاد(. ▪

   ×  ×   × ×  × 4 التعرف علي الحركة الدائرية البسيطة. ▪

)الحركالالة التوافقيالالة البسالاليطة(، الطاقالالة أثنالالاء الحركالالة التوافقيالالة البسالاليطة، إهتالالزاز   تعريالالف ▪

 األسال  الزنبركية، سرعة الصوت خالل األوتار. 
5 ×  ×  ×   ×   × 

   ×  ×   ×   × 6 دراسة أهتزاز األوتار المشدودة، وتعيين سرعة الصوت في الهواء. ▪

  ×  ×   × ×   × 7 إستنباط سرعة الصوت خالل الغازات والسوائل والمواد الصلبة.  ▪

التعرف علي تراكيب األمواج في بعد واحد، تركيب األمواج التي لها نفس التالالردد. تركيالالب  ▪

موجدتان ُمتحدتان في السعة والتردد والطور، تركيب موجتالالان ُمتحالالدتان فالالي السالالعة وفالالرق 

 درجة.180الطور

8  ×  ×  ×  ×  ×  

 ×   ×   ×  ×   9 ظاهرة دريول.  -الضربات –تراكب موجتان ُمختلفتان قليالً في التردد دراسة ▪

  ×   × × ×  ×  × 10 التعرف علي اإلهتزازات الُمظلمة والقسرية والرنين. ▪

   × ×  ×  ×  ×  11 األمواج علي األسطح الُمنحنية. تشتت دراسة ▪

 ×  × ×   ×  ×  × 12 األمواج فوق الصوتية. ▪

  × ×  × × × × × × × 13 امتحان أعمال الفصل. ▪

 مدير البرنامج                                                                                   محمود عويضة        /أستاذ المقرر: أ.د  

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -للمقرر)علم الصوت ( الفرقة االوليمصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 

 

 أساليا التعليم والتعلم 

 

  المعارف  مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 

 

x x  x x x x x x x ▪ استراتيجية المحاضرة. 

x x  x  x  x x  x ▪ الذهني. استراتيجية العصف 

 x x  x x x x  x x  ناقشةالحوار استراتيجية  . والم 

 

 أستاذ المقرر : أ.د/ محمود عويضة                                                    مدير البرنامج: 

غادة حسني  /رئيس مجلس القسم العلمي: أ.د                                                                       



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الدراسي االول الفصل  -)علم الصوت ( الفرقة االوليم المستهدفة للمقرروفة أساليا التقويم ونواتج التعلمصف

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 

 

 أساليا التقويم 

 

  المعارف  مهارات ذهنية مهارات مهنية  مهارات عامة

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

3 2 1 2 1 3 2 1 3 2 1 

x x x  x x x x x x x 
 األمتحان التحريرى 

 x x x  x x x x x x  أعمال السنة 

 

 أ.د/ محمود عويضة                                                    مدير البرنامج: أستاذ المقرر : 

غادة حسني  /رئيس مجلس القسم العلمي: أ.د                                                                        



 

  

 



 

 عروض شعري  توصيف مقرر دراسي

 قسم/ التربية الموسيقية

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسي االول -األولى  الفرقة: عروض شعرياسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة 26اإلجمالي:  ساعة-:ساعة  عملي 2نظري:    13   عدد الوحدات الدراسية: تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 أن يكون الطالب قادًرا على:  المقرر:هدف  -2

 استخدام الوزن الشعري استخداما صحيحا -1

 استثمار البحور الشعرية العربية في تطوير الموسيقا  -2

 تكوين األذن الموسيقية تكوينا صحيحا -3

 توضيح العالقة الوطيدة بين تخصصه والعروض الشعري.  -4

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

ت أ المعلومااااااا -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يتعرف على مفهوم علم العروض . -1-أ

 يحدد المقاطع العروضية.  -2-أ

 يصف الدائرة العروضية.  -3-أ

ب المهااااااارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يقارن بين وزن الطويل والمديد والبسيط   -1-ب

 يستنبط الزحاف والعلل في البيت الشعري -2-ب

 يقارن بين الزحاف والعلل -3-ب

ج المهاااااااااارات -3

المهنيااااة الخاصااااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يوظف الوزن الشعري في تكوين المقطوعات الموسيقية.   -1 -ج

 يطور أذنه الموسيقية -2 -ج

 يكتب البيت الشعري العربي عروضياً. -3-ج

د المهاااااااارات  -3

 العامة:

  بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 ينمي روح الفريق والعمل الجماعي   -1-د

 واصل مع زمالئه لمناقشة عالمات العروض الشعري.يت -2-د

 يقدر الفرق بين المنطوق والمكتوب  -3-د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عدد الساعات 

 نظرى 

 2 مفهوم علم العروض ووظيفته ▪ 1

 2 الكتابة العروضية  ▪ 2

 2 المقاطع العروضية ▪ 3

 2 الزحاف المفرد ▪ 4

 2 الزحاف المزدوج ▪ 5

 2 علل الزيادة  ▪ 6

 2 علل النقص ▪ 7

 2 النقصعلل  ▪ 8

 2 الدوائر العروضية ▪ 9

 2 الدوائر العروضية ▪ 10

 2 بحر الطويل  ▪ 11

 2 بحر المديد ▪ 12

13 
 بحر البسيط   ▪

 امتحان أعمال السنة  ▪
2 

   االمتحان النظرى النهائي .  ▪ 14



 

أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:
 المحاضرة. •

 العصف الذهني •

 التعلم الذاتي. •

 المناظرة . •

 لعب األدوار  •

• T.P.S 

 التعليم االليكتروني. •

أساااليا التعلاايم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الطالب: -7 ▪

أ االسااااااااااااليا  -7

 المستخدمة

   .امتحان اعمال الفصل ▪

 .النهائي النظرياالمتحان  ▪

   .والثالث عشر االسبوع السابع الفصلعمال أامتحان  ▪ ب التوقيت: -7

 نهاية العام األسبوع الرابع عشر.امتحان  ▪

 درجة( 10. )%20امتحان أعمال السنة  ▪ ج توزيع الدرجات: -7

 درجة( 40. )%80االمتحان التطبيقي   ▪

 (درجة 50. )%100المجموع   ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

 منفذ إبداع.علم العروض أداة نقد أم  ▪ أ مذكرات: -8

 ال يوجد.   ب كتا ملزمة: -8

 اإليقاع في الشعر العربي لعبد الرحمن الوجي  -1 ج كتا مقترحة:   -8

 الباقي من كتاب القوافي للقرطاجني -2

 علم العروض والقافية للدكتور عبد العزيز عتيق -3

 القسطاس في علم العروض للزمخشري -4

 للدكتور محمد حسن إبراهيم عمري. الورد الصافي من علمي العروض والقوافي  -5

د دوريااات علميااة أو  -8

نشااااااارات أو مواقاااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 

 

 ئيس مجلس القسم العلمي: رمدير البرنامج                               هيثم زينهم مرسي د/    أستاذ المقرر:  

غادة حسني  /.دأ                                             م 9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -الفرقة االولي  مصفوفة المعارف والمهارات لمقرر)العروض الشعري(

 أسبوع الدراسة الموضاااااااااااوع 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ذهنية المعارف

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 *    *   *    * 1 مفهوم علم العروض ووظيفته ▪

 *  * *     *  *  2 الكتابة العروضية  ▪

 *     *   *  *  3 المقاطع العروضية ▪

   *  *  * *  *  * 4 الزحاف المفرد ▪

  *   *  * *  *   5 الزحاف المزدوج ▪

  *   *  * *   * * 6 علل الزيادة  ▪

   *  *  * *   *  7 النقصعلل  ▪

  * *   *  *  *   8 علل النقص ▪

  *   * *   *  *  9 الدوائر العروضية ▪

  *   * *   *  *  10 الدوائر العروضية ▪

  *   * *   *  *  11 بحر الطويل  ▪

 * *  * * *  *  *  * 12 بحر المديد ▪

 بحر البسيط   ▪

 امتحان أعمال السنة  ▪

13 * *  * * * *  * * *  

 مدير البرنامج:                                                       منسق المقرر: د. هيثم زينهم مرسي

 القسم: أ.د/ غادة حسني  مجلس رئيس                                                                                        



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول  -العروض الشعري( الفرقة االولي مصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر )

 أساليا التعليم والتعلم 
 مهارات عامة-د-3 مهارات مهنية-ج-3 مهارات ذهنية -ب-3 المعااارف-أ-3

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

   ×   ×  × ×   × المحاضرة. •

 ×  ×  ×  × ×   × × العصف الذهني •

  ×    × ×  × × ×  التعلم الذاتي. •

 ×  × ×  ×  × ×  × × المناظرة . •

  × ×  × × × × × ×  × لعب األدوار  •

• T.P.S × ×  ×  × ×    × × 

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                      /أستاذ المقرر: د

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                             

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -العروض الشعري( الفرقة االولي مصفوفة أساليا التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر  )

 أساليا التقويم 
 مهارات ذهنية -ب-3 المعااارف-أ-3

مهارات -ج-3

 مهنية 
 مهارات عامة-د-3

1 2 3 1 2 3 4 1 2 1 2 3 

 × × × × ×  × × × × × × أعمال السنة.

  × × × × × × × × × × × االمتحان النظري.

 مدير البرنامج هيثم زينهم                                                /أستاذ المقرر: د

غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                  



 

 



 

 آلة تربوية ) ريكورد (  عزف  توصيف مقرر دراسي

 قسم: التربية الموسيقية  

 :بيانات المقرر -1

الفصل الدراسى  -األولى  :الفرقة    آلة تربوية ) ريكورد ( : عزف اسم المقرر الرمز الكودي:  

 األول

تربية  التخصص:  

 موسيقية

 ساعة26اإلجمالي:   ساعة2 عملي: - نظري:عملي(  13: ) عدد الوحدات الدراسية

 

هددددف   -2

 المقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادر على  

 الطالب العزف على آلة الريكورد   أن يجيد-1

 أداء الساللم والمقطوعات عليها على أسس علمية صحيحة    -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ  -3
الدمدودلدو 

مددددات 

والمفدا 

 هيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن: 

 يتعرف على مكونات آلة الريكورد  -1-أ

 األسس والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف على اآللة يوضح  -2-أ

 يتعرف على اساليب االداء لعزف الساللم الكبيرة . -3-أ

بالمنهج    يتعرف على أساليب  -4-أ المقرر  الموسيقية  المقطوعات  الصوتى فى  التعبير والتلوين 

 الدراسي . 

ب  -3

الدمدهددا

رات 

هن الد 

 :ية 

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.  -1-ب

 ل موسيقية مختلفة قومية وعالمية.يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء أعما  -2-ب

 يستنتج طرق واساليب العزف على االلة .  -3-ب

ج -3

الدمدهددارات 

 هنية:الم

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يمارس مهارة العزف على آلة الريكورد بطريقة علمية سليمة.  -1-ج

 يطبق التعبيرات الموسيقية عند عزف المقطوعات الموسيقية المختلفة..  -2-ج 

 يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب عزفية مختلفة ) متصل ومتقطع ( .   -3-ج

د  -3
الدمدهددا

رات 

الودامدة

: 

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يعمل ضمن فريق فى عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .  -1-د

 لة الموسيقية.خرين فى تعليم العزف على اآليتواصل مع اآل -2-د

 .يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ-3-د 

محتو -4

ى 

المقر

 ر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المحتويات الوملية 

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الساعات 

 عملي

1 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر  ▪

  أن يتعرف الطالب على مكونات اآللة وأجزائها ▪

 والمسكة الصحيحة لآللةالتعرف على كيفية اصدار الصوت  ▪

2 

 2 التدريب على اداء بعض التمارين البسيطة للقدرة على اطالة النفس وتحسين الصوت  ▪ 2

3 
 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات  ▪

 تدريس بعض التمارين البسيطة لإلستفادة منها فى أخذ النفس فى المكان المناسب  ▪

2 

4 
 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة   -

 سماع التمارين السابق دراستها فى مجموعات   - ▪

2 

5 
 سماع سلم دو الكبير فى مجموعات  ▪

 عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة فا #   ▪

2 



 

6 
 سماع سلم صول الكبير فى مجموعات  ▪

 عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى بيمول  ▪

2 

 2 امتحان الميد تيرم    ▪ 7

 2 ( فى سلم فا الكبيرmenuetto)  17تدريس مقطوعة رقم  ▪ 8

 2 ( فى سلم فا الكبير Scottish dane)  14تدريس مقطوعة رقم  ▪ 9

 2 ( فى سلم صول الكبير prithee pretty maiden)  16تدريس مقطوعة رقم  ▪ 10

 2  تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات ▪ 11

 2 تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات ▪ 12

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي.  ▪ 13

  2 امتحان نهاية الفصل الدراسي.  ▪ 14
أسدالي    -5

الددتددوددلدديددم  

 والتولم:

 استراتيجية التعليم االلكترونى

 إستراتيجية التعلم التعاوني

 إستراتيجية البيان العملي

 لعب األدوار

أسددددداليد     -6

والدتدودلدم   الدتدودلديدم 

لددلددذدد ب  وى 

االحددتدديدداجددات  

 الخاصة:

 يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة.ال  ▪

 

 تقويم الذ ب: -7

أ   -7

االسددددالي  

 المستخدمة

 .األمتحان التطبيقى ▪

 .أعمال السنة ▪

 

 ألعمال السنة .  الثالث عشرالسابع المتحان الميد تيرم واالسبوع األسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 . النهائي االسبوع الرابع عشر االمتحان التطبيقي ▪

الدددرجددات  -7 ج 

 توزيع:

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين  10 ▪

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 %100مجموع الدرجات الكلية  50 ▪

 قائمة الكت  الدراسية والمراجع: -8

 النوت الموسيقية للمؤلفات والمقطوعات التى يدرسها الطالب  أ م كرات:-8

 م  2000يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر .

كددددتدددد  -8 ب 

 ملزمة: 

 ال يوجد. 

كددددتدددد   -8 ج 

 مقترحة:  

 ال يوجد.

دوريدددات    -8 د 

أو  عدددلدددمددديدددة 

أو  نشددددددددرات 

مواقع اإلنترنددت  

 إلخ

 

 ال يوجد. 

 رئيس مجلس القسم الولمي : مدير البرنامج              أستا  المقرر: أ.م.د/ دينا شاكر               

غادة حسني  /أ.د                            م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 آلة تربوية ريكورد ( ) الفصل الدراسى األول (  عزف  مصفوفة الموارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات  هنية الموددارف

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر  ▪

 أن يتعرف الطالب على مكونات اآللة وأجزائها ▪

 اصدار الصوت والمسكة الصحيحة لآللة التعرف على كيفية  ▪

1 ×    ×   ×   ×  

 

التدريب على اداء بعض التمارين البسيطة للقدرة على اطالة النفس  ▪

 وتحسين الصوت
2  ×   ×   ×    × 

 

 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات ▪

تدريس بعض التمارين البسيطة لإلستفادة منها فى أخذ النفس فى المكان  ▪

 المناسب 

3  ×   ×  ×     × 

 

 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة ▪

 سماع التمارين السابق دراستها فى مجموعات  ▪
4   ×  ×  × ×  ×  × 

 

 سماع سلم دو الكبير فى مجموعات ▪

 عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة فا #  ▪
5   ×    × ×  ×  × 

 

 سلم صول الكبير فى مجموعاتسماع  ▪

 عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى بيمول ▪
6   ×    × ×  ×  × 

 

  × × × × ×  × × ×    8 ( فى سلم فا الكبيرmenuetto)  17تدريس مقطوعة رقم  ▪

  × × × × ×  × × ×  ×  9 ( فى سلم فا الكبير Scottish dane)  14تدريس مقطوعة رقم  ▪

( فى سلم صول    prithee pretty maiden)  16تدريس مقطوعة رقم  ▪

 الكبير 
10    × × ×  × × × × × 

 

  × × × × ×  × × ×    11 تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات ▪

  × × × × ×  × × × × ×  12 تدريب الطالب على عزف الساللم والمقطوعات فى شكل مجموعات ▪

              13 مراجعة ▪

              14 اختبار نهايه الفصل الدراسى  ▪

 



 

 أستا  المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                                      مدير البرنامج 

 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                                                 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 تربوية ريكورد ( ) الفصل الدراسى األول (  آلةعزف مصفوفة أسالي  التوليم والتولم ونواتج التوليم المستهدفة لمقرر )

 

 نواتج التولم المستهدفة للمقرر 
 أسالي  التوليم والتولم 

 المهارات الوامة 
 المهارات المهنية

المهارات 

 ال هنية
 المورفة والفهم 

3 
2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

√ 
 . التوليم االلكترونىإستراتيجية  √    √   √  √  √

 إستراتيجية التولم التواوني   √  √ √ √ √ √ √ √ √ √

 إستراتيجية البيان الوملي  √ √ √   √ √ √ √ √ √ √ √

 لو  األدوار  √ √  √ √ √ √ √ √ √ √ √

 

 أستا  المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                                      مدير البرنامج 

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                                                   

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 تربوية ريكورد ( ) الفصل الدراسى األول (آلة عزف مصفوفة أسالي  التقويم ونواتج التوليم المستهدفة للمقرر)

 

 

 نواتج التولم المستهدفة للمقرر 
 

 أسالي  التقويم 

 الموارف المهارات ال هنية المهارات المهنية المهارات الوامة 

2 1 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

 األمتحان التذبيقى   √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 السنة أعمال  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

 

 أستا  المقرر:أ.م.د / دينا شاكر                                                      مدير البرنامج 

غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم الولمي                                                                                                   



 

 

 

Face to face (60%) 

 نواتج التولم  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

التدريب على اداء بعض التمارين البسيطة للقدرة على اطالة   -2

 النفس وتحسين الصوت 

  -1-يتعرف على مكونات آلة الريكورد. ب -1-أ

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة  

يمارس مهارة العزف على آلة   -1-التربوية. ج

 بطريقة علمية سليمة.الريكورد 

2 

إستراتيجية  

 البيان العملي

 

 مهاره عمليه

 تنظيم الطالب وتوزيعهم فى مجموعات  -3

تدريس بعض التمارين البسيطة لإلستفادة منها فى أخذ النفس فى 

 المكان المناسب

يوضحححح األسحححس والمبادىء التى تتطلبها مهارة العزف  -2-أ

قراءة النوتحة والعزف يربط بين مهحارة    -1-ب  على اآللحة

يستنتج طرق واساليب العزف    -3-على االلة التربوية. ب

يتواصححل مع اآلخرين فى تعليم العزف  -2-على االلة . د

 على اآللة الموسيقية.

2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 مهاره عمليه

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 

 سماع سلم دو الكبير فى مجموعات  -5

 وهبوطا وبيان نفمة فا # عزف سلم صول الكبير باألربيج صعودا 

- يتعرف على اسححاليب االداء لعزف السححاللم الكبيرة . ب -3-

يمارس    -1-يسححتنتج طرق واسححاليب العزف على االلة . ج -3

  - 3-مهارة العزف على آلة الريكورد بطريقة علمية سححليمة. ج

يمارس أداء السحححلم صحححاعد وهابط بأسحححاليب عزفية مختلفة )  

اصحححححل مع اآلخرين فى تعليم يتو  -2-د  متصحححححل ومتقطع ( .

 2 العزف على اآللة الموسيقية

إستراتيجية  

 البيان العملي

 
 

 سماع سلم صول الكبير فى مجموعات  -6

 عزف سلم فا الكبير باألربيج صعودا وهبوطا وبيان نفمة سى بيمول

-ب يتعرف على اساليب االداء لعزف الساللم الكبيرة .  -3-أ أ

 - 1-واسححححاليب العزف على االلة . جيسححححتنتج طرق  -3

يمحارس مهحارة العزف على آلحة الريكورد بطريقحة علميحة 

يمارس أداء السحلم صحاعد وهابط بأسحاليب    -3-سحليمة. ج

يتواصحححل مع  -2-د عزفية مختلفة ) متصحححل ومتقطع ( .

 اآلخرين فى تعليم العزف على اآللة الموسيقية.

2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 عمليهمهاره 

يتعرف على أساليب التعبير والتلوين الصوتى   -4-أ ( فى سلم فا الكبيرmenuetto)   17تدريس مقطوعة رقم    -8

فى المقطوعات الموسيقية المقرر بالمنهج الدراسي 

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على   -1-. ب

 االلة التربوية. 

2 

إستراتيجية  

 البيان العملي

 

 مهاره عمليه



 

اآللة فى أداء أعمال يوظف أسس مهارات العزف على   -2-ب

يمارس مهارة العزف  -1-موسححيقية مختلفة قومية وعالمية. ج

 على آلة الريكورد بطريقة علمية سليمة.

يطبق التعبيرات الموسححححيقيحة عنحد عزف المقطوعحات    -2-ج 

 الموسيقية المختلفة..

يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب عزفية   -3-ج

يعمل ضمن فريق فى   -1-مختلفة ) متصل ومتقطع ( . د 

 عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .

اآللححة   -2-د على  العزف  تعليم  فى  اآلخرين  مع  يتواصححححححل 

 الموسيقية.

مهارة العزف يوضح األسس والمبادىء التى تتطلبها  -2-أ ( فى سلم فا الكبير  Scottish dane)   14تدريس مقطوعة رقم    -9

يتعرف على أساليب التعبير والتلوين الصوتى  -4- على اآللة

 -1-فى المقطوعات الموسيقية المقرر بالمنهج الدراسي . ب

يربط بين مهارة قراءة النوتة والعزف على االلة التربوية.  

يوظف أسس مهارات العزف على اآللة فى أداء   -2-ب

يمارس مهارة   -1-وعالمية. أعمال موسيقية مختلفة قومية 

يطبق   -2-العزف على آلة الريكورد بطريقة علمية سليمة.ج

التعبيرات الموسيقية عند عزف المقطوعات الموسيقية  

يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب  -3-المختلفة..ج

يعمل ضمن فريق    -1-عزفية مختلفة ) متصل ومتقطع ( . د

يتواصل مع  -2-.د فى عزف مقطوعات موسيقية مختلفة

 اآلخرين فى تعليم العزف على اآللة الموسيقية.

2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 مهاره عمليه



 

التعبير والتلوين الصححححوتى فى   -4- الجزء االول غربية    minuetتدريس مقطوعة  -11 يتعرف على أسحححححاليحب 

يربط    -1-ب  المقطوعات الموسححيقية المقرر بالمنهج الدراسححي

  - 2-مهحارة قراءة النوتحة والعزف على االلحة التربويحة. ببين  

العزف على اآللححة فى أداء أعمححال  أسححححس مهححارات  يوظف 

يمارس مهارة العزف  -1-موسححيقية مختلفة قومية وعالمية. ج

 على آلة الريكورد بطريقة علمية سليمة.

يطبق التعبيرات الموسححححيقيحة عنحد عزف المقطوعحات    -2-ج 

 الموسيقية المختلفة..

يمارس أداء السلم صاعد وهابط بأساليب عزفية   -3-ج

يعمل ضمن فريق فى   -1-مختلفة ) متصل ومتقطع ( . د 

 عزف مقطوعات موسيقية مختلفة .

اآللححة   -2-د على  العزف  تعليم  فى  اآلخرين  مع  يتواصححححححل 

 الموسيقية.

2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 مهاره عمليه

 الموسيقيه االنترنتاالالت  مصادر التعلم

 النوت الموسيقية للمؤلفات والمقطوعات التى يدرسها الطالب  المراجع

 1984يوسف السيسي، دعوة إلى الموسيقى، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، أكتوبر .

 



 

 

 

 

 

Online (40%) 

 الموضوع الموضوع
ساعات  عدد 

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر-

التعرف على   أن يتعرف الطالب على مكونات اآللة وأجزائها     

 كيفية اصدار الصوت والمسكة الصحيحة لآللة

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر-

 أن يتعرف الطحالحب على مكونحات اآللحة وأجزائهحا     

كيفية اصحدار الصحوت والمسحكة الصححيحة  التعرف على  

 لآللة

2 

إستراتيجية البيان 

 العملي

 

 مهاره عمليه

 عزف سلم دو الكبير باألربيج صعودا وهبوطا على اآللة -4 -أ

 سماع التمارين السابق دراستها فى مجموعات

عزف سحححلم دو الكبير باألربيج صحححعودا وهبوطا   -4 ▪

 على اآللة

 سماع التمارين السابق دراستها فى مجموعات
2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 مهاره عمليه

 امتحان ميد تيرم -7

 مراجعة سلم فا  

 

 امتحان ميد تيرم -7

 مراجعة سلم فا  

 

2 

إستراتيجية البيان 

 العملي

 

 

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

(   prithee pretty maiden)   16تدريس مقطوعة رقم   -10

 فى سلم صول الكبير

 prithee)    16تحدريس مقطوعحة رقم    -10

pretty maiden  فى سلم صول الكبير ) 

2 

استراتيجيةالتعلم 

 التعاونى 

 

 مهاره عمليه

تدريب الطالب على عزف السححاللم والمقطوعات فى شححكل   -12

 مجموعات

تدريب الطالب على عزف السحححاللم والمقطوعات   -12

 2 فى شكل مجموعات

إستراتيجية البيان 

 العملي

 

 مهاره عمليه

 مصادر التعلم مصادر التعلم

 المراجع المراجع

 

 

 

 

 

 

 



 

 ريكورد مخطط تصميم اختبار في مقرر

 المـــــــــــــــــــوضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 مخرجــــــــــــــــــــــــات التعلـــــــــــــــــــم 

 نوع األسئلة 
اختيار  
من 
 متعدد 

الصواب 
 الخطأ /

مهارة   المقالى  المزاوجة  التكملة 
 عملية 

ضبببببنف النزف وعسال السبببببةل  الك ير   
 بالتع ير

8 28.57 % 

5 

يربف بين    --1يتعرال على مكونبببال  لبببة الر كو د.    -1-
 -3-مهببا   ارا   النوتببة والعسال على االببة التربو ببة.  

يما س   -1-يسببتنتط قرو واسبباليع العسال على االة  
مهبا   العسال على  لبة الر كو د بير  بة علميبة سببببببببببببببليمبة. 

يما س أدا  السببل  صبباعد و ابف بيسبباليع عس ية  -3- 
يتواصل مع اآلخر ن   -2-مختلزة ) متصل ومت يع ( .د

 فى تعلي  العسال على اآللة الموسيقية.

   

مها ه   
 عمليه

عسال التمببا  ن التكنيكيببه و م يوعببة 
 غربية

يتعرال على أساليع التع ير والتلو ن الصوتى فى   -4-أ 15 % 35.7 10
يي ق   -2-الم يوعال الموسيقية الم ر  بالمنهط الد اسي  

التع يرال الموسيقية عند عسال الم يوعال الموسيقية  
يعمل ضمن فر ق فى عسال م يوعال    -1-المختلزة. د

 موسيقية مختلزة . 
اآللبببة  يتواصبببببببببببببببببل مع اآلخر ن فى تعلي  العسال على    -2-د

 الموسيقية.

   

مها ه   
 عمليه

يوظف أسببببببببببببببف مهببا ال العسال على اآللببة فى أدا     -2-  20 % 35.7 10 عسال م يوعال غربية  ومنو ت
مها ه      يما س مها     -1-أعمال موسبببببببببببببيقية مختلزة اومية وعالمية.  

 عمليه



 

يي ق   -2-العسال على  لة الر كو د بير  ة علمية سبببببببليمة. 
التع يرال الموسببببببببببببببيقيببة عنببد عسال الم يوعببال الموسببببببببببببببيقيببة 

يعمببل ضببببببببببببببمن فر ق فى عسال م يوعبال     -1-المختلزببة. د
يتواصببببببببببببببل مع اآلخر ن فى تعلي    -2-.د موسببببببببببببببيقيبة مختلزبة

 العسال على اآللة الموسيقية
  28 إجمالي

 ساعة 
100 % 40  

 د جة 
       

 

 



 

 مقرر آلة ثانية )كالرينت(  دراسي توصيف 

 قسم: التربية الموسيقية 

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسي األول - األولىالفرقة:    آلة ثانية )كالرينت(عزف اسم المقرر:  الكودي:   الرمز

 ساعة 26اإلجمالي:   ساعة  2 عملي:  ساعة نظري: ــ  (13: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 . يتحكم في أدائه على آلة الكالرينت من حيث إصدار الصوت والزمن وأساليب النطق - هدف المقرر: -2

 يمارس بعض أساليب النطق البسيطة على اآللة بشكل سليم.  -

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

ــات  -3 أ المعلومـــــ

 والمفاهيم:

 الطالب قادراً على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون  

يتعرف أساسيات العزف على آلة الكالرينت ومسكها الصحيح وزاوية ميلها وكيفية إصدار الصوت بشكل صحيح من  -1-أ

 خالل قطعة الفم. 

 يتعرف أجزاء آلة الكالرينت وكيفية تركيبها وفكها.  -2 -أ

 سب نغمات المدرج الموسيقي والمنطقة الصوتية.يوضح االختالف بين وضع األصابع لليدين على آلة الكالرينت ح -3 -أ

 الصوت المتقطع(.   –الصوت المتصل  –يصنف أساليب األداء على آلة الكالرينت مثل )ضربات اللسان  -4-أ

ب المهـــــــارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الكالرينت في أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية.يوظف أسس مهارات العزف على آلة   -1-ب

 األداء المتصل _ األداء المتقطع(.  –يميز بين أساسيات العزف على آلة الكالرينت مثل )ضربات اللسان  -2-ب

 يربط بين عفقات األصابع باليدين والمنطقة االنتقالية على اآللة. -3-ب

 المنطقة الغليظة واألداء في منطقة الحلق على آلة الكالرينت.يميز بين طريقة األداء في -4-ب

ــارات -3 ج المهــــــــ

المهنيــــة الخاصــــة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يمارس عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بآلة الكالرينت مع الحفاظ على الوحدة الزمنية.  -1-ج

 أساليب األداء )النطق( على آلة الكالرينت مثل)أداء السلم صاعد وهابط بضربات اللسان ثم متصل ثم متقطع(. يمارس  -2-ج

 يجيد األداء الصحيح للتنفس أثناء العزف على آلة الكالرينت. -3-ج

 يستخدم فك وتركيب اآللة بطريقة صحيحة.-4-ج

ــارات  -3 د المهــــــ

 العامة:

 ادراً على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب ق

 يعمل ضمن فريق إلنتاج عمل موسيقي جماعي.   -1-د

 يتعامل بكفاءة مع آلة الكالرينت.  -2-د

 يتواصل مع اآلخرين من خالل عزفه على اآللة.  -3-د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة في االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة الكالرينت.  -4-د

 المقرر: محتوى  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عددالساعات 

 عملي

1 

 توزيع التوصيف علي الطالب ومناقشته معهم .  ▪

ة بطريقة صحيحة،  تمارين للتدريب على المهارات األساسية من حيث )مسك اآلل ▪

 زاوية ميل اآللة(.

2 

 2 تمارين للتدريب على مهارة كيفية إصدار الصوت في اآللة.  ▪ 2

 2 تدريبات متقدمة إلتقان المهارات األساسية المعطاه.  ▪ 3

4 

 كيفية فك وتركيب أجزاء اآللة بطريقة صحيحة. ▪

تمارين لرفع مستوى األداء على اآللة من حيث )التحكم في أخذ وإخراج النفس  ▪

 بعدّات منتظمة ، تكنيكات األصابع(.

2 

5 
النوتة من خالل)تدريس بعض  تدريبات لرفع مستوى األداء على اآللة وقراءة  ▪

 . أساليب النطق مع تكنيكات األصابع المتتالية ، والتحكم في النفس(
2 

6 
 سلم صول/ ك أوكتاف واحد صعودا وهبوطا بضربات اللسان. ▪

 . أربيج سلم صول/ ك أوكتاف واحد بضربات اللسان ▪
2 

 2 .امتحان أعمال السنة )ميدتيرم( ▪ 7



 

 

8 

المتصل ) مع  سلم صول/ ك أوكتاف واحد   ▪ صعودا وهبوطا مع األربيج باألداء 

 توضيح الفرق بين ضربات اللسان واألداء المتصل(. 

 صعودا. Giampiereمن كتاب  1تمرين  جزء من ▪

2 

9 

 سلم فا/ ك أوكتاف واحد صعودا وهبوطا مع األربيج باألداء المتصل.  ▪

 صوت أول.  Lefevre من كتاب 1تمرين جزء من  ▪

صعودا + التدريب على المنطقة   Giampiereمن كتاب    1تمرين  جزء آخر من   ▪

 (.االنتقالية ) النغمات  صول، ال ، سي

2 

10 

 هبوطا.   Giampiereمن كتاب   1تمرين  ▪

 صوت أول.  Lefevre من كتاب  1تمرين جزء آخر من  ▪

 بسيطة( من اختيار الطالب.غربي )مقطوعة  جزء من المقطوعة المنفردة ▪

2 

11 

 التأكيد على سلم صول/ ك ، سلم فا/ ك أوكتاف واحد. ▪

 .لمنفردةجزء آخر من المقطوعة ا ▪

 صعودا .  Giampiereمن كتاب  2تمرين ▪

2 

12 

 هبوطا.   Giampiereمن كتاب  2تمرين ▪

النطق والتعبير   ▪ الساللم والتمارين وضبط األداء مع ضبط أساليب  مراجعة على 

 للمقطوعة المنفردة.

2 

13 

 هبوطا.   Giampiereكتاب من  2تمرين ▪

النطق والتعبير   ▪ الساللم والتمارين وضبط األداء مع ضبط أساليب  مراجعة على 

 للمقطوعة المنفردة.

 . أعمال السنةامتحان  ▪

2 

  . النهائي  االمتحان التطبيقي ▪ 14

ــيم  -5 ــاليل التعلـ أسـ

 والتعلم:

 التدريب العملي. -

 .استراتيجية التعلم التعاوني  -

 استراتيجية لعب األدوار. -

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

ــيم  -6 ــاليل التعلـ أسـ

والتعلم للطــالب ىوى 

 االحتياجات الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الطالب: -7

أ االســـــــــــاليل  -7

 المستخدمة

 درجات أعمال السنة. ▪

 االمتحان التطبيقي. ▪

 

 لدرجات أعمال السنة.  امتحان ميد تيرم واالسبوع الثالث عشر  السابعاألسبوع  ▪ ب التوقيت:-7

 . النهائى تطبيقيمتحان اللال الرابع عشراألسبوع  ▪

 .درجة( 10. )%20امتحان أعمال السنة  ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .درجة( 40. )%80االمتحان التطبيقي   ▪

 .(درجة 50. )%100المجموع   ▪

 الدراسية والمراجع:قائمة الكتل  -8

 ال يوجد ▪ أ مذكرات:-8

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol. 1-1 ب كتل ملزمة: -8

2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 .Leon Russianoff, Clarinet Method, Macmillan publishing Co., Inc 1982,Book1-1 ج كتل مقترحة:  -8

2- Leon Russianoff, Clarinet Method, Macmillan publishing Co., Inc 1982,Book2. 
د دوريات علمية أو نشرات   -8

 أو مواقع اإلنترنت إلخ
 المكتبة.  -

 اإلنترنت.  -

 رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج                             د/ عدلية يوسف  أستاى المقرر:   

غادة حسنى  /أ.د                          م 9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي األول. -الفرقة االولى كالرينت(  -آلة ثانية عزف مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر  
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

تمارين للتدريب على المهارات األساسية من حيث )مسك اآللة بطريقة صحيحة،   ▪

 زاوية ميل اآللة(.
1 ×    ×  

  
×   

 
×   

 

   ×     ×    ×   × × 2 تمارين للتدريب على مهارة كيفية إصدار الصوت في اآللة.  ▪

    ×  ×     ×     × 3 قدمة إلتقان المهارات األساسية المعطاه. تدريبات مت ▪

 تركيب أجزاء اآللة بطريقة صحيحة.كيفية فك و ▪

تمارين لرفع مستوى األداء على اآللة من حيث )التحكم في أخذ وإخراج النفس  ▪

 بعدّات منتظمة ، تكنيكات األصابع(.

4 ×  × ×  × 

   

× × 

× 

×   

 

فع مستتتوى األداء علتتى اآللتتة وقتتراءة النوتتتة متتن خالل)تتتدريس بعتتض تدريبات لر ▪

 أساليب النطق مع تكنيكات األصابع المتتالية ، والتحكم في النفس(.
5   ×    

× × × 
  

 
 ×  

 

 أوكتاف واحد صعودا وهبوطا بضربات اللسان. سلم صول/ ك ▪

 أربيج سلم صول/ ك أوكتاف واحد بضربات اللسان.  ▪
6   × ×  × 

× × × 
 × 

 
   

 

   ×   ×  × × × ×  × ×   7 ال السنة )ميدتيرم(امتحان أعم ▪

ك ▪ صول/  مع   سلم   ( المتصل  باألداء  األربيج  مع  وهبوطا  صعودا  واحد  أوكتاف 

 توضيح الفرق بين ضربات اللسان واألداء المتصل(. 

 صعودا. Giampiereمن كتاب  1جزء من تمرين  ▪

8   × ×  × 

× × × 

 × 

 

×   

 

 أوكتاف واحد صعودا وهبوطا مع األربيج باألداء المتصل. سلم فا/ ك  ▪

 صوت أول.  Lefevre من كتاب 1جزء من تمرين  ▪

المنطقة   Giampiereمن كتاب    1جزء آخر من تمرين   ▪ التدريب على  صعودا + 

 االنتقالية ) النغمات  صول، ال ، سي(.

9   × × × × 

× × × 

 × 

 

 × × 

 

 هبوطا.   Giampiereكتاب   من 1تمرين  ▪

 صوت أول.  Lefevre من كتاب  1جزء آخر من تمرين  ▪

 جزء من المقطوعة المنفردة )مقطوعة غربي بسيطة( من اختيار الطالب. ▪

10   × × × × 

× × × 

 × 

 

 × × 

× 



 

 ى سلم صول/ ك ، سلم فا/ ك أوكتاف واحد.التأكيد عل ▪

 جزء آخر من المقطوعة المنفردة. ▪

 صعودا .  Giampiereمن كتاب  2تمرين ▪

11    × × × 

 × × 

 × 

 

× × × 

× 

 هبوطا.   Giampiereكتاب من  2تمرين ▪

والتعبير   ▪ النطق  أساليب  ضبط  مع  األداء  وضبط  والتمارين  الساللم  على  مراجعة 

 للمقطوعة المنفردة.

12    × × × 

× × × 

× × 

× 

× × × 

× 

 × × × ×   ×     ×   ×  13 لالمتحان التطبيقي. االستعداد  ▪

 م.م/ عماد محمود                                                                           مدير البرنامج -مقرر:  د/ عدلية يوسف  أستاى ال  

غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي األول.  -الفرقة االولي كالرينت(  -آلة ثانية عزف مصفوفة أساليل التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي )

 يم والتعلم لأساليل التع
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  ×  ×     ×       × درجات أعمال السنة . 

   ×   ×  ×   ×     × استراتيجية لعل األدوار.

 ×    × × ×    ×  × ×  × استراتيجية التعلم التعاوني.

 م.م/ عماد محمود                                                                           مدير البرنامج  -أستاى المقرر:  د/ عدلية يوسف  

غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي األول. -الفرقة االوليكالرينت(  -آلة ثانية عزف مصفوفة أساليل التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر الدراسي )

 التقويم أساليل 
 مهارات عامة مهارات مهنية  مهارات ىهنية المعــارف

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

  × × ×  × × × ×  ×  ×  × × أعمال السنة 

 ×   × × × ×   × ×  × ×   االمتحان العملي

 

 م.م/ عماد محمود                                                                           مدير البرنامج  -أستاى المقرر:  د/ عدلية يوسف  

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى

ــدد  عــــــــ

الســاعات 

ــة  الكليـــــ

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متعدد 

  -صح 

 خطأ 
 لمقالى ا لتكملة ا التوصيل 

مهارة  

 عملية 

مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   -7
السةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ل  

 والتمارين.

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3
وفتحات    -3-أ-3 الموسيقي  المدرج  على  الصوتية  اآللة  مناطق  يقسم 

 وغمازات اآللة. 
يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ-3

القرروس  -الصرروت المتقطرر  –الصرروت المتصرر   –)ضررربات اللسررا  
  اللحني الصغير(.

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى العتتزف أساستتيات بتتين يميتتز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظتتة والنغمتتات لليتتدين األصتتابع عفقتتات بتتين يتتربط -3-ب-3

 .الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلتتة علتتى العتتزف أثنتتاء للتتتنفس الصتتحيح األداء يجيتتد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

2 2 8     

  
 
 
√ 

تماري  ت ني ية     -8
تمرررراري   -)سرررر لم

Giampiere, 
Lefevre) 

 بطريقة صحيحة.يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم  -2-أ-3

يتعرف أساليب األداء المختلفة على آلة الكالرينت مثل  -4-أ-3

القوس   -الصوت المتقطع –الصوت المتصل  –)ضربات اللسان 

 اللحني الصغير(.

في   -1-ب-3 الكالرينت  آلة  على  العزف  مهارات  أسس  يوظف 

 أداء أعمال موسيقية مختلفة قومية وعالمية. 

مثل   -2-ب-3 الكالرينت  آلة  على  العزف  أساسيات  بين  يميز 

 األداء المتصل _ األداء المتقطع(. –)ضربات اللسان 

 . الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب يمارس -2-ج -3

 آلة   على  العزف  أثناء   للتنفس  الصحيح  األداء  يجيد  -3-ج-3

 . الكالرينت

2 2 8      

 
 
 
 

√ 

 استخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس كورونا



 

 أو  ثنائي  عمل  في  االشتراك  أثناء  القيادة  مهارات  يظهر  -1-د-3

 .الكالرينت آللة جماعي

تماري  وس لم    -9
)سررر لم و تمررراري  

Giampiere, 
Lefevre) 

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى  المختلفتتة  األداء  أستتاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القتتوس  -المتقطتتع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 (.الصغير اللحني

 فتتي  الكالرينتتت  آلتتة  علتتى  العتتزف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى العتتزف أساستتيات بتتين يميتتز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظتتة والنغمتتات لليتتدين األصتتابع عفقتتات بتتين يتتربط -3-ب-3

 . الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علتتى  الحفتتاظ  متتع  الكالرينتتت  آلتتة  مؤلفتتات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلتتة علتتى العتتزف أثنتتاء للتتتنفس الصتتحيح األداء يجيتتد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

يستتتخدم التكنولوجيتتا الحديثتتة فتتي االستتتماع والمشتتاهدة  -3-د-3

 لألعمال المختلفة الخاصة باآللة.
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√ 

تمرررررررررررراري   -10
 ومقطوعة

)مقطوعررة منفرررد   
 (Lefevreتماري  

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى  المختلفتتة  األداء  أستتاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القتتوس  -المتقطتتع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 (.الصغير اللحني

 فتتي  الكالرينتتت  آلتتة  علتتى  العتتزف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى العتتزف أساستتيات بتتين يميتتز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظتتة والنغمتتات لليتتدين األصتتابع عفقتتات بتتين يتتربط -3-ب-3
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√ 



 

 . الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علتتى  الحفتتاظ  متتع  الكالرينتتت  آلتتة  مؤلفتتات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلتتة علتتى العتتزف أثنتتاء للتتتنفس الصتتحيح األداء يجيتتد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

يستتتخدم التكنولوجيتتا الحديثتتة فتتي االستتتماع والمشتتاهدة  -3-د-3

 لألعمال المختلفة الخاصة باآللة.

تمرررررررررررراري   -11
ومقطوعرررررررررررررررة 
)المقطوعة المنفرد  
  تمرررررررررررررررراري  

Giampiere) 

 .صحيحة بطريقة السليم النفس أخذ مناطق على  يتعرف -2-أ-3

 الموستتيقي المتتدرج علتتى الصتتوتية اآللتتة منتتاطق يقستتم -3-أ-3

 .اآللة وغمازات  وفتحات

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى  المختلفتتة  األداء  أستتاليب  يتعرف  -4-أ-3

 القتتوس  -المتقطتتع  الصوت  –  المتصل  الصوت  –  اللسان  ضربات)

 .(الصغير اللحني

 فتتي  الكالرينتتت  آلتتة  علتتى  العتتزف  مهارات  أسس  يوظف   -1-ب-3

 .وعالمية  قومية مختلفة موسيقية أعمال أداء

 مثتتل الكالرينتتت آلتتة علتتى العتتزف أساستتيات بتتين يميتتز -2-ب-3

 (.المتقطع األداء_  المتصل األداء – اللسان  ضربات)

 الغليظتتة والنغمتتات لليتتدين األصتتابع عفقتتات بتتين يتتربط -3-ب-3

 .الكالرينت آلة على العزف في والحادة

 علتتى  الحفتتاظ  متتع  الكالرينتتت  آلتتة  مؤلفتتات  عزف  يمارس  -1-ج-3

 .التعبير وأساليب الزمنية الوحدة

 .الكالرينت آلة على واألداء العزف أساليب  يمارس -2-ج-3

 آلتتة علتتى العتتزف أثنتتاء للتتتنفس الصتتحيح األداء يجيتتد -3-ج-3

 .الكالرينت

 .مختلفة مواقف في الكالرينت آلة مع  بكفاءة  يتعامل -2-د-3

 والمشتتاهدة االستتتماع فتتي الحديثتتة التكنولوجيتتا يستتتخدم -3-د-3

 .باآللة الخاصة المختلفة لألعمال
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       رررررر  رررررر  رررررر    -13

  رررررر  رررررر  رررررر    -14

 https://chat.whatsapp.com/GtrxnDYSOdgL0CUGH44e6Xا دلة والشواهد:  

 

https://chat.whatsapp.com/GtrxnDYSOdgL0CUGH44e6X


 

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

تمارين للتدريب على مهارة كيفي  إصدار الصوت في  -2
 اآلل .

يتعرف أساسيات العزف على رلة ال  رينت    -1-أ-3

ومس ها الصحيح وزاوية ميلها و يفية إصدار  
 الصوت بش   صحيح م  خ   قطعة الفم. 

يتعرف أجزام رلة ال  رينت و يفية تر يبها   -2  -أ-3
 وف ها. 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 لعمليةا

يتعرف أساسيات العزف على رلة ال  رينت    -1-أ-3 تدريبات متقدم  إلتقان المهارات األساسي  المعطاه.  -3

ومس ها الصحيح وزاوية ميلها و يفية إصدار  
 الصوت بش   صحيح م  خ   قطعة الفم. 

يجيد ا دام الصحيح للتنفس أ نام العزف   -3-ج-3
 على رلة ال  رينت. 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية

من  األداء على اآلل  وقراءة النوت    تدريبات لرفع مستوى  -5
خ ل)تدريس بعض أساليب النطق مع تكنيكات األصابع 

 .المتتالي  ، والتحك  في النفس(

  لليدي   ا صاب  وض   بي   االخت ف  يوضح -3  -أ-3
  الموسيقي  المدرج نغمات  حسد  ال  رينت  رلة  على

 . الصوتية  والمنطقة
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3
 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام

  والتماري  الموسيقية  الس لم عزف  يمارس -1-ج-3
  الوحد   على   الحفاظ م   ال  رينت  بآلة   الخاصة
 . الزمنية 

سةةةل  صةةةولك ا أوكتةةةاو واوةةةد صةةةعودا و  و ةةةا ب ةةةر ات  -6
 اللسان.
 . ل  صولك ا أوكتاو واود ب ر ات اللسانأر يج س

  تر يبها و يفية   ال  رينت  رلة أجزام  يتعرف -2  -أ-3
 . وف ها
  م   ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3
  الصوت  – المتص   الصوت  – اللسا   ضربات )

 (. المتقط 
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
والتماري     -1-ج-3 الموسيقية  الس لم  عزف  يمارس 

الوحد    على  الحفاظ  م   ال  رينت  بآلة  الخاصة 
 الزمنية. 

العزف    -3-ج-3 أ نام  للتنفس  الصحيح  ا دام  يجيد 
 على رلة ال  رينت. 

 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية

  تر يبها و يفية   ال  رينت  رلة أجزام  يتعرف -2  -أ-3سل  صولك ا أوكتاو واود صعودا و  و ا مع األر يج    -8
 . وف ها

التدريد   2
 العملي

المهار   



 

اللسان  ضر ات  بين  الفرق  توضيح  مع   ( المتصل  باألداء 
 واألداء المتصل(. 

 صعودا. Giampiereمن كتاب   1تمرين    جزء من

  م   ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3
  الصوت  – المتص   الصوت  – اللسا   ضربات )

 (. المتقط 
  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3

_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 
 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
والتماري     -1-ج-3 الموسيقية  الس لم  عزف  يمارس 

الوحد    على  الحفاظ  م   ال  رينت  بآلة  الخاصة 
 الزمنية. 

العزف    -3-ج-3 أ نام  للتنفس  الصحيح  ا دام  يجيد 
 ال  رينت. على رلة 

يعم  ضم  فريق إلنتاج عم  موسيقي   -1-د -3
 جماعي 

 العملية

األر يج    -9 مع  و  و ا  صعودا  واود  أوكتاو  ا  فاك  سل  
 باألداء المتصل. 

 .صوت أول Lefevre من كتاب  1تمرين  جزء من  
صعودا +   Giampiereمن كتاب  1تمرين جزء آخر من  

 (.التدريب على المنطق  االنتقالي  )النغمات  صول، ال ، سي

  تر يبها و يفية   ال  رينت  رلة أجزام  يتعرف -2  -أ-3
 . وف ها
  م   ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3
  الصوت  – المتص   الصوت  – اللسا   ضربات )

 (. المتقط 
  رلة على  العزف مهارات  أسس  يوظف   -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
والتماري     -1-ج-3 الموسيقية  الس لم  عزف  يمارس 

الوحد    على  الحفاظ  م   ال  رينت  بآلة  الخاصة 
 الزمنية. 

العزف    -3-ج-3 أ نام  للتنفس  الصحيح  ا دام  يجيد 
 على رلة ال  رينت. 

 رلة ال  رينت. يتعام  ب فام  م  -2-د -3
يتواص  م  اآلخري  م  خ   عزفه على   -3-د -3

 اآللة. 

أوكتاو    -11 ا  فاك  سل    ، ا  صولك  سل   على  التأكيد 
 واود. 

 جزء آخر من المقطوع  المنفردة. 
 .صعودا Giampiereمن كتاب  2تمرين 

  لليدي   ا صاب  وض   بي   االخت ف  يوضح -3  -أ-3
  الموسيقي  المدرج نغمات  حسد  ال  رينت  رلة  على

 . الصوتية  والمنطقة
  رلة على  العزف مهارات  أسس يوظف  -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

التدريد   2
 العملي

المهار   
 العملية



 

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
  والتماري  الموسيقية  الس لم عزف  يمارس -1-ج-3

  الوحد   على   الحفاظ م   ال  رينت  بآلة   الخاصة
 . الزمنية 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
  موسيقي عم   إلنتاج   فريق ضم  يعم    -1-د -3

 . جماعي 
 . ال  رينت  رلة  م   ب فام    يتعام -2-د -3
  على   عزفه  خ    م  اآلخري  م  يتواص  -3-د -3

 . اآللة
  االستماع  في  الحدي ة  الت نولوجيا  يستخدم  -4-د -3

 . ال  رينت  بآلة الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 شب ة االنترنت.  –الم تبة  مصادر التعلم

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol. 1-1 المراج 
2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 طرق التدريس 

أدوات  

 التقييم 

)مسك يب على المهارات األساسي  من ويث تمارين للتدر  -1
   بطريق  صحيح ، زاوي  ميل اآلل (.اآلل

يتعرف أساسيات العزف على رلة ال  رينت    -1-أ-3

ميلها و يفية إصدار  ومس ها الصحيح وزاوية 
 الصوت بش   صحيح م  خ   قطعة الفم. 

التعليم  2
 االل لتروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور

 كيفي  فك وتركيب أجزاء اآلل  بطريق  صحيح . -4
التحك  في األداء على اآلل  من ويث )تمارين لرفع مستوى 

 . (تكنيكات األصابعأخذ وإخراج النفس بعّدات منتظم  ، 

  ال  رينت  رلة على  العزف أساسيات  يتعرف   -1-أ-3
  إصدار و يفية ميلها وزاوية   الصحيح ومس ها 
 . الفم  قطعة خ    م  صحيح بش   الصوت 

  لليدي   ا صاب  وض   بي   االخت ف  يوضح -3  -أ-3
  الموسيقي  المدرج نغمات  حسد  ال  رينت  رلة  على

 . الصوتية  والمنطقة
  ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3

  الصوت  – المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م  
 (. المتقط 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  رلة على (  النطق) ا دام أساليد  يمارس -2-ج-3

  بضربات  وهابط   صاعد   السلم أدام)م   ال  رينت 
 (. متقط   م   متص   م   اللسا 

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
 . صحيحة  بطريقة   اآللة وتر يد   فك يستخدم-4-ج-3

  لليدي   ا صاب  وض   بي   االخت ف  يوضح -3  -أ-3 . (تيرمامتحان أعمال السن  )ميد -7
  الموسيقي  المدرج نغمات  حسد  ال  رينت  رلة  على

 . الصوتية  والمنطقة
  ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3

  الصوت  – المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م  
 (. المتقط 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
  والتماري  الموسيقية  الس لم عزف  يمارس -1-ج-3

  الوحد  على   الحفاظ م   ال  رينت  بآلة   الخاصة
 . الزمنية 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
 . ال  رينت  رلة  م   ب فام    يتعام -2-د -3

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور

   و ا.   Giampiereمن كتاب  1تمرين  -10
 .صوت أول  Lefevre من كتاب  1تمرين جزء آخر من  

  لليدي   ا صاب  وض   بي   االخت ف  يوضح -3  -أ-3
  الموسيقي  المدرج نغمات  حسد  ال  رينت  رلة  على

 . الصوتية  والمنطقة

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 
 مصور



 

جزء من المقطوع  المنفردة )مقطوع  غر ي بسيط ( من 
 اختيار الطالب. 

  ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3
  الصوت  – المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م  

 (. المتقط 
  رلة على  العزف مهارات  أسس  يوظف   -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
  والتماري  الموسيقية  الس لم عزف  يمارس -1-ج-3

  الوحد   على   الحفاظ م   ال  رينت  بآلة   الخاصة
 . الزمنية 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
 . ال  رينت  رلة  م   ب فام    يتعام -2-د -3
  على   عزفه  خ    م  اآلخري  م  يتواص  -3-د -3

 . اآللة
  االستماع  في  الحدي ة  الت نولوجيا  يستخدم  -4-د -3

 . ال  رينت  بآلة الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

  ال  رينت  رلة على  ا دام أساليد  يصنف   -4-أ-3 مراجع  واالستعداد ل متحان التط يقي. -12
  الصوت  – المتص  الصوت  – اللسا   ضربات ) م  

التعليم  2
 االل تروني 

فيديو 
توضيحي 



 

 (. المتقط 
  رلة على  العزف مهارات  أسس يوظف  -1-د -3

  قومية مختلفة  موسيقية  أعما   أدام في  ال  رينت 
 . وعالمية 

  رلة  على العزف أساسيات  بي   يميز   -2-د -3
_   المتص   ا دام – اللسا   ضربات ) م   ال  رينت 

 (. المتقط   ا دام
  والمنطقة  باليدي   ا صاب   عفقات   بي   يربط   -3-د -3

 . اآللة  على   االنتقالية
  الغليظة المنطقة في ا دام طريقة  بي   يميز-4-د -3

 . ال  رينت  رلة على  الحلق  منطقة في  وا دام
  والتماري  الموسيقية  الس لم عزف  يمارس -1-ج-3

  الوحد   على   الحفاظ م   ال  رينت  بآلة   الخاصة
 . الزمنية 

  رلة على (  النطق) ا دام أساليد  يمارس -2-ج-3
  بضربات  وهابط   صاعد   السلم أدام)م   ال  رينت 
 (. متقط   م   متص   م   اللسا 

  العزف أ نام  للتنفس  الصحيح ا دام يجيد  -3-ج-3
 . ال  رينت  رلة  على
 . صحيحة  بطريقة   اآللة وتر يد   فك يستخدم-4-ج-3
  موسيقي عم   إلنتاج   فريق ضم  يعم    -1-د -3

 . جماعي 
 . ال  رينت  رلة  م   ب فام    يتعام -2-د -3
  على   عزفه  خ    م  اآلخري  م  يتواص  -3-د -3

 . اآللة

 مصور



 

  االستماع  في  الحدي ة  الت نولوجيا  يستخدم  -4-د -3
 . ال  رينت  بآلة الخاصة  المختلفة  لألعما   والمشاهد 

 المنصة التعليمية  مصادر التعلم

 .J.X.LEFEVRE,method of clarinet , G.RICORDI & C.MILANO  1945 vol-1 المراج  
1. 
2-A.GIAMPIERI, METODO PROGRESSIVO G.RICORDI & C.MILANO 1974. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 كالرينت فرقة أولى  –آلة ثانية   مخطط تصميم اختبار في مقرر

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م ـــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــــــ مخرج
 نوع األسئلة 

اختيار  
 من متعدد 

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3 10 % 25 7 الس م صعودا وهبوطا با ربيجات 
يتعرف أساليد ا دام المختلفة على رلة ال  رينت م     -4-أ-3

القوس   -الصوت المتقط  –الصوت المتص   –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(. 

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

لليرردي  والنغمررات الغليظررة  يررربط برري  عفقررات ا صرراب  -3-د-3
 والحاد  في العزف على رلة ال  رينت .

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

   

   

رلة    -1-أ-Giampiere 8 28.6 % 10 3تماري   على  العزف  أساسيات  ومس ها  يشرح  ال  رينت 
م    صحيح  بش    الصوت  إصدار  و يفية  ميلها  وزاوية  الصحيح 

 خ   قطعة الفم. 
 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3
يقسم مناطق اآللة الصوتية على المدرج الموسيقي وفتحات    -3-أ-3

 وغمازات اآللة. 
يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ-3

القروس   -الصروت المتقطر   –الصوت المتصر     –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(.

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

يررربط برري  عفقررات ا صرراب  لليرردي  والنغمررات الغليظررة  -3-د-3

   

   



 

 والحاد  في العزف على رلة ال  رينت .
 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

يتعرررف أسرراليد ا دام المختلفررة علررى رلررة ال  رينررت م رر   -4-أ- Lefevre 8 28.6 % 10تماري  
القروس   -الصروت المتقطر   –الصوت المتصر     –)ضربات اللسا   
 اللحني الصغير(.

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

 يمارس أساليد العزف وا دام على رلة ال  رينت.  -2-ج-
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.

   

   

 يتعرف على مناطق أخذ النفس السليم بطريقة صحيحة.  -2-أ-3 10 % 17.8 5 المقطوعة المنفرد  
م      -4-أ-3 ال  رينت  رلة  على  المختلفة  ا دام  أساليد  يتعرف 

اللسا    المتص     –)ضربات  المتقط   –الصوت  القوس    -الصوت 
 اللحني الصغير(. 

أدام  -1-د-3 ال  رينت في  رلة  العزف على  يوظف أسس مهارات 
 مختلفة قومية وعالمية. أعما  موسيقية 

م      -2-د-3 ال  رينت  رلة  على  العزف  أساسيات  بي   يميز 
 ا دام المتص  _ ا دام المتقط (.  –)ضربات اللسا   

يمارس عزف مؤلفات رلة ال  رينت م  الحفاظ على   -1-ج-3
 الوحد  الزمنية وأساليد التعبير.

 ال  رينت. يمارس أساليد العزف وا دام على رلة  -2-ج-3
يجيرررد ا دام الصرررحيح للترررنفس أ نرررام العرررزف علرررى رلرررة  -3-ج-3

 ال  رينت.
 يتعام  ب فام  م  رلة ال  رينت في مواقف مختلفة.  -2-د-3

   

   

        40 100 28 إجمالي

 

 



 

  



 

 ( 12نموذج رقم )
 توصيف مقرر دراسي 

 جامعة/ المنوفية 
 كلية/ التربية النوعية 

 قسم/ التربية الموسيقية 
 

 :المقرر بيانات -1
 االولى  :المستوى /  الفرقة قانون آله ثانيه : المقرر اسم : الكودي الرمز

    ساعة  2 : اإلجمالي  ساعة 2  :عملي     :نظري        وحدتين  :الدراسية الوحدات عدد موسيقية  تربية: التخصص

 هدددددددددددددددددددددددد  -2
 :المقرر

 على اسس وقواعد علمية سليمة .  القانون يمارس العزف على آلة  - -

 .  القانون يتعرف على االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على آله  - -

 :المقرر تدريس من المستهد  -3

المعدددددددددددددددددددددددار   أ -3
 والمفاهيم :

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 . القانون  بآلة الخاصة والمصطلحات  األساسية المفاهيم يوضح  1   -أ

 القانون يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة  2   -أ أأ

 وكيفية العزف واصدار الصوت .  القانون أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة تعرف علي ي  3  -أ   أ
 يتعرف على االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية  4  -أ   أ

مهدددددددددددددددارات ال  ب -3
 :الذهنيه

 

 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 القانون  آللة  الموسيقى األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 

 . القانون على آلة يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف   2 -ب 

 القانون يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من خالل العزف على آلة  3 -ب 



 

 المهددددددددارات   -ج -4
المهنيدددة الخاصدددة 

 بالمقرر :

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

   على أسس وقواعد علمية سليمة القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج

 .  القانون االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على آله يطبق    -2  -ج

 يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات     –  3 –ج 

 المهددددددددددددددارات د -3
 : العامة

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 . القانون ضمن فريق مع زمالؤة في عزف مقطوعات علي آلة  يعمل 1 -د 

 . القانون يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة  2 -د 

 . القانون يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة  - 3 -د  3 -د 

محتوى   -4
 المقرر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الساعات  عدد ترم األول   القانون مقرر   محتوى  األسابيع 
 عملي نظري 

 األول  األسبوع

 توصيف المقرر علي الطالب ومناقشتة  ▪
واالختيرررار األنسرررب  القرررانون التعررررف علرررى أنرررواع وأح رررام آلررره  ▪

 لكل آله

 2 ررررررررررررررر 

 2 ررررررررررررررر  التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآلله   الثاني األسبوع

 الثالث األسبوع
التعرف على أسماء االوتار وترقيم األصابع واالستخدام  

 2 ررررررررررررررر    القانوناألمثل لريشه 

 الرابع  األسبوع
التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا باستخدام  

 2 ررررررررررررررر  ايقاعات بسيطه  

  األسبوع
 الخامس

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا باستخدام  

 2 ررررررررررررررر  ايقاعات بسيطه  

  األسبوع
 2 ررررررررررررررر  التدريب على عزف دوالب راست  ▪ السادس 



 
 السابع األسبوع

 مراجعة علي عزف دوالب راست  ▪

 إختبار ميد تيرم   ▪
 2 ررررررررررررررر 

 2 ررررررررررررررر  التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند   الثامن األسبوع

 2 ررررررررررررررر  التدريب العملى لعزف سماعى دارج راست  التاسع األسبوع

 العاشر األسبوع
التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه بسماعى دارج راست 

 2 ررررررررررررررر  وعالجها  

  الحادي األسبوع
 عشر

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة  
 2 ررررررررررررررر 

 الثاني األسبوع
 عشر

 مراجعه عزفيه فرديه وجماعيه لما تم دراسته  
 2 ررررررررررررررر 

 الثالث األسبوع
 عشر

 مراجعة علي ما تم دراستة في التيرم االول   

   إختبار ميد تيرم  
 2 ررررررررررررررر 

األسبوع الرابع  
 عشر 

 إختبار نهاية التيرم الدراسي . 
  

 
 أسدددددددددددال   -5

 :والتعلم التعليم

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  -

 البيان العملي. إستراتيجية  -

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

 أسدددددددددددال   -6
 والدددتعلم التعلددديم

 ذوى  للطدددددددددد ب
 القدددددددددددددددددددددددددرات

 :المحدودة

 . (ال يوجد بالنسبة للطالب المتعثرين: ) ▪
 

  تقددددددددددددددددويم  -7



 امتحان اعمال سنه  ▪ :التوق ت ب -7
 االسبوع السابع والثالث عشر .  -1 ▪
 . )اإلختبار النهائي  ( . اإلسبوع الرابع عشر .  االمتحان التطبيقي -2 ▪

 الدددددددددددددرجات ج -7
 :توزيع

 (درجة 10. )%20 السنة أعمال امتحان ▪
 (درجة 40. )%80 التطبيقي االمتحان ▪
 (رجةد  50. )%100الم موع  ▪

 :والمراجع الدراسية الكت  قائمة -8
 المقرر مذكرات  ▪ :مذكرات أ -7

: ملزمة  كت   ب  -8
)( 

 2004جامعة حلوان ، القاهرة  –نبيل شوره : المقدمة في األلحان العربية ، كلية التربية الموسيقية  - 

،جامعه حلوان  " ، الجزء االول ،الطبعه االولى ،كليه التربيه الموسيقيه القانون خيري محمد عامر:"انغام   -
م. 2007،القاهرة    

 كتددددددددددددددددددددددد  ج -8
 : مقترحة

 ال يوجد 

 دوريدددددددددددددددددات د -8
 أو  نشرات  أو  علمية
 إلخ اإلنترنت مواقع

 ال يوجد 
 
 

 ميمدير البرنامج: رئيس مجلس القسم العل                           أستاذ المقرر: أ.م.د/ دينا شاكر

 أ.د/ غادة حسني                                         م2/9/2018تاريخ اعتماد مجلس القسم: 

 
 

 الط ب:

أ االسددددال   -7
 المستخدمة

. )اإلختبار النهائي  ( هو عبارة عن عزف الطالب لمحتوي المقرر الدراسي أمام لجنة    االمتحان التطبيقي -
 ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم . 

)هي عباارة عان عازف الطالاب أماام أساتاد الماادة لابعم أجازاء محتاوي المقارر  درجات أعمال السنه -
 الدراسي (. 



 
   

   

 

 ت رم أول( الفرقة األولي  القانون )آللة  مصفوفة المعار  والمهارات للمقرر الدراسي

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 
 الدراسة

 المعددار  
 الذهنية  مهارات ال

 مهارات عامة  المهنية   مهارات ال

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 توصيف المقرر ▪
 القرررررانون التعررررررف علرررررى أنرررررواع وأح رررررام آلررررره  ▪

 واالختيار األنسب لكل آله
1   ×    × 

 × 

  ×  

 × 

  ×  

التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء  

   ×   ×  2 مسكه اآلله  
 ×  ×  ×  × 

  ×  ×  × 

التعرف على أسماء االوتار وترقيم  

     ×  3   القانون األصابع واالستخدام األمثل لريشه 
  ×  ×  

 × 
   × 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا  

  ×   ×   4 وهبوطا باستخدام ايقاعات بسيطه  
  ×   

 × 
  ×  



 
   

   

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا  

 ×  ×    ×  5 وهبوطا باستخدام ايقاعات بسيطه  
 × 

  ×  × 
 

   × 

  ×     ×    ×      6 التدريب على عزف دوالب راست  ▪

 ×    ×   ×  ×     ×    7 مراجعة علي عزف دوالب راست  ▪

  ×  ×  ×     ×   8 التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند  
 

   

التدريب العملى لعزف سماعى دارج  

 ×  ×   ×   9 راست 
 

 
 × 

 
 

  ×  

التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه  

 ×    ×   10 بسماعى دارج راست وعالجها  
 

 × 
 × 

 
 

   × 

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة  
11   ×   ×  ×  ×   ×   ×  ×   

مراجعه عزفيه فردياه وجماعياه لماا تام  ▪
  ×  ×     ×   ×  12 دراسته 

 
   × 

مراجعة علي ماا تام دراساتة فاي التيارم  ▪
 ×  ×   ×  ×  ×   ×  ×   ×    13  االول  

 



 
   

   

 

 

 ( األولي  )الفرقةتيرم أول    القانون  مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر

 

                      

أساليب التقويم   صفوفة     

المستهدفة   ونواتج التعليم  

 للمقرر

 

 أساليب التقويم  نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المعرفة والفهم  دهنية  المهارات ال   مهنية المهارات ال المهارات العامة 

3 2 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 أساليب التعليم والتعلم 

 
المهارات  المهارات العامة

 مهنية  ال

 المعرفة والفهم  دهنية المهارات ال

3 2 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

 الحوار والمناقشة  إستراتيجية   ×      ×   ×  ×   × 

 إلقاء المحاضرة إستراتيجية  ×       ×  ×    ×  

 البيان العملي إستراتيجية        ×   ×  ×     ×   



 
   

   

  

 أعمال السنة  ×  ×   ×   ×    ×   ×  

 األمتحان التطبيقى    ×   ×   ×  ×  ×  ×   × 

 

  

 

 

 

 

 ( 16رقم ) نموذج

 2017-2016تقرير مقرر دراسي

 المنوفية  جامعة

 التربية النوعية  كلية

 التربية الموسيقية  قسم



 
   

   

 معلومات اساسية  -أ 

 اله ثانيه أو غناء)عود(  اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 االولى )الفصل الدراسي االول(  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي   2( نظري + )        -)    المعتمدة عدد الوحدات / الساعات  4

 لجنه ثالثيه  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر  √ )    ( متوفر    )   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6

 د/ايمن حمدي  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -1
 102 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 93 عدد الطالب اللدين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

    ( وعدد)       84.32عدد    ناحج           %  )

 ( % راسب      15.68



 
   

   

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها 
 جيد جدا  (  22( ممتاز   )    24)

 ( مقبول   23(جيد      )     17) 
 

 تدريس المقرر:  -2
 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

واالختيار األنسب لكل  القانون التعرف على أنواع وأح ام آله   - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما
 آله

 التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآلله -

االوتااار وتاارقيم األصااابع واالسااتخدام التعاارف علااى أسااماء  -

 القانوناألمثل لريشه 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

 التدريب على عزف دوالب راست  -

 % 85<  بمحتوى المقرر مدى التزام القائمين بالتدريس 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى



 
   

   

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  - اساليب التعليم والتعلم 

 البيان العملي. إستراتيجية  -

 إستراتيجية تبادل األدوار .  -

 :أعمال السنة تقويم الطالب  طريقة

السابع لبعم المقطوعات   عامتحان الطالب في األسبو 

  التي تم دراستها .

 :التطبيقى متحاناأل

من    مشكله  التخصص  في  ثالثيه  لجنه  امام  الطالب  امتحان 

الرابع   الدراسي في االسبوع  المقرر  القسم في محتوي  مجلس 

 عشر.  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات  -3
 ( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   √) العلمية   المراجع

 ( غير متوافرة )

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) الوسائل المعينة 

   ( غير متوافرة )



 
   

   

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) المستلزمات والخامات 

 ( غير متوافرة )

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:  -4

 %  85         الطالب لمقرر نتيجة تقويم  -5

 االولى.  المحاضرة  فى الطالب على  المقرر توصيف توزيع - مقترحات تحسين المقرر  -6

 والطالب.  االستاد بين للتواصل الكترونية  مجموعة بناء -

كل    - نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر. 

إن   ) الخارجيينمالحظات المراجعين  -7

 وجدت(
 ال توجد 

 في من مقترحات التطوير تنفيده ما تم -8
 العام السابق 

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى  

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

هي   مقترحات ) مامن   تنفيده لم يتم ما -9
 واألسباب( 

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة  

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10



 
   

   

 المسئول عن التنفيد  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

من  مراعاة   تطوير محتوى المقرر  الفردية  الفروق 

اثرائى   جزء  تجهيز  خالل 

المتفوقين   للطالب  بالمقرر 

للطالب   عالجى  وجزء 

 الضعاف 

 استاد الماده  قبل تدريس المقرر  

المستمر ال تطوير تقويم المقرر  البنائى  تقويم 

خالل عقد اختبار    للمقررمن

 قصير فى نهاية كل شهر 

 استاد الماده  اثناء التدريس

     

 ( 16)رقم  نموذج

 2018-2017تقرير مقرر دراسي

 المنوفية  جامعة

 التربية النوعية  كلية

 التربية الموسيقية  قسم

 معلومات اساسية  -أ 

 اله ثانيه أو غناء)عود(  اسم المقرر 1



 
   

   

 موسيقى  التخصص  2

 االولى )الفصل الدراسي االول(  الفرقة / المستوي  3

 ( عملي   2( نظري + )        -)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 لجنه ثالثيه  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر  √ )    ( متوفر    )   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6

 د/ايمن حمدي  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -4
 115 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 107 عدد الطالب اللدين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

    ( وعدد)       89.57عدد    ناحج           %  )

 ( % راسب      10.43

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها 
 جيد جدا  (  27( ممتاز   )      5 )

 ( مقبول   48(جيد      )     23) 
 



 
   

   

 المقرر: تدريس  -5
 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 

واالختيار األنسب لكل  القانون التعرف على أنواع وأح ام آله   - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما
 آله

 التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآلله -

التعاارف علااى أسااماء االوتااار وتاارقيم األصااابع واالسااتخدام  -

 القانوناألمثل لريشه 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

 التدريب على عزف دوالب راست  -

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  - اساليب التعليم والتعلم 

 البيان العملي. إستراتيجية  -

 إستراتيجية تبادل األدوار .  -



 
   

   

 :أعمال السنة تقويم الطالب  طريقة

السابع لبعم المقطوعات   عامتحان الطالب في األسبو 

  التي تم دراستها .

 :التطبيقى متحاناأل

من    مشكله  التخصص  في  ثالثيه  لجنه  امام  الطالب  امتحان 

الرابع   الدراسي في االسبوع  المقرر  القسم في محتوي  مجلس 

 عشر.  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات  -6
 ( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   √) العلمية   المراجع

 ( غير متوافرة )

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) الوسائل المعينة 

   ( غير متوافرة )

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) المستلزمات والخامات 

 ( غير متوافرة )



 
   

   

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:  -11

 %  85         الطالب لمقرر نتيجة تقويم  -12

 االولى.  المحاضرة  فى الطالب على  المقرر توصيف توزيع - مقترحات تحسين المقرر  -13

 والطالب.  االستاد بين للتواصل الكترونية  مجموعة بناء -

كل    - نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر. 

مالحظات المراجعين   -14
 إن وجدت( ) الخارجيين

 ال توجد 

تم -15 مقترحات  تنفيده ما  من 
 العام السابق  في التطوير

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى  

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

مقترحات )  من   تنفيده لم يتم  ما -16
 هي واألسباب(  ما

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة  

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -17
 المسئول عن التنفيد  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

من  مراعاة   تطوير محتوى المقرر  الفردية  الفروق 

اثرائى   جزء  تجهيز  خالل 
 استاد الماده  قبل تدريس المقرر  



 
   

   

المتفوقين   للطالب  بالمقرر 

للطالب   عالجى  وجزء 

 الضعاف 

المستمر ال تطوير تقويم المقرر  البنائى  تقويم 

خالل عقد اختبار    للمقررمن

 قصير فى نهاية كل شهر 

 استاد الماده  اثناء التدريس

     

 ( 16)رقم  نموذج

 2019-2018تقرير مقرر دراسي

 المنوفية  جامعة

 التربية النوعية  كلية

 التربية الموسيقية  قسم

 معلومات اساسية  -أ 

 اله ثانيه أو غناء)عود(  اسم المقرر 1

 موسيقى  التخصص  2

 االولى )الفصل الدراسي االول(  الفرقة / المستوي  3



 
   

   

 ( عملي   2( نظري + )        -)    عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  4

 لجنه ثالثيه  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات  5

 ( غير متوفر  √ )    ( متوفر    )   نظام المراجعة الخارجية لالمتحان  6

 د/ايمن حمدي  عدد القائمين بالتدريس  7

 معلومات متخصصة  –ب 

 اإلحصائيات: -7
 147 الملتحقين بالمقرر عدد الطالب  •

 127 عدد الطالب اللدين أدوا االمتحان  •

 االمتحان  نتيجة•

 

    ( وعدد)       86.39عدد    ناحج           %  )

 ( % راسب      13.61

طبقا   • للناجحين   % المئوية  النسبة 

 للتقديرات الحاصلين عليها 
 جيد جدا  (  11( ممتاز   )      3 )

 ( مقبول   64(جيد      )     36) 
 

 المقرر: تدريس  -8
 % 100 تم تدريسها التى الموضوعات 



 
   

   

واالختيار األنسب لكل  القانون التعرف على أنواع وأح ام آله   - األساسي للمقرر  من المحتوى تدريسه تم ما
 آله

 التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآلله -

التعاارف علااى أسااماء االوتااار وتاارقيم األصااابع واالسااتخدام  -

 القانوناألمثل لريشه 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا باساتخدام   -

 ايقاعات بسيطه

 التدريب على عزف دوالب راست  -

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر 

 % 85<  لموضوعات المقرر  االمتحان تغطية مدى

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  - اساليب التعليم والتعلم 

 البيان العملي. إستراتيجية  -

 إستراتيجية تبادل األدوار .  -

 :أعمال السنة تقويم الطالب  طريقة



 
   

   

السابع لبعم المقطوعات   عامتحان الطالب في األسبو 

  التي تم دراستها .

 :التطبيقى متحاناأل

من    مشكله  التخصص  في  ثالثيه  لجنه  امام  الطالب  امتحان 

الرابع   الدراسي في االسبوع  المقرر  القسم في محتوي  مجلس 

 عشر.  

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات  -9
 ( متوافرة ) ( متوافرة بدرجة محدودة   √) العلمية   المراجع

 ( غير متوافرة )

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) الوسائل المعينة 

   ( غير متوافرة )

 ( متوافرة بدرجة محدودة   √( متوافرة ) ) المستلزمات والخامات 

 ( غير متوافرة )

 ال يوجد        قيود ادارية وتنظيمية:  -18

 %  85         الطالب لمقرر نتيجة تقويم  -19



 
   

   

 االولى.  المحاضرة  فى الطالب على  المقرر توصيف توزيع - مقترحات تحسين المقرر  -20

 والطالب.  االستاد بين للتواصل الكترونية  مجموعة بناء -

كل    - نهاية  فى  قصير  اختبار  عقد  خالل  من  للمقرر  المستمر  البنائى  التقويم 

 شهر. 

مالحظات المراجعين   -21
 إن وجدت( ) الخارجيين

 ال توجد 

تم -22 مقترحات  تنفيده ما  من 
 العام السابق  في التطوير

 توزيع توصيف المقرر على الطالب فى المحاضرة االولى  

 مناقشه توصيف المقرر شفهيا فى المحاضرة االولى 

 التدريس التعاونى من خالل تقسيم الطالب لمجموعات صغيرة

مقترحات )  من   تنفيده لم يتم  ما -23
 هي واألسباب(  ما

 كثرة االجازات اثناء الفصل الدراسى

 غياب الطالب المتكرر عن المحاضرة  

 قصر مدة الفصل الدراسى وعدم كفايته

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -24
 المسئول عن التنفيد  توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

من  مراعاة   تطوير محتوى المقرر  الفردية  الفروق 

اثرائى   جزء  تجهيز  خالل 

المتفوقين   للطالب  بالمقرر 

للطالب   عالجى  وجزء 

 الضعاف 

 استاد الماده  قبل تدريس المقرر  



 
   

   

المستمر ال تطوير تقويم المقرر  البنائى  تقويم 

خالل عقد اختبار    للمقررمن

 قصير فى نهاية كل شهر 

 استاد الماده  اثناء التدريس

     

 

 الماده :    د/ أيمن حمدى                                  رئيس مجلس القسم العلمى :ا.م.د/ دينا شاكرأستاذ 

 التوقيع :                               التاريخ :     /    /                                                   اسم منسق المادة :    

 

 

 



 
   

   

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 توصيف المقرر علي الطالب ومناقشتة  --1 ▪
واالختيار األنسب لكل  القانون التعرف على أنواع وأح ام آله 

 القانون   آله

العزف   2     -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 القانون على آلة 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 .القانون  والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

يسرررررررتخدم التكنولوجيرررررررا الحديثرررررررة فرررررررى االسرررررررتماع  2 -د 

 

 

 

2 

 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

 )مباشر( في المحتويات العملية  التعلم المدمجإجراءات 



 
   

   

 .القانون  والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة

 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا   -4

 .  باستخدام ايقاعات بسيطه

العزف   2     -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 القانون على آلة 

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

الموسيقى فى النشاط  يوظف أساسيات  3 -ب 
 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 
 .  القانون  والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة  

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور



 
   

   

 

 مراجعة علي عزف دوالب راست  -7 ▪

 إختبار ميد تيرم

 

أساليب األداء والتقنيات المختلفة  تعرف علي ي  3  -أ 
 وكيفية العزف واصدار الصوت .  القانون  على الة 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة 

على أسس    القانون  يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 . القانون  آلة 

 

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور



 
   

   

التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه بسماعى دارج   -10

 . راست وعالجها

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2   -أ
 القانون على آلة 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون   آللة  الموسيقى

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة 

على أسس    القانون  يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 القانون آلة ا

 

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

    األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب  مراجعة علي ما تم دراستة في التيرم االول    -12



 
   

   

   إختبار ميد تيرم  

 

 القانون   آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 القانون والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة

على أسس  القانون   يمارس العزف على آلة  - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 . القانون  آله 

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

 بنك المعرفة المصري.  -)االنترنت(الشبكة العنكبوتية  -لمكتبةا مصادر التعلم

 كتاب الموسيقى العربية "نبيل شورة "  المراجع



 
   

   

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ السليم أثناء مسكه اآللهلتدريب العملى على الجلوس ا -2
 .القانون  بآلة الخاصة

أساليب األداء والتقنيات المختلفة تعرف علي  ي  3    -أ     أ
 وكيفية العزف واصدار الصوت . القانون على الة 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 . القانون والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة ا

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج

 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

 

المهام 

 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
   

   

   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
   القانون  آله 

ضررررررمن فريررررررق مرررررع زمررررررالؤة فرررررري عررررررزف  يعمرررررل 1 -د 
 .القانونمقطوعات علي آلة 

يسرررررررتخدم التكنولوجيرررررررا الحديثرررررررة فرررررررى االسرررررررتماع  2 -د 
 . القانونوالمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة 

  يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة  -3 -د 

 .القانون 

 

التعرف على أسماء االوتار وترقيم األصابع واالستخدام    -3

 القانون األمثل لريشه 
يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 

 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 .القانونآلة 

 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهارة  

 العملية

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا   -5

 باستخدام ايقاعات بسيطه 
يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 

 . القانونوالتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهارة  

 العملية



 
   

   

 .القانونآله 

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 .القانونآلة 

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 . القانونوالتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 .القانونآله 

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ
 .القانون  بآلة الخاصة

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 



 
   

   

 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون  آللة  الموسيقى

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ
 .القانون  بآلة الخاصة

الفنية    4   -أ     أ االساليب  على  القوالب يتعرف  آلداء 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
   الموسيقى

 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب  التدريب على عزف دوالب راست   -6
 القانون  آللة  الموسيقى

 

 

 

 

 

 



 
   

   

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 
 .القانونوالمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة  

 

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهام 

 العملية 

العزف   2     -أ التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند  -8 خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 القانون على آلة 

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 . القانونوالتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 القانون الموسيقى من خالل العزف على آلة 

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهام 

 العملية



 
   

   

 

 آل التدريب العملى لعزف سماعى دارج راست  -9

الفنية    4   -أ     أ االساليب  على  القوالب يتعرف  آلداء 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون  آللة  الموسيقى

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يسرررررررتخدم التكنولوجيرررررررا الحديثرررررررة فرررررررى االسرررررررتماع  2 -د 
 .القانونوالمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

 

 

المهام 

 العملية

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة -11

 مراجعه عزفيه فرديه وجماعيه لما تم دراسته 

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2   -أ
   



 
   

   

 القانون على آلة  

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 . القانونوالتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 .القانونآله 

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهام 

 العملية 



 
   

   

يمارس العفق المنضبط في عزف الدواليب    –  3 –ج 
 والسماعيات   

ضررررررمن فريررررررق مرررررع زمررررررالؤة فرررررري عررررررزف  يعمرررررل 1 -د 
 القانونمقطوعات علي آلة 

 القانون يتعرف من خالل العزف على آلة   2   -أ

آلداء    4   -أ     أ الفنية  االساليب  على  القوالب يتعرف 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 القانون  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 . القانونوالتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء



 
   

   

على أسس  القانون يمارس العزف على آلة   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

 

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

 كتاب الموسيقى العربية .. نبيل شورة  المراجع

 



 
   

   

 

 

 ألة القانون  مخطط تصميم اختبار مقرر 

 وعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد وضدددددددددددددددددددالم

اجمالى  
الساعا 
ت 
التدري 
 سية

النسبة  
المئوية  

من 
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
االختبا 

 ر

 م دددددددددددددددددددات التعلدددددددددددددددددددددددد مخرج

 نوع األسئلة 

اختي
ار  
من 
متع
 دد

الصو 
اب  

الخ /
 طأ

التك 
 ملة 

المزاو 
 جة

المقا 
 لى

مها 
رة 
عمل 
 ية

 توصيف المقرر علي الطالب ومناقشتة   

 واالختيار األنسب لكل آله القانون التعرف على أنواع وأح ام آله 

 القانون

باستخدام ايقاعات  التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا  

 .  بسيطه 

 

6 10.7 

% 

5 

يتعرف على ترقيم األصابع    2     -أ
آلة  على  العزف  خالل  من 

 القانون

  القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 الموسيقى األداء فى والضعف

 القانون  آللة

يوظف أساليب األداء   2 -ب 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

المختلف مثل الحليات والتعبير 
الموسيقى فى العزف على آلة 

 .القانون

يمارس العفق    –  3 –ج 
المنضبط علي الدساتين في  
 عزف الدواليب والسماعيات  

يسررررررررررررررررتخدم التكنولوجيررررررررررررررررا  2 -د 
الحديثررة فررى االسررتماع والمشرراهدة 
لألعمرررال المختلفرررة الخاصرررة بآلرررة 

 .القانون

يتعرف على ترقيم األصابع من    2 
 القانونخالل العزف على آلة 

االساليب    4   -أ     أ يتعرف على 
 الفنية آلداء القوالب اآللية

 

 

 

 



 
   

   

يوظف أساسيات   3 -ب 
الموسيقى فى النشاط الموسيقى  

من خالل العزف على آلة  
 القانون

يمارس العفق    –  3 –ج 
المنضبط في عزف الدواليب 

 والسماعيات   

يستخدم التكنولوجيا  2 -د 
الحديثة فى االستماع والمشاهدة 
 لألعمال المختلفة الخاصة بآلة

 القانون . 

 

 مراجعة علي عزف دوالب راست  ▪

 إختبار ميد تيرم

10 17.9

% 

15  

   أساليب تعرف علي ي  3  -أ 

  

 

 

 

 

 



 
   

   

 . التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه بسماعى دارج راست وعالجها

 

األداء والتقنيات المختلفة على 
وكيفية العزف  القانون الة 

 واصدار الصوت . 

يوظف أساسيات   3 -ب 
الموسيقى فى النشاط الموسيقى  

من خالل العزف على آلة  
 القانون 

يمارس العزف على   - 1  -ج
على أسس وقواعد   القانون آلة 

   علمية سليمة

يمارس العفق    –  3 –ج 
المنضبط في عزف الدواليب 

 والسماعيات   

يتواصل مع اآلخرين    - 3 -د 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

في تعليم العزف علي آلة  
 . القانون 

يتعرف على ترقيم    2   -أ
األصابع من خالل العزف على  

 القانون آلة 

  القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 الموسيقى األداء فى والضعف

 القانون  آللة

يوظف أساسيات   3 -ب 
الموسيقى فى النشاط الموسيقى  

من خالل العزف على آلة  
 القانون 

يمارس العزف على   - 1  -ج
على أسس وقواعد   القانون آلة 



 
   

   

   علمية سليمة

يتواصل مع اآلخرين    - 3 -د 
 القانون في تعليم العزف علي آلة 

 

 مراجعة علي ما تم دراستة في التيرم االول   

   إختبار ميد تيرم  

 

  

 

 

12 21.4

% 

 القانون  آللة  الموسيقى 20

يوظف أساليب األداء   2 -ب 
المختلف مثل الحليات والتعبير 
 الموسيقى فى العزف على آلة 

 القانون 

يمارس العزف على   - 1  -ج
على أسس وقواعد   القانون آلة 

   علمية سليمة

االساليب الفنيه  يطبق    -2  -ج

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

والتكنيكيه للعزف على آله  
 . القانون 

يمارس العفق    –  3 –ج 
المنضبط في عزف الدواليب 

 والسماعيات   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 10.7 

% 

5  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

 

 

 

 10 17.9

% 

15   

 

 
   

  

 

 

  

 

 

 

√ 

 12 21.4

% 

20  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

 56 إجمالي

 ساعة 

100 % 80 

 درجة 

       

 



 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 غناء غربى توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية  قسم:

 :المقرر  بيانات -1

 ) فصل دراسى أول (  األولى الفرقة:   غناء غربىالمقرر:  اسم الكودي:   الرمز

 ساعة 26اإلجمالي:   ساعة 2 عملي:(  ــــــ :)  نظري       13  :الدراسية عددالوحدات موسيقية التخصص: تربية

 

 .يؤدى التمارين الغنائية بإتقان  - المقرر: هدف -2

 ينمى الصوت من خالل التدريبات الصوتية .  -

 المقرر:  تدريس نم المستهدف -3

 المعلومـــــــــــــات أ -3

 والمفاهيم:

 أن: على قادرا   الطالب  يكون المقرر تدريس  بانتهاء

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

 اداء اغانى اجنبية جماعية وفردية . وقواعد تدريب الصوت وأسس يشرح   2 -أ

 سس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية .يتعرف على أ  3 -أ

ــارات  -3 ب المهــــــــــ

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها.   1 -ب

 االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .يميز   2 -ب

  يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء.   3 -ب

ج المهارات المهنيــة   -3

 الخاصة بالمقرر:

  

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا  على أن:

 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

   يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية المختلفة 3 -ج

  يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو بمصاحبة المجموعة. 4 -ج

 على أن:بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادرا   د المهارات العامة: -3

 ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذيعمل  1 -د

 يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. 2 -د

 يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به.  3 -د

 يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى .  4 -د

 محتوى المقرر:  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عددالساعات 

 عملي

1 
التعريف بالمادة . ما هو تدريب الصوت . كيفية إخراج  ▪

 الصوت . 
2 

2 
 . الجهاز التنفسى . أنواع التنفس ▪

 التدريب على أنواع التنفس ▪
2 

 2 (  Vocalizeدراسةبعضتدريباتالصوت )   ▪ 3

 2 .دراسة الجزء األول من التمرين األول  ▪ 4

 2 . دراسة الجزء الثانى من التمرين األول ▪ 5

 2 دراسة الجزء الثالث من التمرين األول . ▪ 6

7 
 دراسة الجزء األول من التمرين الثانى . ▪

 امتحان ميد تيرم. ▪
2 

 2 دراسة الجزء الثانى من التمرين الثانى . ▪ 8

 2 (Vaccaiدراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية من كتاب ) ▪ 9

 2 دراسة الجزء االثانى من نفس المقطوعة السابقة ▪ 10

 2 دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة .  ▪ 11



 

 2 ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي.  ▪ 12

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي.  ▪ 13

   امتحان نهاية الفصل الدراسي.  ▪ 14

أســــــاليل التعلــــــيم  -5

 والتعلم:

 الحوار والمناقشةاستراتيجية   -

 العملي. بيانال  استراتيجية -

 األدوارلعب   استراتيجية -

 إستراتيجية التعلم األلكترونى -

أســــــاليل التعلــــــيم  -6

ــ ب  وى  ــتعلم للذــ والــ

 االحتياجات الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم الذ ب: -7

ــاليل  -7 أ االســـــــــــــــ

 المستخدمة

 (السنة. )األسبوع الثالث عشرامتحان الميد تيرم االسبوع السابع وامتحان أعمال  ▪

 ( األسبوع الرابع عشر االمتحان التطبيقي النهائي .) ▪

 

 امتحان الميد تيرم االسبوع السابع . ▪ التوقيت: ب -7

)يقوم الطالب بغناء بعض المقطوعات التى قام بدراستها خالل العام   : األسبوع الثالث عشرامتحان اعمال السنة   ▪

 الدراسى .أمام استاذ المادة ( 

األسبوع الرابع عشر )يقوم الطالب بغناء بعض المقطوعات التى قام بدراستها . أمام لجنة االمتحان التطبيقي النهائي : ▪

 ( ثالثية مشكلة من مجلس قسم التربية الموسيقية

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين  10 ▪ ات توزيع:الدرج ج-7

 .%80درجة لإلمتحان االتطبيقى  40 ▪

 %100درجة االمتحان النهائى  50 ▪

 والمراجع: الدراسية الكتل  قائمة -8

  ▪ مذكرات: أ-8

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 ملزمة:   كتل ب-8

2 - Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3 - Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 

5-Schubert-lieder2 

6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

  مقترحة:   كتل ج-8

ــات د -8 ــة دوري  علمي

 أومواقــــع أونشــــرات

 إلخ اإلنترنت

 

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

 رئيس مجلس القسم العلمي: مدير البرنامج                                   د/ ليلى بيومى مصذفىأستا  المقرر:   

غادة حسنى /.دأ                                                 م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي األول -مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )غناء غربي ( الفرقة األولى 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
اسبوع 

 الدراسة

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعارف

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

 × ×  × ×   × 1 التعريف بالمادة . ما هو تدريب الصوت . كيفية إخراج الصوت   ▪

 

 ×    

 . الجهاز التنفسى . أنواع التنفس ▪

 التدريب على أنواع التنفس ▪
2  × × × ×  ×  

× 
 × ×   

 × ×  ×  × ×   ×  ×  × 3 (  Vocalizeدراسة بعض تدريبات الصوت )  ▪

  × × ×    × × ×  ×  × 4 .دراسة الجزء األول من التمرين األول  ▪

 ×   × ×  ×  × ×  ×   5 . دراسة الجزء الثانى من التمرين األول ▪

  ×  × × ×  × × ×    × 6 ة الجزء الثالث من التمرين األول .دراس ▪

  × × ×  × ×  × ×  × ×  7 ة الجزء األول من التمرين الثانى .دراس ▪

 × ×  × ×  × × ×  × × × × 8 دراسة الجزء الثانى من التمرين الثانى . ▪

 ×  ×  ×  ×  9 (Vaccaiدراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية من كتاب ) ▪
 

× × ×   

 × ×  ×   × × ×  × ×  × 10 دراسة الجزء االثانى من نفس المقطوعة السابقة ▪

  ×  ×  × ×  × × × ×  × 11 دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة .  ▪

  × ×  ×  ×  ×  ×  × × 12 جعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي. ُمرا ▪

 × × × × × × ×  × ×  × × × 13 ان ألعمال الفصل الدراسي. إمتح ▪

 

 استا  المادة :د /ليلى بيومى مصذفى                                                                مدير البرنامج   :

 ي : )أ.د / غادة حسنى( رئيس مجلس القسم العلم                                                                                               

 

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي أول    -م المستهدفة للمقرر)غناء عالمى ( الفرقة األولى  يل التعليم والتعلم ونواتج التعلمصفوفة أسال

 اساليل التعليم والتعلم 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المهارات العامة المهارات المهنية المهارات الذهنية المعارف

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

  × × × × ×    × ×  × × الحوار والمناقشة استراتيجية  -

  × ×  × × × × ×  × ×   العملي.  بيانالاستراتيجية  -

   × ×  × ×  × × لعل االدوار استراتيجية  -
× 

×  × 

           إستراتيجية التعلم األلكترونى 
× 

  
× 

 

 استا  المادة :د /ليلى بيومى مصذفى                                                                مدير البرنامج   :

 م العلمي : )أ.د / غادة حسنى( رئيس مجلس القس                                                                                               

 

 

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي أول  -للمقرر)غناء عالمى ( الفرقة األولى  م المستهدفة وفة أساليل التقييم ونواتج التعلمصف

 

 اساليل التقييم 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المهارات العامة يةملالمهارات الع المهارات الذهنية المعرفة والفهم 

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

  × × × ×  × × × × ×   × متحان التذبيقى اإل

 × × × × × × × × × × × × × × أعمال السنة 

 

 استا  المادة :د /ليلى بيومى مصذفى                                                                مدير البرنامج   :

مجلس القسم العلمي : )أ.د / غادة حسنى(  رئيس                                                                                               



 

  

 

Face to face (60%) 

 نواتج التعلم  الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
طرق  
 التدريس 

 أدوات التقييم 

 الجهاز التنفسى أنواع التنفس.   -2

 التدريب على أنواع التنفس 

 قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائىيوضح   1 -
 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب
 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء  3 -ب
 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة .  1 -ج
 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية 2 -ج
 إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة  1 -د

2 
الحوار  

والمناقشة  
 .البيان العملى

المهارة  
 العملية

 الصوت   تدريبات بعض دراسة  -3
 (Vocalize  ) 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى 1 -
 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب
 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء  3 -ب
 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة .  1 -ج
 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية 2 -ج
 وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه 1 -د

2 
الحوار  

والمناقشة  
 .البيان العملى

المهارة  
 العملية

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 - دراسة الجزء الثانى من التمرين األول  -5
يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية    2 -أ

 وفردية . 
 وين المؤلفات الموسيقية العالميةيتعرف على أسس وقواعد قراءة وتد  3 -أ

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب
 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب
 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة .  1 -ج
 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية 2 -ج
 ة تساعد على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكتروني 1 -د
المجتمع   لرفع التذوق الموسيقى والفنى في يتواصل مع االخرين  3 -د
 لمحيط به. ا
يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة   4 -د

 الخاصة بالغناء الغربى 

2 
البيان العملى 
 ،لعب األدوار 

المهارة  
 العملية

المهارة  البيان العملى  2يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية    2 - دراسة الجزء الثالث من التمرين األول  -6

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية  

 



 

 وفردية . 
 يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية  3 -أ

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب
يمارس غناء مؤلفات   2 -تلفة أثناء  جيقيم  اساليب االداء المخ  3 -ب

 موسيقية بلغة اجنبية 
يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية   3 -ج

 المختلفة الغناء 
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 ربى والعالمى. يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء الع 2 -د
يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د

 المحيط به 

 العملية ،لعب األدوار 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.  1 -أ دراسة الجزء الثانى من التمرين الثانى .    -8
تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية  يشرح أسس وقواعد   2 -أ

 وفردية . 
 يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية  3 -أ

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب
 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب
 المختلفة .  يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية  1 -ج
 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية 2 -ج
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 يتواصل مع االخرين  3 -د

 لرفع التذوق الموسيقى والفنى في 
 المجتمع المحيط به. 

والمشاهدة لالعمال المختلفة  يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   4 -د
 الخاصة بالغناء الغربى 

2 
البيان العملى 
 ،لعب األدوار 

المهارة  
 العملية

دراسة الجزء األول من مقطوعة غنائية من كتاب    -9
(Vaccai ) 

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية    2 -
 وفردية . 

 ين المؤلفات الموسيقية العالميةيتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدو  3 -أ
 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب
يمارس غناء مؤلفات   2 -يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء  ج  3 -ب

 موسيقية بلغة اجنبية 
يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية   3 -ج

 الغناء المختلفة 
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى.  2 -د

2 
الحوار  

والمناقشة  
 .البيان العملى

المهارة  
 لعمليةا



 

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د
 المحيط به 

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية    2 -أ دراسة الجزء الثالث من نفس المقطوعة السابقة   -11
 وفردية . 

 يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية  3 -أ
 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .   2 -ب
يمارس غناء مؤلفات   2 -م  اساليب االداء المختلفة أثناء  جيقي   3 -ب

 موسيقية بلغة اجنبية 
يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية   3 -ج

 المختلفة الغناء 
 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د
 اعداد ورش لتعليم الغناء العربى والعالمى. يتواصل مع االخرين فى   2 -د
يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع    3 -د

 المحيط به 

2 
البيان العملى 
 ،لعب األدوار 

المهارة  
 العملية

 المكتبة .اإلنترنت .بنك المعرفة  مصادر التعلم 

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 المراجع
2- Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 
3- Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 
5-Schubert-lieder2 
6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                         

                                                       
7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

 



 

 

 

Online (40%) 

 نواتج التعلم  الموضوع

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 طرق التدريس 
أدوات 

 التقييم 

التعريف بالمادة . ما هو تدريب الصوت  -1

 . كيفية إخراج الصوت . 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى 1 -ا

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء   3 -ب

 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

 وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه 1 -د

التعلم  2

 اإللكترونى 

المهارة 

 العملية

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -ا دراسة الجزء األول من التمرين األول -4

 يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .   2 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالميةيتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين   3 -أ

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء   3 -ب

 يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة . 1 -ج

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

 تساعد على التواصل بينه وبين األستاذيعمل ضمن مجموعة إلكترونية 1 -د

 يتواصل مع االخرين  3 -د

 لرفع التذوق الموسيقى والفنى في

 المجتمع المحيط به. 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة  4 -د

 الخاصة بالغناء الغربى 

التعلم  2

 اإللكترونى 

المهارة 

 العملية

 يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية .   2 -أ الجزء األول من التمرين الثانىدراسة    -7

 يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية  3 -أ

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .  2 -ب

يمارس غناء مؤلفات موسيقية   2 -أثناء  جيقيم  اساليب االداء المختلفة   3 -ب

 بلغة اجنبية

التعلم  2

 اإللكترونى 

المهارة 

 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 

 



 

يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية المختلفة   3 -ج

 الغناء

 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د

 العربى والعالمى.يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء  2 -د

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط    3 -د

 به

دراسة الجزء االثانى من نفس   -10

 المقطوعة السابقة 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

 وت واداء اغانى اجنبية جماعية وفردية . يشرح أسس وقواعد تدريب الص  2 -أ

 يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية  3 -أ

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية و    1 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغ   3 -ب

 . يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات الموسيقية المختلفة 1 -ج

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

 يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على التواصل بينه وبين األستاذ1 -د

 يتواصل مع االخرين  3 -د

 لرفع التذوق الموسيقى والفنى في

 المجتمع المحيط به. 

المختلفة يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لالعمال  4 -د

 الخاصة بالغناء الغربى 

التعلم  2

 اإللكترونى 

المهارة 

 العملية

    مراجعة على ما تم دراسته -12

 اإلنترنت . بنك المعرفة مصادر التعلم 

  Giuseppe Concone-50 lezioni di canto Op.9-ristaqmpa 1987-1 المراجع 

2- Heinrich Panofka-24 vocalizzi progressive Op 85-ANNO Mcmli1980 

3- Nicola Vaccai-practical method of Italian singing- Ristampa 1977 

4-Schumann-samtliche lieder-band 3 

5-Schubert-lieder2 

6-Schirmer"sliberary of musical classics-Twenty four Italian somgs and aria                                

                                                                

7-A.Parisotti-Aria Antichcollezione complete-vol1-30 Aria 

 

 



 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر) غناء ( الفرقة األولى فصل أول 

 المـوضـوع

اجمالى  

الساعات  

 التدريسية

النسبة 

المئوية 

من 

الساعات  

 التدريسية

اجمالى  

درجات  

 االختبار 

 مخرجــــــــــــــــــــــــات التعلـــــــــــــــــــم 

 نوع األسئلة

اختيار 

من 

 متعدد 

الصواب  

 الخطأ /
 المقالى المزاوجة  التكملة

مهارة  

 عملية

التعريف بالمادة .  

ما هو تدريب  

كيفية  الصوت . 

 إخراج الصوت . 

6 21.42 % 5 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى.. 1 -أ

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها.   1 -ب

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .  2 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات  1 -ج

 الموسيقية المختلفة .

ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على   يعمل1 -د

 التواصل بينه وبين األستاذ 

يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء  2 -د

 العربى والعالمى.

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى    3 -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به. 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

   

  

√ 

دراسة التمرين 

 األول

6 21.42 % 10 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى   2 -أ

 اجنبية جماعية وفردية .

يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين   3 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالمية

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها.   1 -ب

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .  2 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء   3 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات  1 -ج

 الموسيقية المختلفة .

 اء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية يمارس غن 2 -ج

يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم   3 -ج

 المراحل العمرية المختلفة 

   

  

√ 



 

يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو  4 -ج

 بمصاحبة المجموعة

يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على  1 -د

 التواصل بينه وبين األستاذ 

يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم الغناء  2 -د

 العربى والعالمى.

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى    3 -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به. 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

التمرين دراسة 

 الثانى

6 21.42 % 10 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى   2 -أ

 اجنبية جماعية وفردية .

يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين   3 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالمية

 . يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها  1 -ب

 يميز االنتقاالت المقامية فى الموسيقي العالمية .  2 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء   3 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات  1 -ج

 الموسيقية المختلفة .

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم   3 -ج

 المراحل العمرية المختلفة 

يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو  4 -ج

 بمصاحبة المجموعة

يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على  1 -د

 التواصل بينه وبين األستاذ 

لغناء يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم ا 2 -د

 العربى والعالمى.

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى    3 -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به. 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

   

  

√ 



 

دراسة مقطوعة  

غنائية من كتاب  

(Vaccai ) 

10 35.71 % 15 

 يوضح قواعد واساسيات االداء العزفى والغنائى. 1 -أ

يشرح أسس وقواعد تدريب الصوت واداء اغانى   2 -أ

 اجنبية جماعية وفردية .

يتعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين   3 -أ

 المؤلفات الموسيقية العالمية

 يفسر مفردات المدونة الموسيقية وادائها.   1 -ب

 فى الموسيقي العالمية . يميز االنتقاالت المقامية  2 -ب

 يقيم  اساليب االداء المختلفة أثناء الغناء   3 -ب

يمارس االداء الغنائي باسلوب علمي للمؤلفات  1 -ج

 الموسيقية المختلفة .

 يمارس غناء مؤلفات موسيقية بلغة اجنبية  2 -ج

يستخدم المؤلفات الموسيقية والغنائية فى تعليم   3 -ج

 المراحل العمرية المختلفة 

يقرأ النوتة الموسيقية ويؤديها بالغناء منفردا أو  4 -ج

 بمصاحبة المجموعة

يعمل ضمن مجموعة إلكترونية تساعد على  1 -د

 التواصل بينه وبين األستاذ 

لغناء يتواصل مع االخرين فى اعداد ورش لتعليم ا 2 -د

 العربى والعالمى.

يتواصل مع االخرين لرفع التذوق الموسيقى    3 -د

 والفنى فى المجتمع المحيط به. 

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   4 -د

 والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بالغناء الغربى

   

  

√ 

        40 |%|100 28 اإلجمالى
 

 

 



 
   

   

 

 توصيف مقرر دراسي 
 جامعة/ المنوفية 

 كلية/ التربية النوعية 
 قسم/ التربية الموسيقية 

 

 :المقرر بيانات -1
 االولى  :المستوى /  الفرقة آله ثانيه عود : المقرر اسم : الكودي الرمز

    ساعة  2 : اإلجمالي  ساعة 2  :عملي     :نظري        وحدتين  :الدراسية الوحدات عدد موسيقية  تربية: التخصص

 هدددددددددددددددددددددددد  -2
 :المقرر

 يمارس العزف على آلة العود على اسس وقواعد علمية سليمة .  - -

 يتعرف على االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على آله العود .  - -

 :المقرر تدريس من المستهد  -3

المعدددددددددددددددددددددددار   أ -3
 والمفاهيم :

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء



 
   

   

 .العود  بآلة الخاصة والمصطلحات  األساسية المفاهيم يوضح  1   -أ

 يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة العود  2   -أ أأ

 أساليب األداء والتقنيات المختلفة على الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . تعرف علي ي  3  -أ   أ
 الفنية آلداء القوالب اآللية يتعرف على االساليب  4  -أ   أ

مهدددددددددددددددارات ال  ب -3
 :الذهنيه

 

 

 

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 العود  آللة  الموسيقى األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 

 يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.   2 -ب 

 يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى من خالل العزف على آلة العود  3 -ب 

 المهددددددددارات   -ج -4
المهنيدددة الخاصدددة 

 بالمقرر :

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

   يمارس العزف على آلة العود على أسس وقواعد علمية سليمة  - 1  -ج

 والتكنيكيه للعزف على آله العود . االساليب الفنيه يطبق    -2  -ج



 
   

   

 يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في عزف الدواليب والسماعيات     –  3 –ج 

 المهددددددددددددددارات د -3
 : العامة

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

 ضمن فريق مع زمالؤة في عزف مقطوعات علي آلة العود . يعمل 1 -د 

 . يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود  2 -د 

 يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة العود . - 3 -د  3 -د 

محتوى   -4
 المقرر:

 

 

 

 

 

 الساعات  عدد مقرر العود ترم األول   محتوى  األسابيع 
 عملي نظري 

 األول  األسبوع

 توصيف المقرر علي الطالب ومناقشتة  ▪
التعرف على أنوواع وأحاوام آلوه العوود واالختيوار األنسوب لكول  ▪

 آله

 2 ووووووووووووووو 

 2 ووووووووووووووو  التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآلله   الثاني األسبوع

 الثالث األسبوع
التعرف على أسماء االوتار وترقيم األصابع واالستخدام  

 2 ووووووووووووووو  األمثل لريشه العود  



 
   

   

 

 

 

 

 

 الرابع  األسبوع
التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا باستخدام  

 2 ووووووووووووووو  ايقاعات بسيطه  

  األسبوع
 الخامس

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا باستخدام  

 2 ووووووووووووووو  ايقاعات بسيطه  

  األسبوع
 2 ووووووووووووووو  التدريب على عزف دوالب راست  ▪ السادس 

 السابع األسبوع
 مراجعة علي عزف دوالب راست  ▪

 إختبار ميد تيرم   ▪
 2 ووووووووووووووو 

 2 ووووووووووووووو  التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند   الثامن األسبوع

 2 ووووووووووووووو  التدريب العملى لعزف سماعى دارج راست  التاسع األسبوع

 العاشر األسبوع
التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه بسماعى دارج راست 

 2 ووووووووووووووو  وعالجها  

  الحادي األسبوع
 عشر

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة  
 2 ووووووووووووووو 

 الثاني األسبوع
 عشر

 مراجعه عزفيه فرديه وجماعيه لما تم دراسته  
 2 ووووووووووووووو 



 
   

   

 الثالث األسبوع
 عشر

 مراجعة علي ما تم دراستة في التيرم االول   

   إختبار ميد تيرم  
 2 ووووووووووووووو 

األسبوع الرابع  
 عشر 

 إختبار نهاية التيرم الدراسي . 
  

 
 أسدددددددددددال   -5

 :والتعلم التعليم

 الحوار والمناقشة.إستراتيجية  -

 البيان العملي. إستراتيجية  -

 إستراتيجية تبادل األدوار . -

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

 أسدددددددددددال   -6
 والدددتعلم التعلددديم

 ذوى  للطدددددددددد ب
 القدددددددددددددددددددددددددرات

 :المحدودة

 . (ال يوجد بالنسبة للطالب المتعثرين: ) ▪
 

  تقددددددددددددددددويم  -7



 
   

   

 امتحان اعمال سنه  ▪ :التوق ت ب -7
 االسبوع السابع والثالث عشر .  -1 ▪
 . )اإلختبار النهائي  ( . اإلسبوع الرابع عشر .  االمتحان التطبيقي -2 ▪
▪  

 الدددددددددددددرجات ج -7
 :توزيع

 (درجة 10. )%20 السنة أعمال امتحان ▪
 (درجة 40. )%80 التطبيقي االمتحان ▪
 (رجةد  50. )%100الماموع  ▪

 :والمراجع الدراسية الكت  قائمة -8
 المقرر مذكرات  ▪ :مذكرات أ -7

 الط ب:

أ االسددددال   -7
 المستخدمة

 

. )اإلختبار النهائي  ( هو عبارة عن عزف الطالب لمحتوي المقرر الدراسي أمام لجنة    االمتحان التطبيقي -
 ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم . 

)هي عباارة عان عازف الطالاب أماام أساتاد الماادة لابعم أجازاء محتاوي المقارر  درجات أعمال السنه -
 الدراسي (. 



 
   

   

: ملزمة  كت   ب  -8
)( 

 2004جامعة حلوان ، القاهرة  –نبيل شوره : المقدمة في األلحان العربية ، كلية التربية الموسيقية  - 

،جامعه حلوان  خيري محمد عامر:"انغام العود" ، الجزء االول ،الطبعه االولى ،كليه التربيه الموسيقيه  -
م. 2007،القاهرة    

 كتددددددددددددددددددددددد  ج -8
 : مقترحة

 ال يوجد 

 دوريدددددددددددددددددات د -8
 أو  نشرات  أو  علمية
 إلخ اإلنترنت مواقع

 ال يوجد 
 
 

 مي.د/ غادة حسني                      مدير البرنامج: رئيس مجلس القسم العلاستاذ المقرر: أ                      

 ادة حسني أ.د/ غ                                                     م2/9/2018تاريخ اعتماد مجلس القسم:                               

 

 

 

 
 



 
   

   

 

 )آللة العود ت رم أول( الفرقة األولي   مصفوفة المعار  والمهارات للمقرر الدراسي

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 
 الدراسة

 المعددار  
 الذهنية  مهارات ال

 مهارات عامة  المهنية   مهارات ال

1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
 توصيف المقرر ▪
التعوووووورف علوووووووى أنوووووووواع وأحاووووووام آلوووووووه العوووووووود  ▪

 واالختيار األنسب لكل آله
1   ×    × 

 × 

  ×  

 × 

  ×  

التدريب العملى على الجلوس السليم أثناء  

   ×   ×  2 مسكه اآلله  
 ×  ×  ×  × 

  ×  ×  × 

التعرف على أسماء االوتار وترقيم  

     ×  3 األصابع واالستخدام األمثل لريشه العود  
  ×  ×  

 × 
   × 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا  

  ×   ×   4 وهبوطا باستخدام ايقاعات بسيطه  
  ×   

 × 
  ×  



 
   

   

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا  

 ×  ×    ×  5 وهبوطا باستخدام ايقاعات بسيطه  
 × 

  ×  × 
 

   × 

  ×     ×    ×      6 التدريب على عزف دوالب راست  ▪

 ×    ×   ×  ×     ×    7 مراجعة علي عزف دوالب راست  ▪

  ×  ×  ×     ×   8 التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند  
 

   

التدريب العملى لعزف سماعى دارج  

 ×  ×   ×   9 راست 
 

 
 × 

 
 

  ×  

التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه  

 ×    ×   10 بسماعى دارج راست وعالجها  
 

 × 
 × 

 
 

   × 

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة  
11   ×   ×  ×  ×   ×   ×  ×   

مراجعه عزفيه فردياه وجماعياه لماا تام  ▪
  ×  ×     ×   ×  12 دراسته 

 
   × 

مراجعة علي ماا تام دراساتة فاي التيارم  ▪
 ×  ×   ×  ×  ×   ×  ×   ×    13  االول  

 



 
   

   

 

 

 

 ( األولي  )الفرقةتيرم أول    العود  مصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعليم المستهدفة لمقرر

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 أساليب التعليم والتعلم 

 
المهارات  المهارات العامة

 مهنية  ال

 المعرفة والفهم  دهنية المهارات ال

3 2 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1  

 × 

  ×  × 

  × 

     × 

 الحوار والمناقشة  إستراتيجية  

  × 

   ×  × 

      × 

 إلقاء المحاضرة إستراتيجية 

   × 

    ×  × 

  × 

 البيان العملي إستراتيجية       



 
   

   

 

 

 

 أساليب التقويم ونواتج التعليم المستهدفة للمقرر صفوفة م

 

 أساليب التقويم  نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 المعرفة والفهم  دهنية  المهارات ال   مهنية المهارات ال المهارات العامة 

3 

  

2 1 2 1 3 2 1 4 3 2 1 

 

  × 

  × 

   × 

  × 

  ×  × 
 أعمال السنة 

 × 

  ×  ×  ×  × 

  × 

  × 

 األمتحان التطبيقى   

 

  

 



 
   

   

 

 

 



 
   

   

 

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 توصيف المقرر علي الطالب ومناقشتة  --1 ▪
واالختيار األنسب لكل التعرف على أنواع وأحاام آله العود 

 العود  آله

العزف   2     -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 على آلة العود 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يسوووووووتخدم التكنولوجيوووووووا الحديثوووووووة فوووووووى االسوووووووتماع  2 -د 

 

 

 

2 

 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

 عملية)مباشر( في المحتويات ال  إجراءات التعلم المدمج



 
   

   

 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

التدريب على عزف مقام الراست صعودا وهبوطا   -4

 .  باستخدام ايقاعات بسيطه

العزف   2     -أ خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 على آلة العود 

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 العود الموسيقى من خالل العزف على آلة 

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 
 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

أساليب األداء والتقنيات المختلفة  تعرف علي ي  3  -أ  مراجعة علي عزف دوالب راست  -7 ▪
 على الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

   



 
   

   

 إختبار ميد تيرم

 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 آلة العود . 

 

2 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور

التدريب على نقاط الصعوبه الخاصه بسماعى دارج   -10

 . راست وعالجها

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2   -أ
 على آلة العود 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 

 

 

2 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور



 
   

   

 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 آلة العود  

 مراجعة علي ما تم دراستة في التيرم االول    -12

   إختبار ميد تيرم  

 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج

 

 

2 

 

 

 

التعليم  

 االلكترونى 

 

 

فيديو  

توضيحى  

 مصور



 
   

   

 

 آله العود . 

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -لمكتبةا مصادر التعلم

 الموسيقى العربية "نبيل شورة " كتاب  المراجع



 
   

   

 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ لتدريب العملى على الجلوس السليم أثناء مسكه اآللها -2
 .العود  بآلة الخاصة

أساليب األداء والتقنيات المختلفة تعرف علي  ي  3    -أ     أ
 على الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

الحليات  يوظف أساليب األداء المختلف مثل   2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

 

المهام 

 العملية

  لعمليةفي المحتويات ا (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 
   

   

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 آله العود  

ضوووووومن فريووووووق موووووع زمووووووالؤة فووووووي عووووووزف  يعمووووول 1 -د 
 مقطوعات علي آلة العود .

يسوووووووتخدم التكنولوجيوووووووا الحديثوووووووة فوووووووى االسوووووووتماع  2 -د 
 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة   -3 -د 
 العود . 

أسماء االوتار وترقيم األصابع واالستخدام  التعرف على   -3

 األمثل لريشه العود 
يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 

 الموسيقى من خالل العزف على آلة العود 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج

 

 

 

 

 

 



 
   

   

   وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 
 آلة العود . 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهارة  

 العملية

التدريب على عزف مقام النهاوند صعودا وهبوطا   -5

 باستخدام ايقاعات بسيطه 
يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 

 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

والتكنيكيه للعزف على  االساليب الفنيه يطبق    -2  -ج
 آله العود . 

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي    - 3 -د 

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهارة  

 العملية



 
   

   

 آلة العود . 

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 آله العود . 

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ
 .العود  بآلة الخاصة

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 



 
   

   

 العود  آللة  الموسيقى

 والمصطلحات   األساسية  المفاهيم  يوضح    1     -أ
 .العود  بآلة الخاصة

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
   الموسيقى

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب  التدريب على عزف دوالب راست   -6
 العود  آللة  الموسيقى

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

البيان  

 

 

 

 

مهام ال



 
   

   

 العملية  العملى  . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

العزف   2     -أ التدريب العملى لعزف دوالب نهاوند  -8 خالل  من  األصابع  ترقيم  على  يتعرف 
 على آلة العود 

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط   3 -ب 
 العود الموسيقى من خالل العزف على آلة 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

 

 

2 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

المهام 

 العملية

يتعرف على االساليب الفنية آلداء القوالب   4   -أ     آأل التدريب العملى لعزف سماعى دارج راست  -9
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

   

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يسوووووووتخدم التكنولوجيوووووووا الحديثوووووووة فوووووووى االسوووووووتماع  2 -د 
 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

 

2 

 

البيان  

 العملى 

 

المهام 

 العملية

 صغيرة التدريب العملى على آداء مقطوعه  -11

 مراجعه عزفيه فرديه وجماعيه لما تم دراسته 

 

 التدريب العملى على آداء مقطوعه صغيرة 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2   -أ
 على آلة العود 

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 
 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

 

 

 

2 

 

 

 

البيان  

 العملى 

 

 

 

المهام 

 العملية 



 
   

   

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

والتكنيكيه للعزف على  االساليب الفنيه يطبق    -2  -ج
 آله العود . 

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

ضوووووومن فريووووووق موووووع زمووووووالؤة فووووووي عووووووزف  يعمووووول 1 -د 
 مقطوعات علي آلة العود 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف   2   -أ
 على آلة العود 

القوالب   4   -أ     أ آلداء  الفنية  االساليب  على  يتعرف 



 
   

   

 اآللية 

 األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة  الموسيقى

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

 :أن على قادرا   الطالب  يكون  المقرر تدريس بانتهاء

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

 كتاب الموسيقى العربية .. نبيل شورة  المراجع

 

 

 



 
   

   

 

 ألة العود مخطط تصميم اختبار مقرر   

 

 وعدددوضددالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م دددددددددددددددددددات التعلدددددددددددددددددددددددد مخرج

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

توصيف المقرر علي الطالب  
 ومناقشتة  

التعرف على أنواع وأحاام آله 
العود واالختيار األنسب لكل 

 العود  آله

التدريب على عزف مقام  

الراست صعودا وهبوطا  

 .  باستخدام ايقاعات بسيطه

6 10.7  % 

5 

العزف على يتعرف على ترقيم األصابع من خالل    2     -أ
 آلة العود

  الموسيقى األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 
 العود  آللة

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة العود.

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

 عزف الدواليب والسماعيات   

يسووووووووتخدم التكنولوجيووووووووا الحديثووووووووة فووووووووى االسووووووووتماع  2 -د 
 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

يتعرف على ترقيم األصابع من خالل العزف على آلة   2 
 العود

 يتعرف على االساليب الفنية آلداء القوالب اآللية  4  -أ   أ

الموسيقى فى النشاط الموسيقى  يوظف أساسيات  3 -ب 
 من خالل العزف على آلة العود

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماع   2 -د 
 . والمشاهدة لألعمال المختلفة الخاصة بآلة العود 

 

 

 

      أساليب األداء والتقنيات المختلفة  تعرف علي ي  3  -أ  15 % 17.9 10مراجعوووة علوووي عوووزف دوالب  ▪



 
   

   

 راست 

 إختبار ميد تيرم

التدريب على نقاط الصعوبه  

الخاصه بسماعى دارج راست 

 . وعالجها

 

 على الة العود وكيفية العزف واصدار الصوت . 

الموسيقى  يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط  3 -ب 
 من خالل العزف على آلة العود

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة   - 3 -د 
 العود . 

األصابع من خالل العزف يتعرف على ترقيم   2   -أ
 على آلة العود 

  الموسيقى األداء فى والضعف القوة نقاط يستنتج  1 -ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

 العود  آللة

يوظف أساسيات الموسيقى فى النشاط الموسيقى   3 -ب 
 من خالل العزف على آلة العود

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

يتواصل مع اآلخرين في تعليم العزف علي آلة   - 3 -د 
 العود  

مراجعة علي ما تم دراستة في  

 التيرم االول   

   إختبار ميد تيرم  

 

  

 

 

 العود  آللة  الموسيقى 20 % 21.4 12

يوظف أساليب األداء المختلف مثل الحليات    2 -ب 
 العود والتعبير الموسيقى فى العزف على آلة 

يمارس العزف على آلة العود على أسس   - 1  -ج
   وقواعد علمية سليمة

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

االساليب الفنيه والتكنيكيه للعزف على  يطبق    -2  -ج
 آله العود . 

يمارس العفق المنضبط علي الدساتين في    –  3 –ج 
 عزف الدواليب والسماعيات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6 10.7  % 5  

 

   

  

 

 

 

 

 

 

√ 



 
   

   

 

 

 

 

 10 17.9 % 15   

 

 
   

  

 

 

  

 

 

 

√ 

 12 21.4 % 20  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

        80 % 100 56 إجمالي



 
   

   

 درجة  ساعة 

 



 

   توصيف مقرر دراسي
 التربية الموسيقية قسم:

 :المقرر  بيانات -1
 الفصل الدراسي األول -االولى :الفرقة (تشيللو - غناء  أو ثانية آلةعزف ) : المقرر اسم : الكودي الرمز

 ساعة26: اإلجمالي  ساعة 2 :عملي -:نظري  عملي( 13: ) الدراسية الوحدات عدد موسيقية تربية: التخصص
 

 يتمكن الطالب من االداء على الة التشيللو على اسس علمية سليمة . - :المقرر هدف -2
 .  يمارس الطالب بنود المنهج الدراسي  -

 :المقرر تدريس من المستهدف -3
 المعلوماااااااات أ -3

 :والمفاهيم
 :أن على قادرا   الطالب يكون  المقرر تدريس  بانتهاء

 . المختلفة وأجزائها التشيللو آلة يصف 1 -أ
 . التشيللو  آلة على  الصحيحة الجلسة  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
 .بالقوس المطلقة األوتار ألداء الصحيحة  الطريقة يتعرف على 3 -أ
 .. مختلفة وأزمنة إيقاعية بأشكال بالقوس مطلقة أوتار أداء كيفية تعرف علىي 4 -أ

 المهااااااااارات ب -3
 :الذهنية

 :أن على قادرا   الطالب يكون  المقرر تدريس  بانتهاء
 . المختلفة التشيللو آلة  أجزاء يربط بين 1 - ب

 .التشيللو آلة  على والغير صحيحة الصحيحة  الجلسة  طريقة قارن بيني 2 - ب
 .بالقوس المطلقة األوتار  ألداء والخطاء الصحيحة الطريقة بين يميز 3 - ب
 . مختلفة وأزمنة إيقاعية بأشكال بالقوس مطلقة أوتار أداء كيفية يربط بين 4 - ب

 المهااااااااااااارات ج-3
 الخاصاااااة المهنياااااة
 :بالمقرر

 :أن على قادرا   الطالب يكون  المقرر تدريس  بانتهاء
 . التشيللو آلة   على الصحيحة  الجلسة  يضبط  1 -ج
 .بالقوس المطلقة األوتار على  عزفيمارس ال   2 - ج
 . مختلفة وأزمنة إيقاعية بأشكال بالقوس المطلقة األوتار  على  العزف يمارس 3 - ج
 .صحيحة بطريقة العزف عند النغمات أماكن  على عفقال يطبق   4 - ج

 المهاااااااااااارات د -3
 :العامة

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 ظهر مهارة قيادة العزف الجماعي على الة التشيللو .ي 1 -د

 . االلي في معرفة مبادئ العزف على الة التشيللويستخدم تطبيقات الحاسب  2 -د

 . المقررعمل ضمن مجموعة الكترونية للتواصل مع استاذ ي 3 -د
محتوى   -4

 المقرر:
 
 
 
 
 

 المقرر  محتوى  األسابيع
 عدد

 الساعات 
 عملي

 .المقرر بتوصيف الطالب تعريف -مقدمة ▪ 1
 2 . وتوزيعهم الطالب تنظيم ▪

 2 .   المطلقة األوتار وأداء اآللة على   الصحيحة الجلسة وكيفية التشيللو آلة مكونات على التعرف ▪ 2



 

 
 
 
 
 

 2 .مختلفة وأزمنة مختلفة إيقاعية بأشكال المطلقة األوتار أداء في التوسع ▪ 3

 2 .األوتار على العفق وكيفية اآللة  على النغمات أماكن الطالب تدريس ▪ 4

 2 أداء سلم دو الكبير + األربيج. ▪ 5

 2 التدريب على أداء سلم دو باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة. ▪ 6

 2 . تيرم الميد امتحان ▪ 7

 Dotzauer . 2 كتاب من تمرين ▪ 8

 2 . األربيج+   صول سلم  أداء ▪ 9

 2 . والمتنوعة المختلفة اإليقاعات باستخدام صول  سلم  على التدريب ▪ 10

 Dotzauer . 2 تمرين ▪ 11

 2 ُمراجعة على ما تم تدريسه بالفصل الدراسي األول  ▪ 12

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي األول ▪ 13
  2 امتحان نهاية الفصل الدراسي.  ▪ 14

 التعليم  أساليب  -5
 :والتعلم

 البيان العملي .  استراتيجية ▪

 لعب األدوار .  استراتيجية ▪

 التعلم التعاوني .  استراتيجية ▪

 استراتيجية التعلم االلكتروني . ▪

 التعليم  أساليب  -6
 للطااااااا ب والاااااااتعلم

االحتياجاااااااااات  ذوى 
 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪
 

 تقويم الط ب: -7
أ االساااااااااااااليب  -7

 المستخدمة
 .درجات أعمال السنة ▪
 .النهائي  االمتحان التطبيقي ▪

 
 الثالث عشر ألعمال السنة   السابع المتحان الميد تيرم واالسبوع  األسبوع ▪ :التوقيت ب-7

 للمقرر. تطبيقي النهائياالمتحان ال األسبوع الرابع عشر ▪

 . %20 درجة ألعمال السنة بالفصلين 10 ▪ :الدرجات توزيع ج-7

 .%80 درجة لإلمتحان النظري 40 ▪
 .%100المجموع الكلي للدرجات  50 ▪

 :والمراجع الدراسية الكتب قائمة -8
   ال يوجد. ▪ :مذكرات أ-8

 Forbes, W.: Classical and Romantic Pieces for Cello and Piano": London: Oxford .1 : ملزمة كتب ب-8

University Press, 1973. متوفر في مكتبة الكلية()  

2. The First Year Cello Methods. متوفر في مكتبة الكلية()  

Klingenberg: "Dotzauer", Violoncello-Schule, Band I, Vol. I, 1934. متوفر في مكتبة الكلية( ) 



 

)متوفر   .Dvořák, cello concerto": Smaczny, J., Cambridge: Cambridge University Press, 1999 ▪ : مقترحة كتب ج-8

(في مكتبة الكلية  

1. Smetana, B. Aus meinem Leben: Quartett für 2 Violinen, Viola und Violoncell. New York: 

C.F. Peters, 1900. )متوفر في مكتبة الكلية( 

Gedge, D. Christmas tunes: Playalong: easy cello. London: Bosworth, 1999.  متوفر فييي مكتبيية(

 .الكلية(

 علمياااة دورياااات د -8
 مواقااااااع أو نشاااااارات أو

 إلخ اإلنترنت

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU 

▪ http://www.cello.org/heaven/lessons.htm 

▪ http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp 

▪ http://www.celloonline.com/cellobasics.htm 

▪ http://www.8notes.com/cello/ 

▪ http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm 

 رئيس مجلس القسم العلمي :مدير البرنامج                             :  د/ هشام عزت عقلأستاذ المقرر  
غادة حسني /.دأ                                                م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 

https://www.youtube.com/watch?v=eySmCWYBlnU
http://www.cello.org/heaven/lessons.htm
http://www.8notes.com/school/cello/beginner_1/cello1.asp
http://www.celloonline.com/cellobasics.htm
http://www.8notes.com/cello/
http://www.capotastomusic.com/cello-sheet-music/easy.htm


 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(قسم  برنامج 
 الفصل الدراسي األول  -الفرقة األولى  (تشيللو - غناء  أو ثانية آلةعزف  مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 
 الدراسة 

مهارات   -ج-3 مهارات ذهنية -ب-3 المعااارف-أ-3
      مهارات عامة-د-3 مهنية 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
 األوترررار وأداء اآللرررة علرررى الصرررحيحة الجلسرررة وكيفيرررة التشررريللو آلرررة مكونرررات علرررى التعررررف ▪

 .  المطلقة
2 × × × × × × 

× × 
× × × × × × × 

 ×  × × × ×  × × × × × ×  × 3 .مختلفة وأزمنة مختلفة إيقاعية بأشكال المطلقة األوتار أداء في التوسع ▪

 × × × × × × × × × × × × × × × 4 .األوتار على العفق وكيفية اآللة على  النغمات أماكن الطالب تدريس ▪

 ×  ×  × × × × × × × × × × × 5 أداء سلم دو الكبير + األربيج. ▪

 ×  × × ×  × × × × × × ×  × 6 التدريب على أداء سلم دو باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة. ▪

 ×  ×  × × × × × × × × ×  × Dotzauer. 8 كتاب من( 1) رقم  تمرين ▪

 × ×  × × × × × × × × × × × × 9 .األربيج+  صول سلم أداء ▪

 × × × × × × × × × ×  × × × × 10 .والمتنوعة المختلفة اإليقاعات باستخدام صول سلم على التدريب ▪

 × × ×   × ×  × × × × × × × Dotzauer. 11( 2) رقم  تمرين ▪

 المقرر: د/ هشام عزت عقل                                                                 مدير البرنامج : أستاذ 
 غادة حسني  /أ.د  :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                        

 
 
 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(قسم  برنامج 
 االول (الفصل الدراسي االولىله ثانية او غناء )تشيللو( )الفرقة آمصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر عزف 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 
 أساليب التعليم والتعلم 

 
 المعارف-أ-3 مهارات ذهنية -ب-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات عامة -د-3

3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 إستراتيجية البيان العملي  ×  × × ×    ×  × × ×  ×

 لعب األدوار × ×  × × × × × × × × × × × ×

 إستراتيجية التعلم التعاوني     × × × × × × ×  ×  × × × × 

 االلكتروني إستراتيجيات التعلم              × × ×

 عقل                                                مدير البرنامج أستاذ المقرر:   د / هشام عزت 
 غادة حسني /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                          

 
 

                  
 
 

  



 

 )مرحلة البكالوريوس(التربية الموسيقية  قسم  برنامج 
 االول الفصل الدراسي  االولىالفرقة  اله ثانية او غناء )تشيللو(مصفوفة أساليب التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليب التقويم 
 

 المعارف-أ-3 مهارات ذهنية -ب-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات عامة -د-3

3 2 
  

1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

 أعمال السنة  × × × × × × × × × × × × × × ×

 األمتحان التطبيقى  × × × × × × × × × × × × × × ×

 
 أستاذ المقرر:   د / هشام عزت عقل                            مدير البرنامج

غادة حسني   /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                            



 

  

 

 الفصل الدراسي االول 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 أدوات التقييم  التدريس طرق 

2- 
  آلة مكونات على التعرف ▪

  الجلسة وكيفية التشيللو
  وأداء  اآللة  على  الصحيحة

 .   المطلقة األوتار
 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية



 

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن ي 3 -

مجموعة الكترونية  

 للتواصل مع الدكتور

 

3-  
  المطلقة األوتار أداء في التوسع ▪

 وأزمنة مختلفة إيقاعية بأشكال
 .مختلفة

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 يعمل ضمن فريق 1 -د

.. 

عمل ضمن ي 3 -

مجموعة الكترونية  



 

 للتواصل مع الدكتور

5- 
 أداء سلم دو الكبير + األربيج. ▪
 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن ي 3 -

الكترونية  مجموعة 

 للتواصل مع الدكتور

 

6- 
التدريب على أداء سلم دو   ▪

باستخدام اإليقاعات المختلفة 
 والمتنوعة. 

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

 .التشيللو
  الطريقة بين يميز 3 - ب

  ألداء والخطاء  الصحيحة
 .بالقوس المطلقة األوتار

يربط  4 - ب
  أداء كيفية بين

 مطلقة أوتار
  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .
8- 
 . Dotzauer كتاب من تمرين ▪
 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

المهارات  
 العملية



 

 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 



 

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .
9- 
 . األربيج+   صول سلم  أداء ▪

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

 .مختلفة
  الجلسة  يضبط  1 -ج

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

 عزفيمارس ال   2 - ج
  المطلقة  األوتار على

 . بالقوس
  العزف يمارس 3 - ج

  المطلقة  األوتار على
  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .
11- 

 . Dotzauer تمرين ▪

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

 أجزاء يربط بين 1 - ب

 استراتيجية ▪ 2

البياااااااااان 

 العملي .

 استراتيجية ▪

لعااااااااااب 

 األدوار .

 استراتيجية ▪

الاااااااااتعلم 

 التعاوني .

 

المهارات  
 العملية



 

 . المختلفة التشيللو آلة

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

  آلة على صحيحة
 .التشيللو

  الطريقة بين يميز 3 - ب
  ألداء والخطاء  الصحيحة

 .بالقوس المطلقة األوتار
يربط  4 - ب

  أداء كيفية بين
 مطلقة أوتار

  بأشكال بالقوس
  وأزمنة إيقاعية
 .مختلفة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  العزف يمارس 3 - ج
  المطلقة  األوتار على

  إيقاعية بأشكال بالقوس
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق   4 - ج
  على عفقال

 النغمات أماكن
  العزف عند

 .صحيحة بطريقة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .

  مصادر التعلم

  المراجع



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 أدوات التقييم  طرق التدريس 

  تعريف   -مقدمة  -1 ▪
 .المقرر بتوصيف الطالب

 وتوزيعهم.  الطالب تنظيم

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة
  تعرف علىي 4 -أ

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

  آلة  أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو آلة على صحيحة
  الطريقة بين يميز 3 - ب

  ألداء والخطاء  الصحيحة
 .بالقوس المطلقة األوتار

 يربط بين 4 - ب
 أوتار أداء كيفية

 بالقوس مطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

  الجلسة  يضبط  1 -ج

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

 عزفيمارس ال   2 - ج
  المطلقة  األوتار على

 . بالقوس
  على  العزف يمارس 3 - ج

 بالقوس المطلقة األوتار
 وأزمنة إيقاعية بأشكال
 .مختلفة

 يطبق   4 - ج
  أماكن على عفقال

 عند النغمات
 بطريقة العزف

 . صحيحة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال التخصص  

. 

عمل ضمن ي 3 -د

مجموعة 

الكترونية  

للتواصل مع  

 الدكتور .
4- 

 أماكن الطالب تدريس ▪
  اآللة على النغمات

  على العفق وكيفية
 .األوتار

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة

  4 -ب
 تعرف علىي

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

 .. مختلفة وأزمنة

  آلة  أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو آلة على صحيحة
  الطريقة بين يميز 3 - ب

  ألداء والخطاء  الصحيحة
 .بالقوس المطلقة األوتار

 يربط بين 4 - ب
 أوتار أداء كيفية

 بالقوس مطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  على  العزف يمارس 3 - ج
 بالقوس المطلقة األوتار
 وأزمنة إيقاعية بأشكال
 .مختلفة

 يطبق   4 - ج
  أماكن على عفقال

 عند النغمات
 بطريقة العزف

 . صحيحة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال التخصص  

. 

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .



 

استراتيجية   2  .  تيرم الميد امتحان -7
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية

10- 
  سلم  على التدريب ▪

  باستخدام صول
 المختلفة اإليقاعات
 . والمتنوعة

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة

  4 -ت
 تعرف علىي

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

  آلة  أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو آلة على صحيحة
  الطريقة بين يميز 3 - ب

  ألداء والخطاء  الصحيحة
 .بالقوس المطلقة األوتار

 يربط بين 4 - ب
 أوتار أداء كيفية

 بالقوس مطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

 عزفيمارس ال   2 - ج
  المطلقة  األوتار على

 . بالقوس
  على  العزف يمارس 3 - ج

 بالقوس المطلقة األوتار
 وأزمنة إيقاعية بأشكال
 .مختلفة

 يطبق   4 - ج
  أماكن على عفقال

 عند النغمات
 بطريقة العزف

 . صحيحة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال التخصص  

. 

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .
12- 
ُمراجعة على ما تم   ▪

تدريسه بالفصل  
 الدراسي األول 

 

 التشيللو آلة يصف 1 -أ
 .المختلفة وأجزائها

  طريقةال يتعرف علي 2 -أ
  آلة على الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو
  الطريقة يتعرف على 3 -أ

 األوتار  ألداء الصحيحة
 .بالقوس المطلقة

  4 -ث
 تعرف علىي

 أوتار أداء كيفية
 بالقوس مطلقة

 إيقاعية بأشكال
 .. مختلفة وأزمنة

  آلة  أجزاء يربط بين 1 - ب
 . المختلفة التشيللو

استراتيجية   2
التعليم  

 االلكتروني 

المهارات  
 العملية



 

  طريقة قارن بيني 2 - ب
والغير  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو آلة على صحيحة
  الطريقة بين يميز 3 - ب

  ألداء والخطاء  الصحيحة
 .بالقوس المطلقة األوتار

 يربط بين 4 - ب
 أوتار أداء كيفية

 بالقوس مطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

  الجلسة  يضبط  1 -ج
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
 عزفيمارس ال   2 - ج

  المطلقة  األوتار على
 . بالقوس

  على  العزف يمارس 3 - ج
 بالقوس المطلقة األوتار
 وأزمنة إيقاعية بأشكال
 .مختلفة

 يطبق   4 - ج
  أماكن على عفقال

 عند النغمات
 بطريقة العزف

 . صحيحة
 . يعمل ضمن فريق 1 -د

يستخدم تطبيقات   2 -د

الحاسب بمجال التخصص  

. 

عمل ضمن مجموعة ي 3 -د

الكترونية للتواصل مع 

 الدكتور .

  مصادر التعلم

  المراجع 
 



 

 

 مخطط تصميم اختبار في مقرر 

 وعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا وضاااااااااااااااااااالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

ات اااااااااااااااااااااااا مخرج
 م اااااااااااااااااااالتعل

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 مهارة عملية  المقالى  المزاوجة  التكملة 

  آلة مكونات على التعرف
  الجلسة وكيفية التشيللو

  وأداء  اآللة  على  الصحيحة
 .   المطلقة األوتار

  آلة يصف 1 -أ 10 % 28.57 8
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة

تعررررف ي 4 -أ
 علررررررررررررررررررررررررى
 كيفيرررررررررررررررررررررة

 أوتار  أداء
 مطلقررررررررررررررررررة
 برررررررررررررالقوس
 بأشررررررررررررركال
 إيقاعيرررررررررررررة
 وأزمنرررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

   

  √ 



 

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة

  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيررة برين
 مطلقرررررررة أوترررررررار

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررررررررررررررررررررركال

 وأزمنررة إيقاعيررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق  4 - ج
 علرررررررررى عفرررررررررقال

 النغمرات  أماكن
 العرررررررررزف عنرررررررررد

 بطريقررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

بمجال التخصص 

. 

عمااااااال ي 3 -د

ضاااااااااااااامن 



 

مجموعااااااااااة 

الكترونياااااااااة 

للتواصاال مااع 

 الدكتور .

أداء سلم دو الكبير +   ▪
 األربيج.

 

  آلة يصف 1 -أ 5 % 21.42 6
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعررررف ي 4 -ب

 علررررررررررررررررررررررررى
 كيفيرررررررررررررررررررررة

 أوتار  أداء
 مطلقررررررررررررررررررة
 برررررررررررررالقوس
 بأشررررررررررررركال
 إيقاعيرررررررررررررة
 وأزمنرررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة

  ألداء والخطاء

   

   



 

  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيررة برين
 مطلقرررررررة أوترررررررار

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررررررررررررررررررررركال

 وأزمنررة إيقاعيررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق  4 - ج
 علرررررررررى عفرررررررررقال

 النغمرات  أماكن
 العرررررررررزف عنرررررررررد

 بطريقررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

بمجال التخصص 

. 

عماال ضاامن ي 3 -د

الكترونيااة  مجموعة 

للتواصاااااال مااااااع 

 الدكتور .

  كتاب من تمرين ▪
Dotzauer . 

  آلة يصف 1 -أ 5 % 21.42 6
 وأجزائها التشيللو

   

   



 

 .المختلفة 
  يتعرف علي 2 -أ

  الجلسة طريقةال
  آلة   على  الصحيحة

 .التشيللو
  يتعرف على 3 -أ

  الصحيحة الطريقة
 األوتار ألداء

 .بالقوس المطلقة
تعررررف ي 4 -ت

 علررررررررررررررررررررررررى
 كيفيرررررررررررررررررررررة

 أوتار  أداء
 مطلقررررررررررررررررررة
 برررررررررررررالقوس
 بأشررررررررررررركال
 إيقاعيرررررررررررررة
 وأزمنرررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة

  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيررة برين
 مطلقرررررررة أوترررررررار



 

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررررررررررررررررررررركال

 وأزمنررة إيقاعيررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج
  الصحيحة الجلسة 

 .التشيللو  آلة على
يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق  4 - ج
 علرررررررررى عفرررررررررقال

 النغمرات  أماكن
 العرررررررررزف عنرررررررررد

 بطريقررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

بمجال التخصص 

. 

عماال ضاامن ي 3 -د

الكترونيااة  مجموعة 

للتواصاااااال مااااااع 

 الدكتور .

ُمراجعة على ما تم   ▪
تدريسه بالفصل الدراسي  

 األول

 

  آلة يصف 1 -أ 20 % 28.57 8
 وأجزائها التشيللو
 .المختلفة

  يتعرف علي 2 -أ
  الجلسة طريقةال

  آلة   على  الصحيحة
 .التشيللو

   

   



 

  يتعرف على 3 -أ
  الصحيحة الطريقة

 األوتار ألداء
 .بالقوس المطلقة
تعررررف ي 4 -ث

 علررررررررررررررررررررررررى
 كيفيرررررررررررررررررررررة

 أوتار  أداء
 مطلقررررررررررررررررررة
 برررررررررررررالقوس
 بأشررررررررررررركال
 إيقاعيرررررررررررررة
 وأزمنرررررررررررررررررة

 .مختلفة
 يربط بين 1 - ب

  التشيللو  آلة أجزاء
 .المختلفة

  قارن بيني 2 - ب
  الجلسة طريقة

والغير    الصحيحة
  آلة على صحيحة
 .التشيللو

 بين يميز 3 - ب
  الصحيحة الطريقة

  ألداء والخطاء
  المطلقة األوتار
 . بالقوس
يرررررررربط  4 - ب

 أداء كيفيررة برين
 مطلقرررررررة أوترررررررار

 بررررررررررررررررررررررررررررررررررالقوس
 بأشرررررررررررررررررررررررررررررررررركال

 وأزمنررة إيقاعيررة
 .مختلفة

  يضبط  1 -ج



 

  الصحيحة الجلسة 
 .التشيللو  آلة على

يمارس    2 - ج
 األوتار على  عزفال

 .بالقوس المطلقة
  يمارس 3 - ج

 األوتار على  العزف
 بالقوس المطلقة
 إيقاعية بأشكال
 .مختلفة وأزمنة

 يطبق  4 - ج
 علرررررررررى عفرررررررررقال

 النغمرات  أماكن
 العرررررررررزف عنرررررررررد

 بطريقررررررررررررررررررررررررررررررررررررة
 .صحيحة

يعمل ضمن  1 -د

 . فريق

يستخدم  2 -د

تطبيقات الحاسب  

بمجال التخصص 

. 

عماال ضاامن ي 3 -د

الكترونيااة  مجموعة 

للتواصاااااال مااااااع 

 الدكتور .

 40 % 100 28 اجمالي  
 درجة 

 
   

   

 

 



 

 ( الكونتراباص ) غناء أو ثانية  آلة عزف توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية  قسم:

 :بيانات المقرر -1

 الفصل الدراسى االول  - األولى الفرقةالفرقة:  أو غناء )الكونتراباص(  ثانيةعزف آلة اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة 26اإلجمالي:     2 عملي:     عملي(  13: )الوحدات الدراسيةعدد  تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 . جزاء االلة تعرف على  اال -1 هدف المقرر: -2

 االلة داخل االوركسترا . أهمية توضيح -2

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلومااااات  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يصف آلة الكونتراباص وأجزائها المختلفة. -1 -أ

 يتعرف على طريقة المسكة الصحيحة آللة الكونتراباص. - 2 -أ

 الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس.  شرحي -3 -أ

ب المهااااارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 الكونتراباص المختلفة.يربط بين أجزاء آلة   -1-ب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. - 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. -3  -ب

ج المهاااااااارات -3

المهنياااة الخاصاااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة. على شرحيقدر    -1-ج

 يطبق المسكة الصحيحة على آلة الكونتراباص. - 2  -ج

 يمارس العزف على األوتار المطلقة بالقوس. - 3  -ج

د المهااااااارات  -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. -1-د

 يتحسن في القدرة على حل المشكالت. -2 -د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع
 عدد الساعات 

 عملي

1 
 .المقرر بتوصيف الطالب تعريف  -مقدمة •

 .وتوزيعهم الطالب تنظيم •
2 

2 
 وأداء اآللة على الصحيحة المسكة وكيفية الكونتراباص آلة مكونات على التعرف •

   .المطلقة األوتار
2 

 2 .مختلفة وأزمنة مختلفة إيقاعية بأشكال المطلقة األوتار أداء في التوسع • 3

 2 .األوتار على العفق وكيفية اآللة على النغمات أماكن الطالب تدريس • 4

 2 .األربيج + الكبير فا سلم أداء • 5

 2 .والمتنوعة المختلفة اإليقاعات باستخدام فا سلم أداء على التدريب • 6

 2 . تيرم الميد امتحان • 7

 Double bass   2 كتاب من تمرين • 8

 2 . الطالب من التمرين سماع • 9

 Belly . 2 كتاب من تمرين • 10

 2 . الطالب من التمرين سماع • 11

 2 خريستاماتيا  كتاب من مقطوعة أداء • 12

 2 . دراسته سبق ما على مراجعة • 13

   . الفصل الدراسي االول  -النهائياالمتحان  • 14



 

أساااليا التعلاايم  -5

 والتعلم:

 العملي. استراتيجية البيان   -

 . الحوار والمناقشة استراتيجية    -

 التعلم التعاوني .  استراتيجية -

 استراتيجية التعليم االليكتروني.-

أساااليا التعلاايم  -6

والااااتعلم لل اااا ب 

ذوى االحتياجاااااات 

 الخاصة:

 ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة. ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

أ االسااااااااااليا  -7

 المستخدمة

 درجات أعمال السنة. ▪

 االمتحان التطبيقي. ▪

 

 لالمتحان التطبيقى  للفصل الدراسى االول . األسبوع الرابع عشر  ▪ ب التوقيت:-7

 . واالسبوع الثالث عشرالمتحان اعمال السنة د ترمالمتحان الميالسابع األسبوع  ▪

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين  10 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80درجة لإلمتحان النظري  40 ▪

 قائمة الكتا الدراسية والمراجع: -8

   ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

 – Double bassكتاب  ب كتا ملزمة: -8

 Belly -كتاب 

 ال يوجد ج كتا مقترحة:  -8

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

 

 اإلنترنت. -

 المكتبة. -

 رئيس مجلس القسم العلمي :مدير البرنامج             م.م/مروة نصار - هشام عزت عقل /د  أستاذ المقرر:  

غادة حسنى  /أ.د                                            م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء مصفوفة المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 المعااارف-أ-3
مهارات  -ب-3

 ذهنية

-ج-3

مهارات 

 مهنية 

-د-3

مهارات 

 عامة

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 

 تعريف الطالب بتوصيف المقرر. -مقدمة

 تنظيم الطالب وتوزيعهم. 
1 ×   ×  

 
×   ×  

التعرف على مكونات آلة الكونتراباص وكيفية المسكة الصحيحة على اآللة وأداء األوتار 

 المطلقة.   
2 × ×  ×  

 
×   ×  

 × × ×  × ×   ×  × 3 التوسع في أداء األوتار المطلقة بأشكال إيقاعية مختلفة وأزمنة مختلفة 

  ×   ×  × × ×  × 4 األوتارتدريس الطالب أماكن النغمات على اآللة وكيفية العفق على 

  ×  ×     ×  × 5 أداء سلم فا الكبير + األربيج 

   ×   × ×   ×  6 التدريب على أداء سلم فا باستخدام اإليقاعات المختلفة والمتنوعة.

  × × × × ×   ×  × Double bass   7تمرين من كتاب 

  × × ×  ×    × × 8 سماع التمرين من الطالب . 

 ×  × × ×  ×  ×   Belly  . 9تمرين من كتاب 

 × × × ×  ×  ×  × × 10 سماع التمرين من الطالب . 

 ×   × × × ×  ×   11 أداء مقطوعة من كتاب خريستاماتيا 

 × × × × ×  × × × × × 12 مراجعة على ما سبق دراسته . 

 × × × × × × × × × × × 13 اختبار نصف العام

 م.م / مروة حسين                                                 مدير البرنامج :  -: د هشام عزت عقل أستاذ المقرر

 غادة حسنى  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                                     

 

 

 

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء مصفوفة أساليا التعليم والتعلم ونواتج التعلم المستهدفة لمقرر )

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليا التعليم والتعلم 

 

مهارات  -د-3

 عامة

مهارات  -ب-3 مهارات مهنية-ج-3

 ذهنية

 المعارف -أ-3

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة  × × × × ×  ×   × 

 إستراتيجية البيان العملي  × × × × × × × × × × ×

 استراتيجية التعلم التعاوني × ×  ×  × × × × × ×

 مدير البرنامج م.م / مروة حسين                                  -هشام عزت عقل د /    أستاذ المقرر:

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                                               

 

 

                 

 

  



 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس(  قسم برنامج

 الفصل الدراسي االول  -الفرقة االولى  الكونتراباص( -عزف آلة ثانية أو غناء )  مصفوفة أساليا التقويم ونواتج التعلم المستهدفة للمقرر

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليا التقويم 

 

مهارات  -د-3

 عامة

مهارات  -ب-3 مهارات مهنية-ج-3

 ذهنية

 المعارف -أ-3

2 1 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

 أعمال السنة  × × × × ×  ×  × × ×

 األمتحان الت بيقى  × × × × × × × × × × ×

 مدير البرنامج           م.م / مروة حسين                         - أستاذ المقرر:   د / هشام عزت عقل

 غادة حسني  /أ.د :رئيس مجلس القسم العلمي                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Face to face (60%) 

 نواتج التعلم  الموضوع
عدد ساعات  

 التدريس 

طرق  

 التدريس 
 أدوات التقييم 

 الصحيحة المسكة وكيفية الكونتراباص آلة مكونات على التعرف -2

   .المطلقة األوتار وأداء اآللة على

 يتعرف على طريقة المسكة الصحيحة آللة الكونتراباص. 2 -أ

 يربط بين أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.  -1-ب

 الكونتراباص المختلفة.يقدر على شرح أجزاء آلة   -1-ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

2   

 وأزمنة مختلفة إيقاعية بأشكال المطلقة األوتار أداء في التوسع -3

 .مختلفة

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 العزف على األوتار المطلقة بالقوس.يمارس  3  -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

   

 .األربيج + الكبير فا سلم أداء -5

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 الكونتراباص المختلفة.يقدر على شرح أجزاء آلة   -1-ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي 1 - -1-د

   

 .والمتنوعة المختلفة اإليقاعات باستخدام فا سلم أداء على التدريب -6

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس.يميز الطريقة  3  -ب

 يمارس العزف على األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

   

   Double bass كتاب من تمرين -8

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 يطبق المسكة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ج

 مارس العزف على األوتار المطلقة بالقوسي 3 -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

   

 إجراءات التعلم المدمج )مباشر( في المحتويات العملية 



 

 . الطالب من التمرين سماع -9

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 يقدر على شرح أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.  -1-ج

 الكونتراباص.يطبق المسكة الصحيحة على آلة  2  -ج

 يمارس العزف على األوتار المطلقة بالقوس. 3 -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

 يتحسن في القدرة على حل المشكالت. 2 -د

   

 . الطالب من التمرين سماع -11

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 األوتار المطلقة بالقوس.يميز الطريقة الصحيحة ألداء  3  -ب

 يقدر على شرح أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.  -1-ج

 يطبق المسكة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

 يتحسن في القدرة على حل المشكالت. 2 -د

   

 المصري.المكتبة، اإلنترنت، بنك المعرفة  مصادر التعلم

 المراجع
  Belly -كتاب 

Double bass –   

 



 

 

 

Online (40%) 

 نواتج التعلم  الموضوع
عدد ساعات  

 التدريس 
 طرق التدريس 

أدوات 

 التقييم 

 .المقرر بتوصيف الطالب تعريف -مقدمة -1

 .وتوزيعهم الطالب تنظيم

 يصف آلة الكونتراباص وأجزائها المختلفة. -1 -أ

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي 1 - -1-د
2   

 .األوتار على العفق وكيفية اآللة على النغمات أماكن الطالب تدريس -4

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-أ

 المختلفة.يقدر على شرح أجزاء آلة الكونتراباص   -1-ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

   

     . تيرم الميد امتحان -7

 . Belly كتاب من تمرين -10

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 الكونتراباص.يطبق المسكة الصحيحة على آلة  2  -ج

 يمارس العزف على األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. 1 - -1-د

 يتحسن في القدرة على حل المشكالت 2 -د

   

 خريستاماتيا  كتاب من مقطوعة أداء -12

 يصف آلة الكونتراباص وأجزائها المختلفة. -1 -أ

 الصحيحة آللة الكونتراباص.يتعرف على طريقة المسكة  2 -أ

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي. -3-أ

 يربط بين أجزاء آلة الكونتراباص المختلفة.  -1-ب

 يحدد طريقة الجلسة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ب

 يميز الطريقة الصحيحة ألداء األوتار المطلقة بالقوس. 3  -ب

 الكونتراباص المختلفة.يقدر على شرح أجزاء آلة   -1-ج

 يطبق المسكة الصحيحة على آلة الكونتراباص. 2  -ج

   

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 يمارس العزف على األوتار المطلقة بالقوس 3 -ج

 يكتسب مهارة التآزر العضلي العصبي.  1-د

 يتحسن في القدرة على حل المشكالت  2 -د

 المكتبة، اإلنترنت، بنك المعرفة المصري. مصادر التعلم 

  – Belly Double bass -كتاب  المراجع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 تصميم اختبار مقرر تاريخ وتذوق الموسيقي العالميةمخطط 

 الماوضوع

اجمالى  

الساعات  

 التدريسية

النسبة 

المئوية 

من 

الساعات  

 التدريسية

اجمالى  

درجات  

 االختبار 

 مخرجااااااااااااااااااااااااات التعلااااااااااااااااااام 

 نوع األسئلة

اختيار  

من 

 متعدد

الصواب 

 الخ أ /
 المقالى  المزاوجة التكملة

مهارة  

 عملية

 Two) ك /فا  سلم أداء

Octaves+ االربيج . 
14 50% 20 

 بُعددد على المقررة الساللم بعض عزف طريقة تعرف علىي 1

 .أوكتافين

 للقوس مختلفة أساليب استخدام على تطبيق كيفية يصف 2 -أ

 .الساللم عزف أثناء

 علددى المقددررة السدداللم بعض عزف طريقة يقارن بين 11-ب

 .أوكتافين بُعد

 .الساللم عزف أثناء المختلفة القوس أساليب بين يقارن 2 -ب

 .الساللم أداء عند المختلفة اإليقاعات بين يميز الفرق 3 -ب

 .أوكتافين بُعد على المقررة يقدر على اداء الساللم  1ج

ق 2 -ج  أثندداء المختلفددة القددوس أسدداليب اسددتخدام كيفيددة يَُطبددق 

 .الساللم عزف

 يعمل ضمن فريق . -1-د

 الذاتي التعلم مهارة يظهر 2 -د

     √ 

تمرين من كتاب       

Belly . 

 

14 50% 20 

 بُعددد على المقررة الساللم بعض عزف طريقة تعرف علىي 1

 .أوكتافين

 للقوس مختلفة أساليب استخدام على تطبيق كيفية يصف 2 -أ

 .الساللم عزف أثناء

 علددى المقددررة السدداللم بعض عزف طريقة يقارن بين 11-ب

 .أوكتافين بُعد

 .الساللم عزف أثناء المختلفة القوس أساليب بين يقارن 2 -ب

 .الساللم أداء عند المختلفة اإليقاعات بين يميز الفرق 3 -ب

      



 

 .أوكتافين بُعد على المقررة يقدر على اداء الساللم  1ج

ق 2 -ج  أثندداء المختلفددة القددوس أسدداليب اسددتخدام كيفيددة يَُطبددق 

 .الساللم عزف

 يعمل ضمن فريق . -1-د

 الذاتي التعلم مهارة يظهر 2 -د

        درجة 40 % 100 ساعة  28 إجمالي
 

 

 



 

  



 

 عزف آلة أساسية )البيانو(  توصيف مقرر دراسي

 التربية الموسيقية  قسم:

 

 :بيانات المقرر -1

   األولى الفرقة :  بيانو( الآلة أساسية )عزف اسم المقرر:  الرمز الكودي:  

 ساعة  52اإلجمالي:     ساعة 2عملي:  ساعة --:  نظريعملي(  26: )عدد الوحدات الدراسية تربية موسيقيةالتخصص:  

 

 الوصول إلى مستوى أداء متميز على آلة البيانو من خالل أداء المنهج الدراسي المحدد .  -1 هدف المقرر: -2

 . ى الطالبمن خالل المقطوعات المناسبة لمستوباليدين المهارات العزفية   التدريب علي اداء -2

 البيانو.  األداء على آلةالتدريب علي أساليب أداء جديدة لتحسين  -3

 المستهدف من تدريس المقرر: -3

أ المعلوماااات  -3

 والمفاهيم:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 مكونات آلة البيانو والجلسة الصحيحة عليه والطريقة الصحيحة للعزف . يتعرف علي  -1-أ

 .حدود خمس نغمات ثم السلم الموسيقى صاعد وهابطعند العزف في أرقام أصابع اليدين  وضحي -2-أ

  الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. الطبقةيصف  -3-أ

الموسيقي  يعبر  -4-أ والتعبير  والزمن  الصوت  اصدار  بطريقة صحيحة وسليمة من حيث  الموسيقية  والمصطلحات  المفاهيم  عن 

 للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

ب المهااارات  -3

 الذهنية:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 آلة البيانو. علي أداء الساللم الكبيرة والصغيرةيفرق بين   -1  -ب

 . للنغمات المختلفةالطبقة الصوتية للجلوس على آلة البيانو و الطريقة الصحيحة  يفسر -2  -ب

 .يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج  -3  -ب

 عند العزف على اآللة. Staccatoواالداء المتقطع    Legatoاالداء المتصل يقارن بين  -4  -ب

 .يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي -5  -ب

ج المهااااااارات -3

المهنيااة الخاصااة 

 بالمقرر:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

  على آلة البيانو.وارقام االصابع عند العزف الجلسة الصحيحة   طبقي -1  -ج

 يمارس أداء  تمارين تقنية باسلوب متصل ومتقطع و بأشكال إيقاعية وأزمنة مختلفة. -2  -ج

 يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم. -3  -ج

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

والتعبيرالموسيقي للمقطوعااات يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ على الوحدة الزمنية    -5  -ج

 .الموسيقية المختلفة

د المهااااارات  -3

 العامة:

 بانتهاء تدريس المقرر يكون الطالب قادراً على أن:

 .آلة البيانوعلى  عزف مقطوعات مختلفة  في من زمالئه يعمل ضمن فريق   -1-د

 يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل الخبرات .   الذينعازفين من التواصل مع االخرين ي -2-د

 .فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بااللة  شبكة المعلوماتيستخدم  -3-د

 . المعلميعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

محتوى   -4

 المقرر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محتوى المقرر  األسابيع

عدد  

 الساعات 

 عملي

1 

 توزيع توصيف المقرر ومناقشته مع الطالب ثم توزيع المناهج عليهم وتحديد ايام التدريب.  -

اسس وقواعد العزف على آلة البيانو ومكوناتها ماان حيااث ةيفيااة إصاادار الصااوت وأماااةن   شرح -

 النغمات والوضع الصحيح للجلوس على المقعد .

 .( على   البيانو التعرف على أماةن النغمات في مفتاحي) صول ، فا -

2 



 

 

2 

الخمس نغمات تدريب الطالب على ةيفية العزف باليد اليمنى واليسرى بشكل صحيح في حدود   -

"  من "  إلى  "دو  نغمة  اليد   "صول    نغمة  أصابع  أرقام  على  والتعرف   ، بينهما  الربط  وةيفية 

 اليمنى وةذلك اليد اليسرى .

2 

3 
" إلى  "دو  "  تدريب الطالب على العزف باليد اليمنى واليسرى معا في حدود الخمس نغمات من   -

 ثم  تدريس باقي النغمات من دو القرار إلى دو الجواب  .  "صول 
2 

4 

صاعد وهابط باليد اليمنى ثم اليسرى      Scales- Do M  (دو الكبير)  التدريب على عزف سلم   -

في حرةة متوازية   (األربيج)ثم اإلثنين معا ، في حدود مسافة األوةتاف ثم التدريب على عزف  

 ومتشابهة باليد اليمنى ثم اليسرى ثم اليدين معا . 

2 

5 

 Johnتدريب الطالب على عزف تمارين للقراءة الفورية من ةتاب   "جون طومسون   -

Thompson   . أو ما في مستواه " 

 الحرةة العكسية .Scales- Do  (دو/ ك)التدريب على عزف ةونترير سلم   -

 ,Bela Bartok – Mikrokosmos "بارتوك"( من ةتاب 1التدريب على عزف تمرين رقم )  - 

volume 1 

2 

6 

 الجزء األول  "لونجو" التدريب على عزف تمرين تقنى من ةتاب   -

- Longo , Book IA" Longo - Staccato-Legato"    

 .  "جون طومسون" التدريب على عزف تمرين للقراءة الفورية من ةتاب  -

 والكونترير واألربيج. (دو/ك) المراجعة على سلم  -

2 

7 

صاعد وهابط ةل يد على حدى    ثم اليدين معااا  (ال الصغير الهارموني)التدريب على عزف سلم   -

 مع استخدام ترقيم األصابع الصحيح .

 – Bela Bartok  " بارتوك"من ةتاب  2التدريب على عزف تمرين رقم    -

Mikrokosmos, volume 1  من ةتاب 2التدريب على عزف تمرين رقم " 

 Longo , Book IA " لونجو

 . متحان الميد تيرمإ -

2 

8 

صاعد وهابط بالياادين ثاام األرباايج والكااونترير (   ال الصغير الميلودي  )التدريب على عزف سلم     -

 للسلم الصغير.

 التدريب على عزف تمارين للقراءة الفورية.   -

 بارتوك السابقة . –مراجعة على تمارين لونجو  -

2 

9 

 هارموني   وميلودي واألربيج والكونترير .(دو /ك ، ال/ص  )سلممراجعة التدريب على عزف  -

 Longo , Book IA "لونجو" من ةتاب  3التدريب على عزف تمرين رقم   -

 ."بارتوك" من ةتاب  3التدريب على عزف تمرين رقم  -

2 

10 

 واألربيج والكونترير .( صول/ك )التدريب على عزف سلم  -

  John Thompson "طومسون"التدريب على عزف تمارين للقراءة الفورية من ةتاب جون  -

 ".لونجو" من ةتاب  4التدريب على عزف تمرين رقم  -

 ."بارتوك" من ةتاب  4التدريب على عزف تمرين رقم   -

2 

11 

 الهارموني والميلودي واألربيج والكونترير  (مي / ص)التدريب على عزف سلم  -

 السابق دراستها .  "وبارتوك -لونجو"المراجعة على تمارين   -

 . John Thompson "جون طومسون"التدريب على تمارين للقراءة الفورية من ةتاب   -

2 

12 

 باألربيج والكونترير .  (صول/ ك ومي /ص)مراجعة التدريب على عزف سلم  -

 . "لونجو" من ةتاب  "5" التدريب على عزف تمرين رقم  -

 .   "بارتوك"من ةتاب "  5"التدريب على عزف تمرين رقم    -

 

2 



 

 محتوى المقرر  األسابيع
عدد  

 الساعات 

 عملي

 2 ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي األول.  - 13

 2 الدراسي األول.إمتحان ألعمال الفصل  - 14

 ُمراجعة لما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول. - 15
2 

16 

 التدريب على عزف سلم فا/ك واألربيج والكونترير.  -

 التدريب على عزف تمرين من ةتاب لونجو .   -

- Long Staccato- Legato Longo , Book IA 

 ,Bela Bartok – Mikrokosmos من ةتاب بارتوك.   6التدريب على عزف تمرين رقم   -

volume 1 

2 

17 
 وعزف الجزء الثاني منه . "  " Bayerمراجعة عزف الجزء األول لتمرين   -

 واألربيج والكنوترير هارموني وميلودي.  (ري/ص)عزف سلم  -
2 

18 

 الهارموني والميلودي. (فا/ك ، ري/ص )مراجعة على عزف سلم  -

 ."Beyer"من ةتاب  (1)مراجعة على عزف تمرين رقم   -

 ."لونجو"  (1)  مراجعة على عزف تمرين رقم -

 . "بارتوك" (6)مراجعة على عزف تمرين رقم  -

2 

19 

 . Piecesلتدريب على الجزء األول من المقطوعة الغربي ا -

 ."جون طومسون"التدريب على تمارين للقراءة الفورية من ةتاب  -

 . "لونجو" من ةتاب   (2)عزف تمرين رقم  -

2 

20 

 .  Pieces مراجعة على الجزء األول من المقطوعة الغربي  -

 . Beyerمن ةتاب  (2)عزف الجزء األول لتمرين رقم    -

 .عزف تمارين قراءة فورية  -

2 

21 

 . Pieces الجزء الثاني من المقطوعة الغربيالتدريب على عزف   -

 . Beyer (2)التدريب على عزف الجزء الثاني من تمرين رقم   -

 السابق دراستها . ( وبارتوك    -لونجو ) مراجعة على تمارين  -

 . متحان الميد تيرمإ -

2 

22 

 .Piecesالتدريب على الجزء األول من المقطوعة الشرقي  -

 التدريب على عزف الساللم السابقة الكبيرة والصغيرة .   -

                    John Thompsonطومسون التدريب على تمارين للقراءة الفورية من ةتاب جون   -

2 

23 

 . Pieces مراجعة عزف الجزء األول من المقطوعة الشرقي -

 األول والثاني .  " Beyer"التدريب على عزف تمارين   -

 . " بارتوك" من ةتاب  (7) التدريب على عزف تمرين رقم  -

2 

24 

لتدريب على الجزء الثاني من المقطوعة الشرقي ، التدريب على عزف تمرين رقم  ا -

 . "بارتوك" من ةتاب  (8)

 المتصلة والمتقطعة. "لونجو"رين االتدريب على عزف تم -

2 

25 
 .Piecesمراجعة العزف على المقطوعة الغربي والشرقي   -

 . "بارتوك"من ةتاب  (9)التدريب على عزف تمرين رقم  -
2 



 

 2 ُمراجعة لما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني.  - 26

 2 إمتحان ألعمال الفصل الدراسي الثاني. - 27

  العام. نهايةامتحان  - 28
 

أساليب التعليم   -5

 والتعلم:

 ى .العمل البيانإستراتيجية   -

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

 إستراتيجية لعب االدوار. -

 إستراتيجية التعلم التعاوني. -

 استراتيجية التعلم االلكترونى . -

أساليب التعليم   -6

والاااتعلم لل ااا ب 

ذوى االحتياجاااات 

 الخاصة:

 احتياجات خاصة.ال يوجد طالب ذوي  ▪

 

 تقويم ال  ب: -7

أ االسااااااااليب  -7

 المستخدمة

  :درجات أعمال السنة ▪

 عبارة عن إختبار لعزف الطالب علي آلة البيانو في بعض أجزاء من محتوى المقرر الدراسي .

 :متحان الت بيقي)النهائي(  إلا ▪

 الدراسي أمام لجنة ثالثية مشكلة من قبل مجلس القسم .عبارة عن إختبار لعزف الطالب علي آلة البيانو في محتوى المقرر 

 

السابع  االسبوع الحادى والعشرون واالسبوع الرابع عشر والسابع واالسبوع األسبوع في  إمتحان أعمال السنة : ▪ ب التوقيت:-7

  والعشرون.

 في اإلسبوع الثامن والعشرون .  اإلمتحان الت بيقي ) النهائي( ▪

 . %20درجة ألعمال السنة بالفصلين  20 ▪ ج الدرجات توزيع:-7

 .%80 العملىدرجة لإلمتحان  80 ▪

 %100درجة مجموع الدرجات الكلية  100 ▪

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع: -8

   ال يوجد. ▪ أ مذكرات:-8

 .Scales: Do – Sol - Fa  maj  and relative's min( Harmonic) one Octave -1 ب كتب ملزمة: -8

2- Technique: Longo, Book IA. Page 1 to 7.  

3- John Thompson: Vol  I   All The book. 

4- Bella Bartok – Mikrokosmos, volume  I    no  1  to 9  

5- Study: Beyer   From N 35 (2 Exercises). 

6 – Pieces  : Two Pieces    (  شرقى وغربى   ) 

 م.1992أحمد بيومى: "القاموس الموسيقى" , وزارة الثقافة , المرةز الثقافى القومى , دار االوبرا المصرية , القاهرة  - ج كتب مقترحة:  -8

 . 1999من أساطين النغم  , دار المعارف ,  القاهرة ,  10بثينة فريد  :    -

 .  2001م( :الطريق الى عزف البيانو ,ةلية التربية الموسيقية , جامعة حلوان , القاهرة ,1997)نادرة هانم السيد   -

م( : مؤلفات آلة البيانو , دراسة مسحية من عصر النهضة وحتى نهاية العصر الكالسيكى , الجزء 1996هدى صبرى )   -

 . 1996نوتيكو القاهرة,  –االول , طباعة أوفست 

، رسالة ماجستير  599رفعت تقنيات العزف األساسية آللة البيانو من خالل دراسات تشيرنى مصنف نسرين أحمد حلمى   -

 . 2002غير منشورة ، ةلية التربية الموسيقية ,جامعة حلوان ، القاهرة,

تير محمد شريف سعيد يسرى دراسة مقارنة لمؤلفات دراسات البيانو عند ةل من ةارل تشيرنى وستيفن هيلر، رسااالة ماجساا    -

 .1990، ةلية التربية الموسيقية جامعة حلوان ، القاهرة, 



 

د دوريات علمية أو   -8

نشاااااارات أو مواقااااااع 

 اإلنترنت إلخ

https://www.facebook.com/groups/230667444990904/ 

 لمكتبةا -

   رئيس مجلس القسم العلمي :مدير البرنامج                أ.د سحر عبدالمنعم أستاذ المقرر:

 غادة حسني  /.دأ                                        م9/2018/ 2تاريخ اعتماد مجلس القسم: 

  

https://www.facebook.com/groups/230667444990904/
https://www.facebook.com/groups/230667444990904/
https://www.facebook.com/groups/230667444990904/


 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

شرح اسس وقواعد العزف على آلة البيااانو ومكوناتهااا ماان حيااث  -

ةيفية إصدار الصوت وأماةن النغمات والوضع الصحيح للجلوس 

 على المقعد .

التعاارف علااى أماااةن النغمااات فااي مفتاااحي) صااول ، فااا ( علااى    -

 .البيانو

1 ×  ×   × 

  

 ×      ×  

 

 

× 

اليمنااى واليساارى بشااكل تدريب الطالب علااى ةيفيااة العاازف باليااد   -

دو" إلااى نغمااة "  نغمااة " صااحيح فااي حاادود الخمااس نغمااات ماان

صول " وةيفية الربط بينهما ، والتعاارف علااى أرقااام أصااابع اليااد 

 اليمنى وةذلك اليد اليسرى .

2  ×   ×  ×   × ×    × ×  

 

× 

تدريب الطالب على العزف باليد اليمنى واليساارى معااا فااي حاادود  -

" دو "إلى " صول " ثم  تدريس باقي النغمااات الخمس نغمات من  

 من دو القرار إلى دو الجواب  .

3  × ×  × 

 ×  

  

 ×  

× × 

 

× 

 

× 

التدريب على عزف سلم دو الكبير صاعد وهااابط باليااد اليمنااى ثاام  -

اليسرى ثم اإلثنين معا ، فااي حاادود مسااافة األوةتاااف ثاام التاادريب 

ومتشااابهة باليااد اليمنااى ثاام على عزف األربيج في حرةة متوازية  

 اليسرى ثم اليدين معا .

4  ×    

× ×  

  

× ×  

  

× 

× 

 

 

× 



 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

تدريب الطالب على عزف تمارين للقراءة الفورية من ةتاب    -

 " أو ما في مستواه .    John Thompson"جون طومسون 

 التدريب على عزف ةونترير سلم دو/ ك الحرةة العكسية .  -

 Bartok( ماان ةتاااب بااارتوك 1التدريب على عزف تمرين رقم ) -

vol I      

5 × × ×   

× ×  

 × 

×   

× × 

 

 

 

 

× 

 التدريب على عزف تمرين تقنى من ةتاب لونجو الجزء األول  -

- Longo , Book IA" Long Staccato-

Legato"   

التاادريب علااى عاازف تماارين للقااراءة الفوريااة ماان ةتاااب جااون  -

 طومسون . 

 المراجعة على سلم دو/ك والكونترير واألربيج. -

6  ×  ×  

×  × 

  

×  × 

 × 

× 

 

 

 

 

× 

التدريب على عزف سلم ال الصغير الهارموني صاعد وهااابط ةاال  -

 ام ترقيم األصابع الصحيح يد على حدى    ثم اليدين معا مع استخد

 Bartok   من ةتاب بااارتوك 2التدريب على عزف تمرين رقم   -

vol I      . 

من ةتاب لونجو    2التدريب على عزف تمرين رقم   -

Longo , Book IA 

 .إمتحان الميد تيرم -

7   × ×  

 × × 

  

× ×  

 × 

× 

 

 

 

 

× 

التاادريب علااى عاازف ساالم ال الصااغير الميلااودي صاااعد وهااابط    -

 باليدين ثم األربيج والكونترير للسلم الصغير.

 التدريب على عزف تمارين للقراءة الفورية.   -

 بارتوك السابقة . –مراجعة على تمارين لونجو  -

8  × ×   

 × × 

  

 × × 

 × 

× 

 

 

 

× 



 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

دو /ك ، ال/ص (هااارموني    )مراجعااة التاادريب علااى عاازف ساالم  -

 وميلودي واألربيج والكونترير .

من ةتاب لونجو   3التدريب على عزف تمرين رقم   -

Longo , Book IA 

 من ةتاب بارتوك. 3التدريب على عزف تمرين رقم  -

9   × ×  

 × × 

  

× × × 

  

× 

× 

 

 

× 

 التدريب على عزف سلم صول/ك واألربيج والكونترير . -

التاادريب علااى عاازف تمااارين للقااراءة الفوريااة ماان ةتاااب جااون  -

 ، John Thompsonطومسون  

 من ةتاب لونجو 4التدريب على عزف تمرين رقم  -

 من ةتاب بارتوك. 4التدريب على عزف تمرين رقم  -

10  × ×   

 × × 

  

 ×  

× × 

 

× 

 

 

× 

التاادريب علااى عاازف ساالم )مااي / ص( الهااارموني والميلااودي  -

 واألربيج والكونترير  

 المراجعة على تمارين لونجو وبارتوك السابق دراستها .  -

التدريب على تمارين للقراءة الفوريااة ماان ةتاااب جااون طومسااون  -

John Thompson. 

11   ×   

 × × 

×  

 × × 

× × 

 

× 

 

 

× 

)صول/ ك ومي /ص( باألربيج مراجعة التدريب على عزف سلم  -

 والكونترير . 

 " من ةتاب لونجو. 5التدريب على عزف تمرين رقم "  -

 " من ةتاب بارتوك.   5التدريب على عزف تمرين رقم " -

12  ×  ×  

 × × 

×  

× ×  

× × 

× 

 

 

 

× 



 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 التدريب على عزف سلم فا/ك واألربيج والكونترير.  -

 التدريب على عزف تمرين من ةتاب لونجو .   -

- Long Staccato- Legato Longo , Book IA 

 من ةتاب بارتوك. 6التدريب على عزف تمرين رقم  -

16  ×    

  × 

  

× ×  

  

× 

 

 

 

× 

وعزف  Bayerمراجعة عزف الجزء األول لتمرين   -

 الجزء الثاني منه .

 والكنوترير هارموني وميلودي.عزف سلم ري/ص واألربيج  -

17  ×  ×  

 ×  

×  

× ×  

× × 

 

× 

 

× 

مراجعة على عزف سلم فا/ك ، ري/ص الهارموني   -

 والميلودي.

 . Bayerمن ةتاب  1مراجعة على عزف تمرين رقم   -

 لونجو.  1مراجعة على عزف تمرين رقم  -

 بارتوك. 6مراجعة على عزف تمرين رقم 

18  × ×   

 × × 

  

× ×  

×  

× ×  

 

× 

 التدريب على الجزء األول من المقطوعة الغربي  -

التدريب على تمارين للقراءة الفورية من ةتاب جون   -

 طومسون. 

 من ةتاب لونجو .  2عزف تمرين رقم  -

19    ×  

  × 

×  

 × × × 

 

× 

× 

 

 

× 

 مراجعة على الجزء األول من المقطوعة الغربي. -

 . Bayerمن ةتاب  2عزف الجزء األول لتمرين رقم    -

 عزف تمارين قراءة فورية -

20   ×   

  × 

×  

×  × × 

 

× 

 

 

× 



 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 التدريب على عزف الجزء الثاني من المقطوعة الغربي. -

 2التدريب على عزف الجزء الثاني من تمرين رقم   -

Bayer. 

 مراجعة على تمارين لونجو وبارتوك السابق دراستها .  -

 .إمتحان الميد تيرم -

21    ×  

 ×  

×  

 × × 

 

× × 

 

 

 

× 

 التدريب على الجزء األول من المقطوعة الشرقي   -

 التدريب على عزف الساللم السابقة الكبيرة والصغيرة .   -

التدريب على تمارين للقراءة الفوريااة ماان ةتاااب جااون طومسااون                 -

John Thompson   . 

22   × ×  

 ×  × 

 

 × × × 

 

 

× 

 

 

× 

 مراجعة عزف الجزء األول من المقطوعة الشرقي.  -

 األول والثاني .  Bayerالتدريب على عزف تمارين   -

 بارتوك.من ةتاب  7التدريب على عزف تمرين رقم  -

23  

  

×  

 × × × 

 

 ×  

×  

× ×  

× 

التدريب على الجزء الثاني من المقطوعة الشرقي ،   -

 من ةتاب بارتوك.  8التدريب على عزف تمرين رقم  

 التدريب على عزف تمارين لونجو المتصلة والمتقطعة. -

24   × ×  

 × × 

×  

×  × × 

 

× 

× 

 

× 

 مراجعة العزف على المقطوعة الغربي والشرقي    -

 من ةتاب بارتوك . 9التدريب على عزف تمرين رقم  -
25   

× × 
 

  × × 
 

  × 
×  

× 
 

 

× 

  26 مراجعة لما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني. -
× × × 

× 
× × × × × × × × × 

 
× 

× 
 

× 



 

  البيانو( الفرقة األولي -المعارف والمهارات للمقرر الدراسي )عزف آلة أساسية مصفوفة 

 المحتويات الرئيسية للمقرر 
أسبوع 

 الدراسة

 مهارات عامة -د-3 مهارات مهنية -ج-3 مهارات ذهنية  -ب-3 المعااارف -أ-3

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 

 27 امتحان اعمال السنة . -
× × ×  × ×  × × × × × × × ×  ×  

× 

 

 غادة حسني  /أ.د   :أستاذ المقرر: أ.د/ سحر عبدالمنعم                               مدير البرنامج :  رئيس مجلس القسم العلمي

                                                          

   

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

 

 آلة أساسية البيانو( الفرقة األولي عزف م المستهدفة لمقرر) علمصفوفة أساليب التعليم والتعلم ونواتج الت

 

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 

 

 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم 

 

 المعارف الرئيسية -أ-3 المهارات الذهنية -ب-3 المهارات المهنية-ج-3 المهارات العامة-د-3

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  التعلم نواتج 

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 

× 
× × × × × × × × × × × ×  ×  ×  

 البيان العملى .إستراتيجية  -

× 
 × ×  ×  × × × ×  × × × × × × 

 إستراتيجية الحوار والمناقشة. -

× 
 × × × × × × × ×  × ×  ×  ×  

 إستراتيجية لعب األدوار. -

 إستراتيجية التعلم التعاوني -  × ×    × ×  × × × ×   × × ×

 استراتيجية التعليم االلكتروني  -               × × × ×

 

 غادة حسني /أ.د   :رئيس مجلس القسم العلمي  أستاذ المقرر :  أ.د / سحر عبد المنعم حنفى                                          

 

       

  



 

 

 التربية الموسيقية )مرحلة البكالوريوس( قسم برنامج 

 

 األولي  آلة أساسية البيانو( الفرقةعزف مصفوفة أساليب التقويم المستهدفة لمقرر)  

 

 نواتج التعلم المستهدفة للمقرر 

 أساليب التقويم 

 

 المعارف الرئيسية -أ-3 المهارات الذهنية -ب-3 المهارات المهنية-ج-3 المهارات العامة-د-3

 نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم  نواتج التعلم 

4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 4 3 2 1 

 
 أعمال السنة  × × × × ×  × × × × × × ×  × × 

 
×  × × × × × × × × × × × × × × × 

 اإلمتحان الت بيقي)النهائي(  

 

 

 غادة حسني /أ.د   :رئيس مجلس القسم العلمي    أستاذ المقرر :  أ.د / سحر عبد المنعم                                         

 

 

 

 

 

 



 

 أنواع االسئلة  العناصر

 نواتج التعلم الموضوع 
ساعات  

التعلم  

 االجمالى

عااااااااادد 

السااعات 

الكليااااااة 

 للتدريس

 الدرجات
االختيار  

من  

 متعدد 

صح 

-  

 خ أ 

التوصي 

 ل 
 لمقالى ا لتكملة ا

مهارة  

 عملية 

  عزفالتدريب على   -21

 .  المقطوعة الغربي

   -وبارتوك    -على تمارين ) لونجو  -

Beyer). 

 امتحان ميد تيرم . -

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة يعبر -

من حيث اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات  

 الموسيقية المختلفة أثناء العزف. 
 السلم واألربيج .يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء  -

يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى  -

 والشرقي. 

يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقااررة باساالوب   -

 علمي سليم.

يمااارس عاازف المقطوعااات الغربيااة والشاارقية حسااب مسااتواه علااى  -

 اآللة.

مقطوعات مختلفة على آلة  يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف 

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -

 لتبادل الخبرات . 

يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

 المعلم 

2 2 15     

 

√ 

  علىالتدريب    -22

 .المقطوعة الشرقي 

التكنيكات )  على التدريب  -

تمارين القراءة  -الساللم 

 الفورية ( 

 

للنوت    - العزفى  االداء  أسلوب  و  للنغمات  الصوتية  الطبقة  يصف 

 الموسيقية علي لوحة مفاتيح آلة البيانو.  

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة يعبر  -

للمقطوعااات ماان حيااث اصاادار الصااوت والاازمن والتعبياار الموساايقي 

 .الموسيقية المختلفة أثناء العزف

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -

يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى  -

 والشرقي. 

2 2 15      √ 

 كورونااستخدام التعليم اإللكتروني في فترة فيرس 



 

يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقااررة باساالوب   -

 علمي سليم.

طوعااات الغربيااة والشاارقية حسااب مسااتواه علااى يمااارس عاازف المق -

 اآللة.

يمااارس عاازف النااوت الموساايقية الخاصااة بمؤلفااات آلااة البيااانو مااع  -

والتعبيرالموسيقي للمقطوعااات الموساايقية الحفاظ على الوحدة الزمنية   

 .المختلفة

يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمااال المختلفااة   -

 .بااللةالخاصة 

يعماال ضاامن مجموعااة الكترونيااة تساااعد علااى التواصاال بينااه وبااين  -

 المعلم.

التدريب على   -23 -

  المقطوعة الشرقي

التدريب على عزف   -

  + "  Beyer" تمارين)

 (  بارتوك

 

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة يعبر  -

والاازمن والتعبياار الموساايقي للمقطوعااات ماان حيااث اصاادار الصااوت 

 الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -

عنااد  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 العزف على اآللة.

الغرباااى يوظااف أساالوب االداء الصااحيح عناااد عاازف المقطوعااة  -

 والشرقي.

يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقااررة باساالوب   -

 علمي سليم.

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع   -

والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية الحفاظ على الوحدة الزمنية  

 .المختلفة
االستماع والمشاهدة لالعمااال المختلفااة يستخدم شبكة المعلومات فى    -

 .الخاصة بااللة

يعماال ضاامن مجموعااة الكترونيااة تساااعد علااى التواصاال بينااه وبااين  -

 المعلم.

2 2 15      √ 

للنوت    -3التدريب على   -24 - العزفى  االداء  أسلوب  و  للنغمات  الصوتية  الطبقة   √      15 2 2يصف 



 

 .المقطوعة الشرقي 

التدريب على عزف    -

+   "بارتوك"ارين تم

 "لونجو" 

 الموسيقية علي لوحة مفاتيح آلة البيانو.  

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة يعبر  -

ماان حيااث اصاادار الصااوت والاازمن والتعبياار الموساايقي للمقطوعااات 

 الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

 أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج .يوظف   -

عنااد  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 العزف على اآللة.

يوظااف أساالوب االداء الصااحيح عناااد عاازف المقطوعااة الغرباااى  -

 والشرقي.

اعيااة يمارس أداء  تمارين تقنية باسلوب متصل ومتقطع و بأشااكال إيق  -

 وأزمنة مختلفة.

يمااارس عاازف المقطوعااات الغربيااة والشاارقية حسااب مسااتواه علااى  -

 اآللة.

يمااارس عاازف النااوت الموساايقية الخاصااة بمؤلفااات آلااة البيااانو مااع  -

والتعبيرالموسيقي للمقطوعااات الموساايقية الحفاظ على الوحدة الزمنية   

 .المختلفة

ن بعزف ودراسة االلة  يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومو -

 لتبادل الخبرات . 

يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمااال المختلفااة   -

 .الخاصة بااللة

يعماال ضاامن مجموعااة الكترونيااة تساااعد علااى التواصاال بينااه وبااين  -

 المعلم.

على المقطوعة  التريب  -25

 الغربي والشرقي  

 التدريب على عزف تمرين -

 ةتاب "بارتوك" .  من

للنوت    - العزفى  االداء  أسلوب  و  للنغمات  الصوتية  الطبقة  يصف 

 الموسيقية علي لوحة مفاتيح آلة البيانو.  

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة يعبر  -

التعبياار الموساايقي للمقطوعااات ماان حيااث اصاادار الصااوت والاازمن و

 الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

عنااد  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 العزف على اآللة.

2 2 15      √ 



 

 

يوظااف أساالوب االداء الصااحيح عناااد عاازف المقطوعااة الغرباااى  -

 والشرقي.

يمااارس عاازف المقطوعااات الغربيااة والشاارقية حسااب مسااتواه علااى  -

 اآللة.

يمااارس عاازف النااوت الموساايقية الخاصااة بمؤلفااات آلااة البيااانو مااع  -

والتعبيرالموسيقي للمقطوعااات الموساايقية الحفاظ على الوحدة الزمنية   

 .المختلفة

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -

 تبادل الخبرات .ل

يعماال ضاامن مجموعااة الكترونيااة تساااعد علااى التواصاال بينااه وبااين  -

 المعلم .

 √      15 2 2 ُمراجعة لما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني.   -26

ــ  إمتحان ألعمال الفصل الدراسي الثاني.  -27 ــ  ــــ ــ  ــــ  √      ــــ

ــ  العام.  نهايةامتحان    -28 ــ  ــــ ــ  ــــ  امتحان عملى   ــــ

 األدلة والشواهد: 
https://www.facebook.com/groups/230667444990904/ 

https://youtu.be/b_S4lmvmiFI 

https://youtu.be/mQISUZIlCeY 

https://youtu.be/OLoa4dhqIOs 

https://youtu.be/0NyLMYShcg8 

https://youtu.be/z7qRoMvzYfU 

https://youtu.be/FT1AemWC6KE 

https://youtu.be/ujL6x80QGnI 

https://youtu.be/ptPhYbmW1QY 

https://chat.whatsapp.com/LLQ79AqzNu0AkdvUNicxq3 

https://www.facebook.com/groups/230667444990904/
https://www.facebook.com/groups/230667444990904/
https://www.facebook.com/groups/230667444990904/
https://youtu.be/b_S4lmvmiFI
https://youtu.be/mQISUZIlCeY
https://youtu.be/OLoa4dhqIOs
https://youtu.be/0NyLMYShcg8
https://youtu.be/z7qRoMvzYfU
https://youtu.be/FT1AemWC6KE
https://youtu.be/ujL6x80QGnI
https://youtu.be/ptPhYbmW1QY
https://chat.whatsapp.com/LLQ79AqzNu0AkdvUNicxq3


 

  

 

Face to face (60%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 
عدد ساعات  

 التدريس 
 أدوات التقييم  طرق التدريس 

علااى اداء التكنيكااات فااى حاادود تاادريب الطالااب  -2

 الخمس نغمات لالصابع الخمس لكلتا اليدين .

نغمااات ثاام الساالم يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس    -2-أ

 الموسيقى صاعد وهابط.

 يفرق بين أداء الساللم الكبيرة والصغيرة علي آلة البيانو. -1  -ب

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

 يطبق الجلسة الصحيحة وارقام االصابع عند العزف على آلة البيانو.  -1  -ج

ارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة يمارس أداء  تماا   -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة   -1-د

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع والمشاااهدة لالعمااال المختلفااة  -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 االدوار.لعب 
 مهارة عملية  

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ تدريبات تكنيكية ) الساللم ( -3

 الموسيقى صاعد وهابط.

الموسيقية    -3-أ للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  للنغمات و  الطبقة الصوتية  يصف 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

 يفرق بين أداء الساللم الكبيرة والصغيرة علي آلة البيانو. -1  -ب

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.

 باشر( في المحتويات العملية إجراءات التعلم المدمج )م



 

 علمي سليم.

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ  -5 -ج

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةعلى الوحدة الزمنية  

ات مختلفة على آلة  يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوع -1-د

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع والمشاااهدة لالعمااال المختلفااة  -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د
  –التكنيكات من خالل ) الساللم  تدريبات على  -5

 وتمارين القراءة الفورية (  –بارتوك 

يتعاارف علااي مكونااات آلااة البيااانو والجلسااة الصااحيحة عليااه والطريقااة  -1-أ

 الصحيحة للعزف . 

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ

 الموسيقى صاعد وهابط.

الموسيقية    -3-أ للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  للنغمات و  الطبقة الصوتية  يصف 

 يانو. علي لوحة مفاتيح آلة الب

يفسر الطريقااة الصااحيحة للجلااوس علااى آلااة البيااانو و الطبقااة الصااوتية   -2  -ب

 للنغمات المختلفة .

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

 يطبق الجلسة الصحيحة وارقام االصابع عند العزف على آلة البيانو.  -1  -ج

يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة   -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ  -5 -ج

 .وعات الموسيقية المختلفةوالتعبيرالموسيقي للمقطعلى الوحدة الزمنية  

يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة   -1-د

 البيانو. 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.

تمارين  –لونجو    –تكنيك ) الساللم على    ات تدريب    -6

 ( ليجاتو واستكاتو – القراءة الفورية

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ

 2 الموسيقى صاعد وهابط.
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من يعبر -4-أ

المختلفة  حيث اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية

 أثناء العزف.
يفسر الطريقااة الصااحيحة للجلااوس علااى آلااة البيااانو و الطبقااة الصااوتية   -2  -ب

 للنغمات المختلفة .

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

بأشااكال إيقاعيااة يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و    -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة   -1-د

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

 المعلم .مل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين يع -4-د

 –بااارتوك  –ى تكنيكااات ) الساااللم علاا ات تاادريب -8

 ( ليجاتو واستكاتو – تمارين قراءة فورية -لونجو 

 

الساالم يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام    -2-أ

 الموسيقى صاعد وهابط.

الموسيقية    -3-أ للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  للنغمات و  الطبقة الصوتية  يصف 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة   -1-د

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

 –بااارتوك  –ى تكنيكااات ) الساااللم علاا ات تاادريب -9

 (ليجاتو واستكاتو  – لونجو

الموسيقية    -3-أ للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  للنغمات و  الطبقة الصوتية  يصف 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من يعبر -4-أ

المختلفة حيث اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية 

 أثناء العزف.

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة   -2  -ج

 مختلفة.وأزمنة 

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع والمشاااهدة لالعمااال المختلفااة  -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  االدوار.لعب 

 –باارتوك    –ى تكنيكاات ) السااللم  التدريب علا  -11

 تمارين قراءة فورية ( -لونجو 

 التدريب على أداء المقطوعة الشرقى والغربى. -

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية  -3-أ

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو.

 أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج .يوظف  -3  -ب

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي.  -5 -ب

المقااررة باساالوب  يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة -3 -ج

 علمي سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ  -5 -ج

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةعلى الوحدة الزمنية  

زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة  يعمل ضمن فريق  من  -1-د

 البيانو. 

يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع والمشاااهدة لالعمااال المختلفااة  -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د
 –باارتوك    –ى تكنيكاات ) السااللم  علا  ات تدريب  -12

 ( واستكاتو لونجو

 التدريب على أداء المقطوعة الشرقى والغربى. -

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ

 الموسيقى صاعد وهابط.

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من يعبر -4-أ

اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة حيث 

 أثناء العزف.
 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

 االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي. يوظف أسلوب  -5 -ب

يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة   -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

البيانو مع الحفاظ  يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة -5 -ج

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةعلى الوحدة الزمنية  

يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة   -1-د

 البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.

 ُمراجعة لما سبق دراسته بالفصل الدراسي األول.  -15
2 

إستراتيجية  

 مهارة عملية  البيان العملى.

 مهارة عملية إستراتيجية   2يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ –باارتوك    –ى تكنيكاات ) السااللم  التدريب علا  -16



 

 الموسيقى صاعد وهابط. استكاتو   ( –لونجو 

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة   -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

ع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة  يتواصل م -2-د

 لتبادل الخبرات . 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

 لعب االدوار.

 –باارتوك    –ى تكنيكاات ) السااللم  التدريب علا  -18

 (استكاتو  –بيير  –لونجو 

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم   -2-أ

 الموسيقى صاعد وهابط.

الموسيقية    -3-أ للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  للنغمات و  الطبقة الصوتية  يصف 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عنااد  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

يمارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة   -2  -ج

 وأزمنة مختلفة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ  -5 -ج

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةعلى الوحدة الزمنية  

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

مشاااهدة لالعمااال المختلفااة يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع وال -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

 –باارتوك    –ى تكنيكاات ) السااللم  علاات  تدريب  -19

 ( استكاتو -لونجو 

 التدريب على المقطوعة الغربى . -

المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من عن يعبر -4-أ

حيث اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة 

 أثناء العزف.

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عنااد  Staccatoطااع واالداء المتق  Legatoيقااارن بااين االداء المتصاال  -4 -ب

 العزف على اآللة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب  -3 -ج

 علمي سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ  -5 -ج

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةعلى الوحدة الزمنية  

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة   -2-د

 لتبادل الخبرات . 

مشاااهدة لالعمااال المختلفااة يسااتخدم شاابكة المعلومااات فااى االسااتماع وال -3-د

 .الخاصة بااللة

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.

  –ى تكنيكات )  بارتوك التدريب عل -21

 بيير(   –لونجو 

 التدريب على المقطوعة الغربى . -

 يرم إمتحان الميد ت  -

المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من حيث  عن يعبر -

اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء 

 العزف.

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -

 رقي.يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والش -

يمارس عزف الساللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب علمااي   -

 سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -

 يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو. 

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل   -

 الخبرات . 

 المعلم يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

 .Piecesالتدريب على المقطوعة الشرقي  -22

 –ى تكنيكاااات ) السااااللم التااادريب علااا  -

 لونجو  ( –بارتوك 

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي    -

 لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسااليمة ماان حيااث يعبر  -

قية المختلفة أثناااء اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسي

 .العزف

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي. -

يمارس عزف الساللم الموساايقية الكبياارة والصااغيرة المقااررة باساالوب علمااي   -

 سليم.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلااة البيااانو مااع الحفاااظ علااى   -

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالوحدة الزمنية  

المختلفااة الخاصااة يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمااال   -

 .بااللة

 المعلم.يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.

 على المقطوعة الغربيالتدريب  -25

 والشرقي 

ليجااااتو  –"باااارتوك"  ) تماااارينالتااادريب علاااى  -

 واستكاتو(

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي    -

 لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسااليمة ماان حيااث يعبر  -

اصدار الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء 

 العزف.

عنااد العاازف  Staccatoواالداء المتقطااع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 على اآللة.

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي. -

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -

مااع الحفاااظ علااى يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلااة البيااانو   -

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالوحدة الزمنية  

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل   -

 الخبرات .

 المعلميعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

2 
إستراتيجية  

 مهارة عملية  لعب االدوار.



 

 بنك المعرفة المصري.  -الشبكة العنكبوتية )االنترنت( -المكتبة مصادر التعلم

 .Scales: Do – Sol - Fa  maj  and relative's min( Harmonic) one Octave -1 المراجع

2- Technique: Longo, Book IA. Page 1 to 7.  

3- John Thompson: Vol  I   All The book. 

4- Bella Bartok – Mikrokosmos, volume  I    no  1  to 9  

5- Study: Beyer   From N 35 (2 Exercises). 

6 – Pieces  : Two Pieces    ( شرقى وغربى  ) 
 

 



 

 

 

Online (40%) 

 التعلم  نواتج الموضوع 

عدد  

ساعات  

 التدريس 

 أدوات التقييم  طرق التدريس 

توزياااع توصااايف المقااارر ومناقشاااته ماااع  -1

الطالب ثم توزياع المنااهج علايهم وتحدياد اياام 

 التدريب.

تعريفى عن آلة البيانو وةيفية العازف شرح   -

 عليه .

 يتعرف علي مكونات آلة البيانو والجلسة الصحيحة عليه والطريقة الصحيحة للعزف .  -1-أ

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي لوحة   -3-أ

 مفاتيح آلة البيانو. 

للجلااوس علااى آلااة البيااانو و الطبقااة الصااوتية للنغمااات يفساار الطريقااة الصااحيحة  -2 -ب

 .المختلفة

 يطبق الجلسة الصحيحة وارقام االصابع عند العزف على آلة البيانو.  -1  -ج

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل الخبرات   -2-د

 . 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

العزف في حدود خمس نغمات ثم السلم الموسيقى يوضح أرقام أصابع اليدين عند  -2-أ على تكنيك )الساللم( ات تدريب -4

 .صاعد وهابط

يفساار الطريقااة الصااحيحة للجلااوس علااى آلااة البيااانو و الطبقااة الصااوتية للنغمااات  -2 -ب

 المختلفة .

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج .  -3 -ب

ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة وأزمنااة يمااارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال  -2 -ج

 مختلفة.

 يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم. -3  -ج

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل   -2-د

 الخبرات. 

 .لالعمال المختلفة الخاصة بااللةيستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة   -3-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 في المحتويات العملية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 



 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د
 –بـارتوك    –التدريب على تكنيك )السـاللم    -7

 ( واستكاتو لونجو

 .إمتحان الميد تيرم -

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي لوحة   -3-أ

 مفاتيح آلة البيانو.  

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من حيث اصدار يعبر -4-أ

 الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

عند العزف على   Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -4 -ب

 .  اآللة

يمااارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة وأزمنااة  -2 -ج

 مختلفة.

 موسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم.يمارس عزف الساللم ال -3  -ج

 يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو. -1-د

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل   -2-د

 الخبرات. 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 –بارتوك  –التدريب على تكنيك )الساللم   -10
 تمارين القراءة الفورية ( – واستكاتو لونجو

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم الموساايقى   -2-أ

 صاعد وهابط.

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي لوحة   -3-أ

 مفاتيح آلة البيانو.  

 اليدين عند أداء السلم واألربيج .يوظف أرقام االصابع الصحيحة في  -3  -ب

عند العزف على   Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -4 -ب

 اآللة. 

 يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم. -3  -ج

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ على الوحدة   -5 -ج

 . والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالزمنية  

 يعمل ضمن فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو. -1-د

 .والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بااللةيستخدم شبكة المعلومات فى االستماع  -3-د

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 



 

 2 ُمراجعة على ما تم دراسته بالفصل الدراسي األول.  -13
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

  –التدريب على تكنيك )الساللم  -17
+ تمرين  لونجو ( –بارتوك 

Bayer "   " 

يوضح أرقام أصابع اليدين عند العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم الموساايقى   -2-أ

 صاعد وهابط.

عن المفاهيم والمصطلحات الموسيقية بطريقة صحيحة وسليمة من حيث اصدار يعبر -4-أ

 والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء العزف.الصوت والزمن 

 يوظف أرقام االصابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج . -3  -ب

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي.  -5 -ب

بأشااكال إيقاعيااة وأزمنااة يمااارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و  -2 -ج

 مختلفة.

 يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم. -3  -ج

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ على الوحدة   -5 -ج

 . والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالزمنية  

 فريق  من زمالئه  في عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو. يعمل ضمن -1-د

 .يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بااللة -3-د

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 . Pieces المقطوعة الغربيالتدريب على    -20

ــارتوك  - ــك )بــ ــى تكنيــ ــدريب علــ  –التــ

 " " Bayer+ تمرين لونجو(

 .إمتحان الميد تيرم -

يصف الطبقة الصوتية للنغمات و أسلوب االداء العزفى للنوت الموسيقية علي لوحة   -3-أ

 مفاتيح آلة البيانو.  

عند العاازف علااى  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -4 -ب

 اآللة.

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي.  -5 -ب

يمااارس أداء  تمااارين تقنيااة باساالوب متصاال ومتقطااع و بأشااكال إيقاعيااة وأزمنااة  -2 -ج

 مختلفة.

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -4  -ج

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ على الوحدة   -5 -ج

 . الموسيقية المختلفة والتعبيرالموسيقي للمقطوعاتالزمنية  

يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يقومون بعزف ودراسة االلة لتبادل   -2-د

 الخبرات. 

 المعلم .يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -4-د

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور



 

 Pieces المقطوعة الشارقي التدريب على -23

. 

التدريب على تكنيكات  )باارتوك + تمارين  -

Bayer " ") 

عن المفاهيم والمصطلحات الموساايقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة ماان حيااث اصاادار يعبر  -

 الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

 اليدين عند أداء السلم واألربيج .يوظف أرقام االصابع الصحيحة في  -

 عند العزف على اآللة.  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي. -

 يمارس عزف الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمي سليم. -

يمارس عزف النوت الموسيقية الخاصة بمؤلفات آلة البيانو مع الحفاظ على الوحدة   -

 . والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالزمنية  
 .يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بااللة -

 المعلم.يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 +التااادريب علاااى المقطوعاااة الشااارقي  -24

 لونجو( –)بارتوك تكنيك التدريب على 

لوحة    -3 علي  الموسيقية  للنوت  العزفى  االداء  أسلوب  و  للنغمات  الصوتية  الطبقة  يصف 

 مفاتيح آلة البيانو.  

عن المفاهيم والمصطلحات الموساايقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة ماان حيااث اصاادار يعبر  -

 الصوت والزمن والتعبير الموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفة أثناء العزف.

 صابع الصحيحة في اليدين عند أداء السلم واألربيج .يوظف أرقام اال -

 عند العزف على اآللة.  Staccatoواالداء المتقطع   Legatoيقارن بين االداء المتصل  -

 يوظف أسلوب االداء الصحيح عند عزف المقطوعة الغربى والشرقي. -

 إيقاعية وأزمنة مختلفة.يمارس أداء  تمارين تقنية باسلوب متصل ومتقطع و بأشكال  -

 يمارس عزف المقطوعات الغربية والشرقية حسب مستواه على اآللة. -

يمارس عزف النااوت الموساايقية الخاصااة بمؤلفااات آلااة البيااانو مااع الحفاااظ علااى الوحاادة   -

 .والتعبيرالموسيقي للمقطوعات الموسيقية المختلفةالزمنية  

 ومون بعزف ودراسة االلة لتبادل الخبرات .  يتواصل مع االخرين من العازفين الذين يق -

 .يستخدم شبكة المعلومات فى االستماع والمشاهدة لالعمال المختلفة الخاصة بااللة -

 المعلم.يعمل ضمن مجموعة الكترونية تساعد على التواصل بينه وبين  -

2 
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 2 ُمراجعة لما تم دراسته بالفصل الدراسي الثاني. -26
التعليم 

 االلكترونى 

فيديو توضيحي  

 مصور

 المنصة التعليمية .  مصادر التعلم



 

 .Scales: Do – Sol - Fa  maj  and relative's min( Harmonic) one Octave -1 المراجع

2- Technique: Longo, Book IA. Page 1 to 7.  

3- John Thompson: Vol  I   All The book. 

4- Bella Bartok – Mikrokosmos, volume  I    no  1  to 9  

5- Study: Beyer   From N 35 (2 Exercises). 

6 – Pieces  : Two Pieces    ( شرقى وغربى) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 اختبار مقرر آلة أساسية بيانو مخطط تصميم 

 وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ وضـــــــــــــــــــالم

اجمالى  
الساعات  
 التدريسية 

النسبة  
المئوية من  
الساعات  
 التدريسية 

اجمالى  
درجات  
 االختبار 

 م ـــــــــــــــــــات التعلــــــــــــــــــــــــ مخرج

 نوع األسئلة 

اختيار  
من 
 متعدد

الصواب  
 الخطأ /

 المقالى  المزاوجة  التكملة 
مهارة 
 عملية 

  –التدريب على التمارين التكنيكية المختلفة ) ساللم 
 ( . Beyer -بارتوك  –استكاتو  –ليجاتو   –لونجو 

40 71.4 % 

 

يوضااح أرقااام أصااابع الياادين عنااد  -2-أ

العزف في حاادود خمااس نغمااات ثاام الساالم 

 صاعد وهابط.  الموسيقى

يفاارق باااين أداء السااااللم الكبيااارة  -1 -ب

 والصغيرة علي آلة البيانو.

يوظف أرقااام االصااابع الصااحيحة   -3  -ب

 في اليدين عند أداء السلم واألربيج .

يقاااااارن باااااين االداء المتصااااال  -4 -ب

Legato   واالداء المتقطاااعStaccato 

 عند العزف على اآللة.

يمارس أداء  تمارين تقنية باساالوب   -2  -ج

متصل ومتقطع و بأشكال إيقاعيااة وأزمنااة 

 مختلفة.

يمااارس عاازف الساااللم الموساايقية  -3 -ج

الكبيرة والصغيرة المقررة باسلوب علمااي 

 سليم.

الموساايقية  النااوتيمااارس عاازف  -5 -ج

الخاصااة بمؤلفااات آلااة البيااانو مااع الحفاااظ 

والتعبيرالموساايقي علااى الوحاادة الزمنيااة  

 .للمقطوعات الموسيقية المختلفة
ماان زمالئااه  فااي    فريقيعمل ضمن    -1-د

 عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو.

 

   

  

√ 



 

يصااف الطبقااة الصااوتية للنغمااات و  -3-أ  % Pieces . 8 14.3التدريب على أداء المقطوعة الغربى 

أساالوب االداء العزفااى للنااوت الموساايقية 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

عن المفااااهيم والمصاااطلحات يعبااار -4-أ

الموساايقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة ماان 

حيااث اصاادار الصااوت والاازمن والتعبياار 

الموسيقي للمقطوعات الموساايقية المختلفااة 

 أثناء العزف.

يوظف أسلوب االداء الصحيح عند   -5  -ب

 عزف المقطوعة الغربى والشرقي.
يمارس عزف المقطوعات الغربيااة   -4  -ج

 والشرقية حسب مستواه على اآللة.

زمالئااه  فااي   مـنيعمل ضمن فريق     -1-د

 عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو.

   

  

√ 

يصااف الطبقااة الصااوتية للنغمااات و  -3-أ  % Pieces . 8 14.3التدريب على أداء المقطوعة الشرقى 

 الموســيقيةأساالوب االداء العزفااى للنااوت 

 علي لوحة مفاتيح آلة البيانو. 

عن المفااااهيم والمصاااطلحات يعبااار -4-أ

الموساايقية بطريقااة صااحيحة وسااليمة ماان 

حيااث اصاادار الصااوت والاازمن والتعبياار 

الموسيقي للمقطوعات الموساايقية المختلفااة 

 أثناء العزف.

يوظف أسلوب االداء الصحيح عند   -5 -ب

 عزف المقطوعة الغربى والشرقي.
عزف المقطوعااات الغربيااة   يمارس  -4  -ج

 والشرقية حسب مستواه على اآللة.

فريق  ماان زمالئااه  فااي  ضـمنيعمل    -1-د

 عزف مقطوعات مختلفة على آلة البيانو.

   

  

√ 

 56 إجمالي
 ساعة 

100 % 80 
 درجة 

       



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


