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  موسيقيةالالنوعية تخصص التربية التربية  مرحلة  الدبلوم في برنامج تقرير

 م ٠٢17/   ٠٢16  لجامعىا العام

 

 المنوفية جامعة :معةجا

 النوعيةالتربية  :كلية

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية معلومات - أ

التربية النوعية تخصص في خاص دبلوم  : البرنامج إسم - 1

 الموسيقية التربية 

 تربية موسيقية : التخصص -٠

 تانسن الدراسية السنوات عدد -٣

 ساعات عملي 1٢ساعة نظري      17الفرقة االولي   المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 ساعة ٠7المجموع  

  عملى ساعات 1٢     نظرىساعة  17الفرقة الثانية   

 ساعة ٠7المجموع  

لجان ثالثية ويتم تشكيلها من مجلس القسم العلمي وموافقة مجلس  الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

وموافقة نائب رئيس الجامعة  الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 امتحانات نظرية -

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - 6

 متخصصة معلومات - ب

 : ائياتإحص -٧

  ٤عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 % ٥٢ (%) فى البرنامج والنجاح إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خالل

 متناقص    ثابت              متزايد

  

    ٠ عدد النهائى اإلمتحان نتائج - 

 مقبول          جيد       جداً  جيد%٥٢        إمتياز%٥٢ (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 : اديميةاألك المعايير -8

  األكاديمية المرجعية المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون 

 :   على فهم واستيعاب كل من

النظريااات واألساساايات والمعااارت الم تخصصااة فااي تخصااص التربيااة الموساايقية وكاا ا العلااوم  ات  1/1/٠

مارسته المهنية  .العالقة بم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية ٠/1/٠  .المبادئ األخالقية والقانونية للم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقيةمبادئ وأساسيات ال٣/1/٠  .جودة في الم 

مارسة المهنية في تخصاص التربياة الموسايقية علاى البيئاة والعمال علاى الحفااب علاى البيئاة  ٤/1/٠ تأثير الم 

 .وصيانتها

 .الم ستجدات  ات االعالقة في التربية الموسيقية ٥/1/٠

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

مج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنا

 :على

 . تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .القراءة التحليلية لألبحاث العلمية  ات العالقة بتخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٠

تاحةاتخا ٠/٠/٣  .  القرارات المهنية في ضوء المعلومات الم 

تاحة في تخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٤  .يستنتج معارت وعالقات جديدة من المعلومات الم 

أن يكون الخاريج قاادرا  بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب :المهـارات .  2/3

√ 

√ 

 

 

 

 



 

 

٠ 

 

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

 :على

 .تطبيق المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣

 . كتابة التقارير المهنية وإعداد الخطط البحثية في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٠

رتبطة بتخصص التربية الموسيقية وي كّون عالقات بينها ٠/٣/٣  .تحليل المعارت الم 

 .ت والمعارت في تخصص التربية الموسيقيةتوبيف النظريا ٠/٣/٤

 :مهارات عامــة  - 2/3/2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة المهن 1/٠/٤  .يةاستخدام تقنية المعلومات في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للحصااول علااى المعلومااات والمعااارت فااي تخصااص التربيااة الموساايقية  ٠/٤/٠ اسااتخدام المصااادر الم 

 .للتواصل والبحث عن المعلومات

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت ٠/٤/٣

 .التعلم والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً  ٠/٤/٤

  .لتربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمعالتواصل الفّعال في مجال ا ٠/٤/٥

 القدرات ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين

بالدراساات العلياا كماا ياتم  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب والدراسات العليا يتميز البط

 .ي مع وكيل الكلية للدراسات العليامتابعتهم أسبوعيا من خالل اللقاء األسبوع

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :   على فهم واستيعاب كل من

 .ية مناهج البحث العلمى وفنيات كتابة األبحاث العلمية على أسس علمية سليمةشرح أهم 1/1/٠

 .التعرت على قواعد وأ سس علم الهارموني والكونتربوينت واالرتجال التعليمي ٠/1/٠

 .التعرت على قواعد وتاريخ وتحليل المؤلفات الموسيقية في الموسيقي العربية والعالمية ٣/1/٠

وقواعااد تاادريب الصااوت وكيفيااة نداء أغااانى أجنبيااة مقاميااة والمقاميااة فردياااً  التعاارت علااى أسااس ٤/1/٠

 . وجماعياً 

 .تقييم المبادئ واألهدات العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل الجامعى ٥/1/٠

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية 1/6/٠  .تقييم المبادئ األخالقية والقانونية للم 

 .تصنيف استخدامات الحاسب اآللى فى تخصص التربية الموسيقية 1/7/٠

 .وصف مفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بمفهوم الوسائل التعليمية 1/8/٠

 .التعرت على معايير اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة للموقف التعليمي 1/9/٠

 . ليب قياسهوصف العوامل المؤثرة في االنتاج اإلبداعي وأسا 1/1٢/٠

 .التعرت على المشكالت التي تواجه نظام التعليم في مصر 1/11/٠

 .توضيح االختالت في أداء التعبيرات وأساليب االداء على اآلالت الموسيقية بطريقة صحيحة 1/1٠/٠

 .التمكن من التأليف الموسيقي لبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة على أ سس علمية سليمة 1/1٣/٠

 .  التعرت على كيفية أداء التمارين اإليقاعية متعددة الموازين 1/1٤/٠

التعبير عن قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والتطور التاريخي لابعض اآلالت الموسايقية أثنااء  1/1٥/٠

 .ممارسته المهنية

 .التعرت على أحكام تجويد القرنن الكريم أثناء التالوة 1/16/٠

 .الدراسى وأساليب تطوير  وصف مفهوم المنهج 1/17/٠

 :المهارات الذهنية  2-2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 .تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .تربية والتعليم في مصر وعالقتها بتطور المجتمعتحليل قضايا ال ٠/٠/٠

 .المقارنة بين مراحل اإلبداع والمشكالت المرتبطة به ٠/٠/٣

 .تفسير مدى مالئمة المناهج المختلفة لفئات المشكالت البحثية ٠/٠/٤

 . التخطيط التخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة ٠/٠/٥

 .ة باستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى التخصصات المختلفةاقتراح برامج تعليمي 6/٠/٠

 .تفسير القواعد الخاصة بعلم الهارموني والتوزيع اآللي والغنائي 7/٠/٠

 .تحديد االهدات العامة واالجرائية لمادة االرتجال التعليمي 8/٠/٠

 .لمية سليمةتحليل اإليقاعات الموسيقية البسيطة والمركبة بطريقة ع 9/٠/٠

 .تقييم التوازن الحركي بين المشى واشارات الميزان المختلفة 1٢/٠/٠

 .التمييز بين أحكام تجويد القرنن الكريم أثناء التالوة 11/٠/٠



 

 

٣ 

 

 .استنتاج اإلختالت بين الطبقات الصوتية 1٠/٠/٠

 المهارات المهنية 2-3-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 . ممارسة غناء ألحان متنوعة فى الساللم الكبيرة والصغيرة بها تحويالت مقامية 1/1/٠/٣

 .لموازينممارسة أداء التمارين اإليقاعة المختلفة التى تحتوى على تعدد ا ٠/1/٠/٣

 .اإلعداد لكتابه البحث العلمي ٣/1/٠/٣

 . استخدام أساليب التقويم التربوي وأدواته ، من خالل  استراتيجيات وأنشطة مناسبة ٤/1/٠/٣

 .تطبيق الطالب عروض تعليمية بواسطة الكمبيوتر مراعيا المعيايير التربوية للعرض التعليمي ٥/1/٠/٣

 .بية الموسيقية المناسبة للموقف التعليميينتخب برامج ومناهج التر 1/6/٠/٣

 .تطبيق أساسيات االرتجال التعليمي 1/7/٠/٣

ختلفة 1/8/٠/٣  .تطبيق التدوين الموسيقي بعناصر  الم 

 .تشخيص أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى 1/9/٠/٣

 .لدى الموهوبين اختبار القدرات اإلبداعية ويخطط لتنمية اإلبداع 1/1٢/٠/٣

المهارات العامة و القابلة   2-3-2

 للنقل  

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة الم 1/٠/٣/٠  .هنيةيتفاعل بكفاءة مع الحاسب اآللي في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للمعلومااات والمعااارت فااي  ٠/٣/٠/٠ اسااتخدام شاابكة المعلومااات  فااي الحصااول علااى المصااادر الم 

 .تخصص التربية الموسيقية للتواصل والبحث العلمي

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية ٠/٣/٠/٣

 .تعلم ال اتي والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً إبهار قدرات ال ٠/٣/٠/٤

 .التواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمع ٠/٣/٠/٥

اسااتخدام تطبيقااات الحاسااب اآللااي فااي إجااراء البحااوث العلميااة علااي الموهااوبين فااي مجااال اإلبااداع  6/٠/٣/٠

 .وسيقيةوالقدرة الم

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات في تخصص التربية الموسيقية 7/٠/٣/٠

 البرنامج دليل

 

 متوافر                           

 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 

 متوافر   سنوى                                                                          

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

بياة النوعياة تخصاص مرحلاة الادبلوم فاي  الترتم تحقياق جمياع المعاارت والمهاارات المساتهدفة مان برناامج 

وعلااوم التخصااص وكاناات أكثاار  االخااريولكاان بنسااب تتفاااوت مااا بااين مقااررات العلااوم  الموساايقية التربيااة 

، موسايقي التعلايم العاام، ارتجاال، ايقااع وتعبيار حركاي، تادريب سامعرات تمثيال له   المخرجاات هاى المقر

فااي الفرقااة االولااي ومااواد  تاااريخ وتحلياال الموساايقي. البيااانو. تربيااة صااوت لفظااي، هااارموني وكونتربويناات

 .انو البي، حلقة بحث، لي وغنائيتاليف وتوزيع ن، ارتجال، بير حركيايقاع وتع،تدريب سمع 

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

 إمتحان تحريري -تطبيقيمتحان إ – أعمال السنة -مناقشة –ورقة دراسية  التقويم أدوات

تطبيقي المتحان العام الدراسي واإل طوالعمال السنة وأالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي التحريري نهاية العام الدراسىأو 

 تم فتح البرنامج ألول مرة (وجدت إن)المراجع الخارجى  مالحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

 ٠:٣ الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

 التادريس  هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج الحتياجات طبقاً  عليهم األعباء وتوزيع

 مناسب              

تخصصااات أعضاااء هيئااة التاادريس مالئمااة لتاادريس مقااررات  جميااااااااع 

 البرنامج

                                                    مناسبة المكتبة

√ 

√ √ 

√ 

 



 

 

٤ 

 

بمراجااع حديثااة ورسااائل علميااة ودوريااات وتزوياادها لمكتبااة ا  تجدياادتاام 

و لاااااااااا   .سام العلمية لتغطية جميع االق

                                   مناسب المعامل

    مناسب اآللى الحاسب

فرص   توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

  ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

   فعال لجوانب القصور  المتابعة نظام

يتم  .االستبياناتتطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج 

 الكليااة تطبيااق لااوائح وقااوانين إجااراءات

 والجامعة 

                   فعال

االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات  يتم 

  .المصرية

 فاى نظاام المراجعاة  الداخلياة فاعلياة مادى

 امجتطوير البرن

 ( ARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهدات  تم صياغة أهدات البرنامج 

يخص  بما المراجعين الخارجيين مالحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 
 اســم المقرر

 عيةعدد الساعات األسبو

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ سيكولوجية اإلبداع

 ٠ - ٠ نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

 ٠ - ٠ مناهج البحث واالحصاء

 ٤ ٠ ٠ الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ موسيقي التعليم العام

 ٠-  ٠ تربوينتهارموني وكون

 ٠-  ٠ تربية صوت لفظي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

 ٠7 1٢ 17 إجمالي
 

 الفرقة الثانية دبلوم 

 اســم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ أسس وتطوير المناهج

 ٠ - ٠ تكنولوجيا التعليم

 ٠ - ٠ حلقة بحث

 ٤ ٠ ٠ واستخدامة فى التخصصالحاسب اآللى 

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



 

 

٥ 

 

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ تأليف وتوزيع نلي وغنائي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة االختيارية فى التخصص ال ي 

 سيختار  الطالب مجاال لبحثة
٤-  ٤ 

 ٠7 1٢ 17 إجمالي
 

 ( الية وغنائية مصاحبة –موسيقي الحجرة  – طر  تدريس االلة –تاريخ االلة ) جديدة مقررات

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطا والمهارات التدريب

(ICDL )–  دورات (SPSS)-  دورات ((TEOFL  وقااد اساافرت نتااائج اسااتطالع
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  موسيقيةالالنوعية تخصص التربية التربية  مرحلة  الدبلوم في برنامج تقرير

 م ٠٢18/   ٠٢17  لجامعىا العام

 

 المنوفية جامعة :معةجا

 النوعيةالتربية  :كلية

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية معلومات - أ

لنوعية تخصص التربية افي خاص دبلوم  : البرنامج إسم - 1

 التربية الموسيقية 

 تربية موسيقية : التخصص -٠

 تانسن الدراسية السنوات عدد -٣

 ساعات عملي 1٢ساعة نظري      17الفرقة االولي   المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 ساعة ٠7المجموع  

  عملى ساعات 1٢     نظرىساعة  17الفرقة الثانية   

 ساعة ٠7المجموع  

لجان ثالثية ويتم تشكيلها من مجلس القسم العلمي وموافقة مجلس  الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

وموافقة نائب رئيس الجامعة  الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 امتحانات نظرية -

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة علوماتم - ب

 : إحصائيات -٧

  ٠عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 % 1٢٢ (%) فى البرنامج والنجاح إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خالل

 متناقص    ثابت              متزايد

  

    ٠ عدد النهائى تحاناإلم نتائج - 

 مقبول          جيد       جداً  جيد% 1٢٢      إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 : اديميةاألك المعايير -8

  األكاديمية المرجعية المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

سيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية المو

 :   على فهم واستيعاب كل من

النظريااات واألساساايات والمعااارت الم تخصصااة فااي تخصااص التربيااة الموساايقية وكاا ا العلااوم  ات  1/1/٠

مارسته المهنية  .العالقة بم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية ٠/1/٠  .المبادئ األخالقية والقانونية للم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية٣/1/٠  .مبادئ وأساسيات الجودة في الم 

مارسة المهنية في تخصاص التربياة الموسايقية علاى البيئاة والعمال علاى الحفااب علاى البيئاة  ٤/1/٠ تأثير الم 

 .وصيانتها

 .الم ستجدات  ات االعالقة في التربية الموسيقية ٥/1/٠

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 . تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .وسيقيةالقراءة التحليلية لألبحاث العلمية  ات العالقة بتخصص التربية الم ٠/٠/٠

تاحة ٠/٠/٣  .اتخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات الم 

تاحة في تخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٤  .يستنتج معارت وعالقات جديدة من المعلومات الم 

√ 

√ 

 

 

 

 



 

 

٠ 

 

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

ربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم الت

 :على

 .تطبيق المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣

 . كتابة التقارير المهنية وإعداد الخطط البحثية في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٠

رتبطة بتخصص التربية الموسيقية وي كّون عالقات بينها ٠/٣/٣  .تحليل المعارت الم 

 .توبيف النظريات والمعارت في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٤

 :مهارات عامــة  - 2/3/2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة المهنيةاستخدام تقنية المعلومات في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطو 1/٠/٤  .ير الم 

ختلفااة للحصااول علااى المعلومااات والمعااارت فااي تخصااص التربيااة الموساايقية  ٠/٤/٠ اسااتخدام المصااادر الم 

 .للتواصل والبحث عن المعلومات

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت ٠/٤/٣

 .التعلم والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً  ٠/٤/٤

  .الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمع التواصل ٠/٤/٥

 القدرات ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين

بالدراساات العلياا كماا ياتم  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب والدراسات العليا يتميز البط

 .الل اللقاء األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليامتابعتهم أسبوعيا من خ

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :   على فهم واستيعاب كل من

 .شرح أهمية مناهج البحث العلمى وفنيات كتابة األبحاث العلمية على أسس علمية سليمة 1/1/٠

 .التعرت على قواعد وأ سس علم الهارموني والكونتربوينت واالرتجال التعليمي ٠/1/٠

 .التعرت على قواعد وتاريخ وتحليل المؤلفات الموسيقية في الموسيقي العربية والعالمية ٣/1/٠

التعاارت علااى أسااس وقواعااد تاادريب الصااوت وكيفيااة بداء أغااانى أجنبيااة مقاميااة والمقاميااة فردياااً  ٤/1/٠

 . وجماعياً 

 .تقييم المبادئ واألهدات العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل الجامعى ٥/1/٠

مارسة المهنية في تخصص ا ٦/1/٠  .لتربية الموسيقيةتقييم المبادئ األخالقية والقانونية للم 

 .تصنيف استخدامات الحاسب اآللى فى تخصص التربية الموسيقية 1/7/٠

 .وصف مفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بمفهوم الوسائل التعليمية 1/8/٠

 .التعرت على معايير اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة للموقف التعليمي 1/9/٠

 . نتاج اإلبداعي وأساليب قياسهوصف العوامل المؤثرة في اال 1/1٢/٠

 .التعرت على المشكالت التي تواجه نظام التعليم في مصر 1/11/٠

 .توضيح االختالت في أداء التعبيرات وأساليب االداء على اآلالت الموسيقية بطريقة صحيحة 1/1٠/٠

 .مية سليمةالتمكن من التأليف الموسيقي لبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة على أ سس عل 1/1٣/٠

 .  التعرت على كيفية أداء التمارين اإليقاعية متعددة الموازين 1/1٤/٠

التعبير عن قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والتطور التاريخي لابعض اآلالت الموسايقية أثنااء  1/1٥/٠

 .ممارسته المهنية

 .التعرت على أحكام تجويد القربن الكريم أثناء التالوة 1/1٦/٠

 .وصف مفهوم المنهج الدراسى وأساليب تطوير  1/17/٠

 :المهارات الذهنية  2-2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 .تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .تحليل قضايا التربية والتعليم في مصر وعالقتها بتطور المجتمع ٠/٠/٠

 .المقارنة بين مراحل اإلبداع والمشكالت المرتبطة به ٠/٠/٣

 .تفسير مدى مالئمة المناهج المختلفة لفئات المشكالت البحثية ٠/٠/٤

 . التخطيط التخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة ٠/٠/٥

 .قتراح برامج تعليمية باستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى التخصصات المختلفةا ٠/٠/٦

 .تفسير القواعد الخاصة بعلم الهارموني والتوزيع اآللي والغنائي 7/٠/٠

 .تحديد االهدات العامة واالجرائية لمادة االرتجال التعليمي 8/٠/٠

 .والمركبة بطريقة علمية سليمة تحليل اإليقاعات الموسيقية البسيطة 9/٠/٠

 .تقييم التوازن الحركي بين المشى واشارات الميزان المختلفة 1٢/٠/٠

 .التمييز بين أحكام تجويد القربن الكريم أثناء التالوة 11/٠/٠



 

 

٣ 

 

 .استنتاج اإلختالت بين الطبقات الصوتية 1٠/٠/٠

 المهارات المهنية 2-3-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 . ممارسة غناء ألحان متنوعة فى الساللم الكبيرة والصغيرة بها تحويالت مقامية 1/1/٠/٣

 .لموازينممارسة أداء التمارين اإليقاعة المختلفة التى تحتوى على تعدد ا ٠/1/٠/٣

 .اإلعداد لكتابه البحث العلمي ٣/1/٠/٣

 . استخدام أساليب التقويم التربوي وأدواته ، من خالل  استراتيجيات وأنشطة مناسبة ٤/1/٠/٣

 .تطبيق الطالب عروض تعليمية بواسطة الكمبيوتر مراعيا المعيايير التربوية للعرض التعليمي ٥/1/٠/٣

 .بية الموسيقية المناسبة للموقف التعليميينتخب برامج ومناهج التر ٦/1/٠/٣

 .تطبيق أساسيات االرتجال التعليمي 1/7/٠/٣

ختلفة 1/8/٠/٣  .تطبيق التدوين الموسيقي بعناصر  الم 

 .تشخيص أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى 1/9/٠/٣

 .لدى الموهوبين اختبار القدرات اإلبداعية ويخطط لتنمية اإلبداع 1/1٢/٠/٣

المهارات العامة و القابلة   2-3-2

 للنقل  

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة الم 1/٠/٣/٠  .هنيةيتفاعل بكفاءة مع الحاسب اآللي في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للمعلومااات والمعااارت فااي  ٠/٣/٠/٠ اسااتخدام شاابكة المعلومااات  فااي الحصااول علااى المصااادر الم 

 .تخصص التربية الموسيقية للتواصل والبحث العلمي

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية ٠/٣/٠/٣

 .تعلم ال اتي والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً إبهار قدرات ال ٠/٣/٠/٤

 .التواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمع ٠/٣/٠/٥

اسااتخدام تطبيقااات الحاسااب اآللااي فااي إجااراء البحااوث العلميااة علااي الموهااوبين فااي مجااال اإلبااداع  ٠/٣/٠/٦

 .وسيقيةوالقدرة الم

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات في تخصص التربية الموسيقية 7/٠/٣/٠

 البرنامج دليل

 

 متوافر                           

 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 

 متوافر   سنوى                                                                          

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

بياة النوعياة تخصاص مرحلاة الادبلوم فاي  الترتم تحقياق جمياع المعاارت والمهاارات المساتهدفة مان برناامج 

وعلااوم التخصااص وكاناات أكثاار  االخااريولكاان بنسااب تتفاااوت مااا بااين مقااررات العلااوم  الموساايقية التربيااة 

، موسايقي التعلايم العاام، ارتجاال، ايقااع وتعبيار حركاي، تادريب سامعرات تمثيال له   المخرجاات هاى المقر

فااي الفرقااة االولااي ومااواد  تاااريخ وتحلياال الموساايقي. البيااانو. تربيااة صااوت لفظااي، هااارموني وكونتربويناات

 .انو البي، حلقة بحث، لي وغنائيتاليف وتوزيع ب، ارتجال، بير حركيايقاع وتع،تدريب سمع 

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

 إمتحان تحريري -تطبيقيمتحان إ – أعمال السنة -مناقشة –ورقة دراسية  التقويم أدوات

تطبيقي المتحان العام الدراسي واإل طوالعمال السنة وأالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي التحريري نهاية العام الدراسىأو 

 تم فتح البرنامج ألول مرة (وجدت إن)المراجع الخارجى  مالحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

 ٥:  8 الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

 التادريس  هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج الحتياجات طبقاً  معليه األعباء وتوزيع

 مناسب              

تخصصااات أعضاااء هيئااة التاادريس مالئمااة لتاادريس مقااررات  جميااااااااع 

 البرنامج

                                                    مناسبة المكتبة

√ 

√ √ 

√ 

 



 

 

٤ 

 

بمراجااع حديثااة ورسااائل علميااة ودوريااات وتزوياادها لمكتبااة ا  تجدياادتاام 

و لاااااااااا   .قسام العلمية لتغطية جميع اال

                                   مناسب المعامل

    مناسب اآللى الحاسب

فرص   توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

  ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

   لفعا لجوانب القصور  المتابعة نظام

يتم  .االستبياناتتطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج 

 الكليااة تطبيااق لااوائح وقااوانين إجااراءات

 والجامعة 

                   فعال

االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات  يتم 

  .المصرية

 فاى نظاام المراجعاة  الداخلياة فاعلياة مادى

 رنامجتطوير الب

 ( ARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهدات  تم صياغة أهدات البرنامج 

يخص  بما المراجعين الخارجيين مالحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 
 اســم المقرر

 بوعيةعدد الساعات األس

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ سيكولوجية اإلبداع

 ٠ - ٠ نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

 ٠ - ٠ مناهج البحث واالحصاء

 ٤ ٠ ٠ الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ موسيقي التعليم العام

 ٠-  ٠ ونتربوينتهارموني وك

 ٠-  ٠ تربية صوت لفظي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

 ٠7 1٢ 17 إجمالي
 

 الفرقة الثانية دبلوم 

 اســم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ أسس وتطوير المناهج

 ٠ - ٠ تكنولوجيا التعليم

 ٠ - ٠ حلقة بحث

 ٤ ٠ ٠ ى واستخدامة فى التخصصالحاسب اآلل

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



 

 

٥ 

 

 ٠-  ٠ تأليف وتوزيع بلي وغنائي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة االختيارية فى التخصص ال ي 

 سيختار  الطالب مجاال لبحثة
٤-  ٤ 

 ٠7 1٢ 17 إجمالي
 

 ( الية وغنائية مصاحبة –موسيقي الحجرة  – طر  تدريس االلة –تاريخ االلة)  جديدة مقررات

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطا والمهارات التدريب

(ICDL )–  دورات (SPSS)-  دورات ((TEOFL  وقااد اساافرت نتااائج اسااتطالع

ى أعااد خصيصااا لهاا ا الغاارض أن هنااا  مااردود علااى االسااتبيان الاا  البرأى الطاا

 بالتخصاصايجابى لها ة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارت تارتبط 

 البمع مراجعاة معاارت الطا البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالء الط

 .فيما يتعلق باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها 

 بما يتناسب مع متطلبات سو  العمل تطوير محتوى المقررات البرنامج األعمال لتطوير اعقط مقترحات

 قسم التربية الموسيقية التنفي  عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة التنفي  توقيت

 

               محسن فكري الخطيب/د : البرنامج عن المسئول

           مدير البرنامج                                                              

              دينا شاكر/ د.م.أ :علميقسم المجلس الرئيس                                                



            

 

1 

 

             

                

  موسيقيةالالنوعية تخصص التربية التربية  مرحلة  الدبلوم في برنامج تقرير

 م ٠٢19/   ٠٢18  لجامعىا العام

 

 المنوفية جامعة :معةجا

 النوعيةالتربية  :كلية

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية معلومات - أ

ة النوعية تخصص التربيفي خاص دبلوم  : البرنامج إسم - 1

 التربية الموسيقية 

 تربية موسيقية : التخصص -٠

 تانسن الدراسية السنوات عدد -٣

 ساعات عملي 1٢ساعة نظري      11الفرقة االولي   المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 ساعة ٠1المجموع  

  عملى ساعات 1٢     نظرىساعة  11الفرقة الثانية   

 اعةس ٠1المجموع  

لجان ثالثية ويتم تشكيلها من مجلس القسم العلمي وموافقة مجلس  الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

وموافقة نائب رئيس الجامعة  الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 امتحانات نظرية -

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

  ٠عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 % ٢ (%) فى البرنامج والنجاح إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خالل

 متناقص    ثابت              متزايد

  

    ٠ عدد النهائى متحاناإل نتائج - 

 مقبول          جيد       جداً  جيد        إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 

 : اديميةاألك المعايير -8

  األكاديمية المرجعية المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

يقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموس

 :   على فهم واستيعاب كل من

النظريااات واألساساايات والمعااارت الم تخصصااة فااي تخصااص التربيااة الموساايقية وكاا ا العلااوم  ات  1/1/٠

مارسته المهنية  .العالقة بم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية ٠/1/٠  .المبادئ األخالقية والقانونية للم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية٣/1/٠  .مبادئ وأساسيات الجودة في الم 

مارسة المهنية في تخصاص التربياة الموسايقية علاى البيئاة والعمال علاى الحفااب علاى البيئاة  ٤/1/٠ تأثير الم 

 .وصيانتها

 .الم ستجدات  ات االعالقة في التربية الموسيقية ٥/1/٠

√ 

√ 

 

 

 

 



            

 

٠ 

 

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

انتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا ب

 :على

 . تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .سيقيةالقراءة التحليلية لألبحاث العلمية  ات العالقة بتخصص التربية المو ٠/٠/٠

تاحة ٠/٠/٣  .اتخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات الم 

تاحة في تخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٤  .يستنتج معارت وعالقات جديدة من المعلومات الم 

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

بية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التر

 :على

 .تطبيق المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣

 . كتابة التقارير المهنية وإعداد الخطط البحثية في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٠

رتبطة بتخصص التربية الموسيقية وي كّون عالقات بينها ٠/٣/٣  .تحليل المعارت الم 

 .توبيف النظريات والمعارت في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٤

 :مهارات عامــة  - 2/3/2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة المهنيةاستخدام تقنية المعلومات في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوي 1/٠/٤  .ر الم 

ختلفااة للحصااول علااى المعلومااات والمعااارت فااي تخصااص التربيااة الموساايقية  ٠/٤/٠ اسااتخدام المصااادر الم 

 .للتواصل والبحث عن المعلومات

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت ٠/٤/٣

 .التعلم والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً  ٠/٤/٤

  .الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمعالتواصل  ٠/٤/٥

 القدرات ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين

بالدراساات العلياا كماا ياتم  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب والدراسات العليا يتميز البط

 .ل اللقاء األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليامتابعتهم أسبوعيا من خال

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

    :على فهم واستيعاب كل من

 .شرح أهمية مناهج البحث العلمى وفنيات كتابة األبحاث العلمية على أسس علمية سليمة 1/1/٠

 .التعرت على قواعد وأ سس علم الهارموني والكونتربوينت واالرتجال التعليمي ٠/1/٠

 .التعرت على قواعد وتاريخ وتحليل المؤلفات الموسيقية في الموسيقي العربية والعالمية ٣/1/٠

التعاارت علااى أسااس وقواعااد تاادريب الصااوت وكيفيااة بداء أغااانى أجنبيااة مقاميااة والمقاميااة فردياااً  ٤/1/٠

 . وجماعياً 

 .تقييم المبادئ واألهدات العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل الجامعى ٥/1/٠

مارسة المهنية في تخصص ال ٦/1/٠  .تربية الموسيقيةتقييم المبادئ األخالقية والقانونية للم 

 .تصنيف استخدامات الحاسب اآللى فى تخصص التربية الموسيقية 1/1/٠

 .وصف مفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بمفهوم الوسائل التعليمية 1/8/٠

 .التعرت على معايير اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة للموقف التعليمي 1/9/٠

 . تاج اإلبداعي وأساليب قياسهوصف العوامل المؤثرة في االن 1/1٢/٠

 .التعرت على المشكالت التي تواجه نظام التعليم في مصر 1/11/٠

 .توضيح االختالت في أداء التعبيرات وأساليب االداء على اآلالت الموسيقية بطريقة صحيحة 1/1٠/٠

 .ية سليمةالتمكن من التأليف الموسيقي لبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة على أ سس علم 1/1٣/٠

 .  التعرت على كيفية أداء التمارين اإليقاعية متعددة الموازين 1/1٤/٠

التعبير عن قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والتطور التاريخي لابعض اآلالت الموسايقية أثنااء  1/1٥/٠

 .ممارسته المهنية

 .التعرت على أحكام تجويد القربن الكريم أثناء التالوة 1/1٦/٠

 .وصف مفهوم المنهج الدراسى وأساليب تطوير  1/11/٠

 :المهارات الذهنية  2-2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 .تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .تحليل قضايا التربية والتعليم في مصر وعالقتها بتطور المجتمع ٠/٠/٠

 .المقارنة بين مراحل اإلبداع والمشكالت المرتبطة به ٠/٠/٣

 .تفسير مدى مالئمة المناهج المختلفة لفئات المشكالت البحثية ٠/٠/٤

 . التخطيط التخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة ٠/٠/٥



            

 

٣ 

 

 .تراح برامج تعليمية باستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى التخصصات المختلفةاق ٠/٠/٦

 .تفسير القواعد الخاصة بعلم الهارموني والتوزيع اآللي والغنائي 1/٠/٠

 .تحديد االهدات العامة واالجرائية لمادة االرتجال التعليمي 8/٠/٠

 .والمركبة بطريقة علمية سليمةتحليل اإليقاعات الموسيقية البسيطة  9/٠/٠

 .تقييم التوازن الحركي بين المشى واشارات الميزان المختلفة 1٢/٠/٠

 .التمييز بين أحكام تجويد القربن الكريم أثناء التالوة 11/٠/٠

 .استنتاج اإلختالت بين الطبقات الصوتية 1٠/٠/٠

 المهارات المهنية 2-3-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 . ممارسة غناء ألحان متنوعة فى الساللم الكبيرة والصغيرة بها تحويالت مقامية 1/1/٠/٣

 .لموازينممارسة أداء التمارين اإليقاعة المختلفة التى تحتوى على تعدد ا ٠/1/٠/٣

 .اإلعداد لكتابه البحث العلمي ٣/1/٠/٣

 . استخدام أساليب التقويم التربوي وأدواته ، من خالل  استراتيجيات وأنشطة مناسبة ٤/1/٠/٣

 .تطبيق الطالب عروض تعليمية بواسطة الكمبيوتر مراعيا المعيايير التربوية للعرض التعليمي ٥/1/٠/٣

 .بية الموسيقية المناسبة للموقف التعليميينتخب برامج ومناهج التر ٦/1/٠/٣

 .تطبيق أساسيات االرتجال التعليمي 1/1/٠/٣

ختلفة 1/8/٠/٣  .تطبيق التدوين الموسيقي بعناصر  الم 

 .تشخيص أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى 1/9/٠/٣

 .لدى الموهوبين اختبار القدرات اإلبداعية ويخطط لتنمية اإلبداع 1/1٢/٠/٣

المهارات العامة و القابلة   2-3-2

 للنقل  

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة الم 1/٠/٣/٠  .هنيةيتفاعل بكفاءة مع الحاسب اآللي في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للمعلومااات والمعااارت فااي  ٠/٣/٠/٠ اسااتخدام شاابكة المعلومااات  فااي الحصااول علااى المصااادر الم 

 .تخصص التربية الموسيقية للتواصل والبحث العلمي

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية ٠/٣/٠/٣

 .تعلم ال اتي والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً إبهار قدرات ال ٠/٣/٠/٤

 .التواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمع ٠/٣/٠/٥

اسااتخدام تطبيقااات الحاسااب اآللااي فااي إجااراء البحااوث العلميااة علااي الموهااوبين فااي مجااال اإلبااداع  ٠/٣/٠/٦

 .وسيقيةوالقدرة الم

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣/٠

 البرنامج دليل

 

 متوافر                           

 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 

 متوافر   سنوى                                                                          

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

بياة النوعياة تخصاص مرحلاة الادبلوم فاي  الترتم تحقياق جمياع المعاارت والمهاارات المساتهدفة مان برناامج 

وعلااوم التخصااص وكاناات أكثاار  االخااريولكاان بنسااب تتفاااوت مااا بااين مقااررات العلااوم  الموساايقية التربيااة 

، موسايقي التعلايم العاام، ارتجاال، ايقااع وتعبيار حركاي، تادريب سامعرات تمثيال له   المخرجاات هاى المقر

فااي الفرقااة االولااي ومااواد  تاااريخ وتحلياال الموساايقي. البيااانو. تربيااة صااوت لفظااي، هااارموني وكونتربويناات

 .انو البي، حلقة بحث، لي وغنائيتاليف وتوزيع ب، ارتجال، بير حركيايقاع وتع،تدريب سمع 

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

  

 

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

 إمتحان تحريري -تطبيقيمتحان إ – أعمال السنة -مناقشة –ورقة دراسية  التقويم أدوات

التطبيقي ن متحاالعام الدراسي واإل طوالعمال السنة وأالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي التحريري نهاية العام الدراسىأو 

 تم فتح البرنامج ألول مرة (وجدت إن)المراجع الخارجى  مالحظات

 

√ 

√ √ 



            

 

٤ 

 

 : التعليمية اإلمكانيات -11

 ٠:٣ الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

 التادريس  هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج الحتياجات طبقاً  يهمعل األعباء وتوزيع

 مناسب              

تخصصااات أعضاااء هيئااة التاادريس مالئمااة لتاادريس مقااررات  جميااااااااع 

 البرنامج

   مناسبة                                                  المكتبة

بمراجااع حديثااة ورسااائل علميااة ودوريااات وتزوياادها لمكتبااة ا  تجدياادتاام 

 .االقسام العلمية و لك لتغطية جميع 

                                   مناسب المعامل

    مناسب اآللى الحاسب

فرص   توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

  ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

   عالف لجوانب القصور  المتابعة نظام

يتم  .االستبياناتتطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج 

 الكليااة تطبيااق لااوائح وقااوانين إجااراءات

 والجامعة 

                   فعال

االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات  يتم 

  .المصرية

 فاى نظاام المراجعاة  الداخلياة فاعلياة مادى

 لبرنامجتطوير ا

 ( ARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهدات  تم صياغة أهدات البرنامج 

يخص  بما المراجعين الخارجيين مالحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 ال يوجد

 

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 
 اســم المقرر

 ألسبوعيةعدد الساعات ا

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ سيكولوجية اإلبداع

 ٠ - ٠ نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

 ٠ - ٠ مناهج البحث واالحصاء

 ٤ ٠ ٠ الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ موسيقي التعليم العام

 ٠-  ٠ وكونتربوينت هارموني

 ٠-  ٠ تربية صوت لفظي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

 ٠1 1٢ 11 إجمالي
 

 الفرقة الثانية دبلوم 

 عدد الساعات األسبوعية اســم المقرر

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 



            

 

٥ 

 

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ أسس وتطوير المناهج

 ٠ - ٠ تكنولوجيا التعليم

 ٠ - ٠ حلقة بحث

 ٤ ٠ ٠ آللى واستخدامة فى التخصصالحاسب ا

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ تأليف وتوزيع بلي وغنائي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة االختيارية فى التخصص ال ي 

 سيختار  الطالب مجاال لبحثة
٤-  ٤ 

 ٠1 1٢ 11 إجمالي
 

 ( الية وغنائية مصاحبة –موسيقي الحجرة  – طر  تدريس االلة –تاريخ االلة)  يدةجد مقررات

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطا والمهارات التدريب

(ICDL )–  دورات (SPSS)-  دورات ((TEOFL  وقااد اساافرت نتااائج اسااتطالع

الاا ى أعااد خصيصااا لهاا ا الغاارض أن هنااا  مااردود علااى االسااتبيان  البرأى الطاا

 بالتخصاصايجابى لها ة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارت تارتبط 

 البمع مراجعاة معاارت الطا البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالء الط

 .فيما يتعلق باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها 

 بما يتناسب مع متطلبات سو  العمل تطوير محتوى المقررات البرنامج األعمال لتطوير قطاع مقترحات

 قسم التربية الموسيقية التنفي  عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة التنفي  توقيت

 

               لبنى فريد/د : البرنامج عن المسئول

           مدير البرنامج                                                              

                                               

              غاده حسنى/د  .أ :علميقسم المجلس الرئيس                                            



 

1 

 

             

 

 

  موسيقيةالالنوعية تخصص التربية التربية  مرحلة  الدبلوم في برنامج تقرير

 م ٠٢19/   ٠٢18  لجامعىا العام

 

 المنوفية جامعة :معةجا

 النوعيةالتربية  :كلية

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية معلومات - أ

 التربية النوعية تخصصفي خاص دبلوم  : البرنامج إسم - 1

 التربية الموسيقية 

 تربية موسيقية : التخصص -٠

 تانسن الدراسية السنوات عدد -٣

 ساعات عملي 1٢ساعة نظري      11الفرقة االولي   المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 ساعة ٠1المجموع  

  عملى ساعات 1٢     نظرىساعة  11الفرقة الثانية   

 ساعة ٠1المجموع  

لجان ثالثية ويتم تشكيلها من مجلس القسم العلمي وموافقة مجلس  الممتحنين لجان كيلتش أسس -٥

وموافقة نائب رئيس الجامعة  الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 امتحانات نظرية -

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 صةمتخص معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

  ٠عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 % 100 (%) فى البرنامج والنجاح إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خالل

 متناقص    ثابت              متزايد

  

    ٠ عدد ىالنهائ اإلمتحان نتائج - 

 مقبول          جيد       جداً  جيد        إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 : اديميةاألك المعايير -8

  األكاديمية المرجعية المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

كون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن ي

 :   على فهم واستيعاب كل من

النظريااات واألساساايات والمعااارت الم تخصصااة فااي تخصااص التربيااة الموساايقية وكاا ا العلااوم  ات  1/1/٠

مارسته المهنية  .العالقة بم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقية ٠/1/٠  .المبادئ األخالقية والقانونية للم 

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيقيةمبادئ وأساسيا٣/1/٠  .ت الجودة في الم 

مارسة المهنية في تخصاص التربياة الموسايقية علاى البيئاة والعمال علاى الحفااب علاى البيئاة  ٤/1/٠ تأثير الم 

 .وصيانتها

 .الم ستجدات  ات االعالقة في التربية الموسيقية ٥/1/٠

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا بانتهاء دراسة 

 :على

 . تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .القراءة التحليلية لألبحاث العلمية  ات العالقة بتخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٠

تاحة ٠/٠/٣  .اتخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات الم 

تاحة في تخصص التربية الموسيقية ٠/٠/٤  .يستنتج معارت وعالقات جديدة من المعلومات الم 

√ 

 √ 

 

 

 



 

٠ 

 

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

يجب أن يكون الخاريج قاادرا  بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية

 :على

 .تطبيق المهارات المهنية في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣

 . كتابة التقارير المهنية وإعداد الخطط البحثية في تخصص التربية الموسيقية ٠/٣/٠

رتبطة بتخصص التربية الموسيقية وي كّون عالقات بينها ٠/٣/٣  .تحليل المعارت الم 

 .ظريات والمعارت في تخصص التربية الموسيقيةتوبيف الن ٠/٣/٤

 :مهارات عامــة  - 2/3/2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة ا 1/٠/٤  .لمهنيةاستخدام تقنية المعلومات في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للحصااول علااى المعلومااات والمعااارت فااي تخصااص التربيااة الموساايقية  ٠/٤/٠ اسااتخدام المصااادر الم 

 .للتواصل والبحث عن المعلومات

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت ٠/٤/٣

 .التعلم والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً  ٠/٤/٤

  .ال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمعالتواصل الفّعال في مج ٠/٤/٥

 القدرات ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين

بالدراساات العلياا كماا ياتم  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب والدراسات العليا يتميز البط

 .سبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليامتابعتهم أسبوعيا من خالل اللقاء األ

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :   على فهم واستيعاب كل من

 .أهمية مناهج البحث العلمى وفنيات كتابة األبحاث العلمية على أسس علمية سليمة شرح 1/1/٠

 .التعرت على قواعد وأ سس علم الهارموني والكونتربوينت واالرتجال التعليمي ٠/1/٠

 .التعرت على قواعد وتاريخ وتحليل المؤلفات الموسيقية في الموسيقي العربية والعالمية ٣/1/٠

أسااس وقواعااد تاادريب الصااوت وكيفيااة  داء أغااانى أجنبيااة مقاميااة والمقاميااة فردياااً  التعاارت علااى ٤/1/٠

 . وجماعياً 

 .تقييم المبادئ واألهدات العامة إلعداد معلم التربية الموسيقية للتعليم ما قبل الجامعى ٥/1/٠

مارسة المهنية في تخصص التربية الموسيق ٦/1/٠  .يةتقييم المبادئ األخالقية والقانونية للم 

 .تصنيف استخدامات الحاسب اآللى فى تخصص التربية الموسيقية 1/1/٠

 .وصف مفهوم تقنيات التعليم وعالقتها بمفهوم الوسائل التعليمية 1/8/٠

 .التعرت على معايير اختيار المقطوعات الموسيقية المناسبة للموقف التعليمي 1/9/٠

 . وأساليب قياسهوصف العوامل المؤثرة في االنتاج اإلبداعي  1/1٢/٠

 .التعرت على المشكالت التي تواجه نظام التعليم في مصر 1/11/٠

 .توضيح االختالت في أداء التعبيرات وأساليب االداء على اآلالت الموسيقية بطريقة صحيحة 1/1٠/٠

 .التمكن من التأليف الموسيقي لبعض المؤلفات الموسيقية البسيطة على أ سس علمية سليمة 1/1٣/٠

 .  التعرت على كيفية أداء التمارين اإليقاعية متعددة الموازين 1/1٤/٠

التعبير عن قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والتطور التاريخي لابعض اآلالت الموسايقية أثنااء  1/1٥/٠

 .ممارسته المهنية

 .التعرت على أحكام تجويد القر ن الكريم أثناء التالوة 1/1٦/٠

 .منهج الدراسى وأساليب تطوير وصف مفهوم ال 1/11/٠

 :المهارات الذهنية  2-2

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 .تحديد وتحليل الم شكالت التي تطرأ على تخصص التربية الموسيقية وط ر  عالجها 1/٠/٠

 .ا التربية والتعليم في مصر وعالقتها بتطور المجتمعتحليل قضاي ٠/٠/٠

 .المقارنة بين مراحل اإلبداع والمشكالت المرتبطة به ٠/٠/٣

 .تفسير مدى مالئمة المناهج المختلفة لفئات المشكالت البحثية ٠/٠/٤

 . التخطيط التخا  القرارات المهنية في ضوء المعلومات المتاحة ٠/٠/٥

 .ليمية باستخدام الحاسب اآللى لحل المشكالت التعليمية فى التخصصات المختلفةاقتراح برامج تع ٠/٠/٦

 .تفسير القواعد الخاصة بعلم الهارموني والتوزيع اآللي والغنائي 1/٠/٠

 .تحديد االهدات العامة واالجرائية لمادة االرتجال التعليمي 8/٠/٠

 .قة علمية سليمةتحليل اإليقاعات الموسيقية البسيطة والمركبة بطري 9/٠/٠

 .تقييم التوازن الحركي بين المشى واشارات الميزان المختلفة 1٢/٠/٠

 .التمييز بين أحكام تجويد القر ن الكريم أثناء التالوة 11/٠/٠



 

٣ 

 

 .استنتاج اإلختالت بين الطبقات الصوتية 1٠/٠/٠

 المهارات المهنية 2-3-1

 

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

 . ممارسة غناء ألحان متنوعة فى الساللم الكبيرة والصغيرة بها تحويالت مقامية 1/1/٠/٣

 .لموازينممارسة أداء التمارين اإليقاعة المختلفة التى تحتوى على تعدد ا ٠/1/٠/٣

 .اإلعداد لكتابه البحث العلمي ٣/1/٠/٣

 . استخدام أساليب التقويم التربوي وأدواته ، من خالل  استراتيجيات وأنشطة مناسبة ٤/1/٠/٣

 .تطبيق الطالب عروض تعليمية بواسطة الكمبيوتر مراعيا المعيايير التربوية للعرض التعليمي ٥/1/٠/٣

 .بية الموسيقية المناسبة للموقف التعليميينتخب برامج ومناهج التر ٦/1/٠/٣

 .تطبيق أساسيات االرتجال التعليمي 1/1/٠/٣

ختلفة 1/8/٠/٣  .تطبيق التدوين الموسيقي بعناصر  الم 

 .تشخيص أهم المشكالت التى تواجه تطوير المنهج على المستوى المحلى 1/9/٠/٣

 .لدى الموهوبين اختبار القدرات اإلبداعية ويخطط لتنمية اإلبداع 1/1٢/٠/٣

المهارات العامة و القابلة   2-3-2

 للنقل  

بانتهاء دراسة برنامج الدبلوم الخاص في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية يجب أن يكون الخاريج قاادرا 

 :على

مارسة الم 1/٠/٣/٠  .هنيةيتفاعل بكفاءة مع الحاسب اآللي في تخصص التربية الموسيقية بما يخدم تطوير الم 

ختلفااة للمعلومااات والمعااارت فااي  ٠/٣/٠/٠ اسااتخدام شاابكة المعلومااات  فااي الحصااول علااى المصااادر الم 

 .تخصص التربية الموسيقية للتواصل والبحث العلمي

 .العمل في فريق ومهارة القيادة وإدارة الوقت مستخدماً قدراته الشخصية والوسائط التكنولوجية ٠/٣/٠/٣

 .تعلم ال اتي والتدريب الم ستمر وتقييم ال ات أكاديمياً إبهار قدرات ال ٠/٣/٠/٤

 .التواصل الفّعال في مجال التربية الموسيقية والم شاركة الم جتمعية الفّعالة في تنمية الم جتمع ٠/٣/٠/٥

اسااتخدام تطبيقااات الحاسااب اآللااي فااي إجااراء البحااوث العلميااة علااي الموهااوبين فااي مجااال اإلبااداع  ٠/٣/٠/٦

 .وسيقيةوالقدرة الم

 .استخدام الوسائل السمعية والبصرية في عرض المعلومات في تخصص التربية الموسيقية 1/٠/٣/٠

 البرنامج دليل

 

 متوافر                           

 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 

 متوافر   سنوى                                                                          

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

بياة النوعياة تخصاص مرحلاة الادبلوم فاي  الترتم تحقياق جمياع المعاارت والمهاارات المساتهدفة مان برناامج 

وعلااوم التخصااص وكاناات أكثاار  االخااريولكاان بنسااب تتفاااوت مااا بااين مقااررات العلااوم  الموساايقية التربيااة 

، موسايقي التعلايم العاام، ارتجاال، ايقااع وتعبيار حركاي، تادريب سامعرات تمثيال له   المخرجاات هاى المقر

فااي الفرقااة االولااي ومااواد  تاااريخ وتحلياال الموساايقي. البيااانو. تربيااة صااوت لفظااي، هااارموني وكونتربويناات

 .انو البي، حلقة بحث، لي وغنائيتاليف وتوزيع  ، ارتجال، بير حركيايقاع وتع،تدريب سمع 

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

منصة التعليم االلكترونى  اختبارات عبر  – أعمال السنة -مناقشة –ورقة دراسية  التقويم أدوات

 إمتحان تحريري -تطبيقيمتحان ا -جامعة المنوفية 

التطبيقي متحان العام الدراسي واإل طوالعمال السنة وأوالمناقشة  الورقة الدراسية مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي التحريري نهاية العام الدراسىأو 

 -- (وجدت إن)المراجع الخارجى  مالحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

 ٠:٣ الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

 التادريس  ئاةهي أعضااء تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج الحتياجات طبقاً  عليهم األعباء وتوزيع

 مناسب              

تخصصااات أعضاااء هيئااة التاادريس مالئمااة لتاادريس مقااررات  جميااااااااع 

 البرنامج

√ 

√ √ 

√ 

 



 

٤ 

 

   مناسبة                                                  المكتبة

ميااة ودوريااات بمراجااع حديثااة ورسااائل علوتزوياادها لمكتبااة ا  تجدياادتاام 

 .و لك لتغطية جميع االقسام العلمية 

                                   مناسب المعامل

    مناسب اآللى الحاسب

فرص   توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

  ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

   فعال لجوانب القصور  المتابعة ظامن

يتم  .االستبياناتتطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج 

 الكليااة تطبيااق لااوائح وقااوانين إجااراءات

 والجامعة 

                   فعال

االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات  يتم 

  .المصرية

 فاى المراجعاة  الداخلياةنظاام  فاعلياة مادى

 تطوير البرنامج

 ( ARS)المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهدات  تم صياغة أهدات البرنامج 

يخص  بما المراجعين الخارجيين مالحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 تالساعا/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 
 اســم المقرر

 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ سيكولوجية اإلبداع

 ٠ - ٠ نظم التعليم المقارن فى مجال التخصص

 ٠ - ٠ مناهج البحث واالحصاء

 ٤ ٠ ٠ الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ التعليم العامموسيقي 

 ٠-  ٠ هارموني وكونتربوينت

 ٠-  ٠ تربية صوت لفظي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

 ٠1 1٢ 11 إجمالي
 

 الفرقة الثانية دبلوم 

 اســم المقرر
 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

 ٠ - ٠ أسس وتطوير المناهج

 ٠ - ٠ تكنولوجيا التعليم

 ٠ - ٠ حلقة بحث

 ٤ ٠ ٠ الحاسب اآللى واستخدامة فى التخصص

 ٣ ٠ 1 تدريب سمع

 ٠ ٠-  إيقاع وتعبير حركي

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 



 

٥ 

 

 ٠ ٠-  ارتجال

 ٠-  ٠ تأليف وتوزيع  لي وغنائي

 ٠ ٠-  بيانو

 ٠-  ٠ تاريخ وتحليل الموسيقي

المادة االختيارية فى التخصص ال ي 

 سيختار  الطالب مجاال لبحثة
٤-  ٤ 

 ٠1 1٢ 11 إجمالي
 

 ---------- جديدة مقررات

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطا والمهارات التدريب

(ICDL )–  دورات (SPSS)-  دورات ((TEOFL  وقااد اساافرت نتااائج اسااتطالع

ك مااردود علااى االسااتبيان الاا ى أعااد خصيصااا لهاا ا الغاارض أن هنااا البرأى الطاا

 بالتخصاصايجابى لها ة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارت تارتبط 

 البمع مراجعاة معاارت الطا البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالء الط

 .فيما يتعلق باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها 

 بما يتناسب مع متطلبات سو  العمل وير محتوى المقرراتتط البرنامج األعمال لتطوير قطاع مقترحات

 التطوير للمقررات بحيث يتناسب مع التعلم االلكترونى 

 قسم التربية الموسيقية التنفي  عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة التنفي  توقيت

 

               لبنى فريد/د : البرنامج عن المسئول

           مدير البرنامج                                                              

                                               

              غاده حسنى/د  .أ :علميقسم المجلس الرئيس                                            


