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  النوعيةالتربية في  ماجستير برنامج تقرير

  موسيقيةالتخصص التربية 

 (النظريات والتأليف)مجال

 م ٠٢18/   ٠٢17  لجامعىا العام

 

 

 التربية الموسيقيةقسم 

 

 أساسية معلومات - أ

تخصص التربية   ربية النوعيةالت ماجستير : البرنامج إسم - 1

 (النظريات والتأليف) الموسيقية مجال

 (النظريات والتأليف)  مجال : التخصص -٠

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

  عملى ساعات 6         نظرىساعات  6 المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 ساعة 1٠المجموع  

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

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - 6

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

  طالبعدد   بالبرنامج تحقينالمل الطالب عدد  -

 % 1٢٢ (%) البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة) بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر خالل بالبرنامج

 محدود

  

    عدد طالب واحد ناجح النهائى اإلمتحان نتائج - 

   % 1٢٢    جيد جدا (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 

 : اديميةاألك المعايير -8

  األكاديمية المرجعية المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من والتأليف

 .ات الُمتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقةالنظريات واألساسي -2/1/1

 .التأثير الُمتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة -2/1/2

 .التطورات العلمية في مجال النظريات والتأليف -2/1/3

 .المبادئ األخالقية والقانونية للُممارسة المهنية في مجال النظريات والتأليف -2/1/4

 .  مبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية في مجال النظريات والتأليف -2/1/5

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي -2/1/6

√ 

√ 

 



 

 

٠ 

 

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :لخريج قادراً علىيجب أن يكون ا والتأليف

 . تحليل وتقييم المعلومات في مجال النظريات والتأليف والقياس عليها لحل المشاكل  -1/٠/٠

 .  حل المشاكل الُمتخصصة مع عدم توافر بعض الُمعطيات -2/2/2

 .الربط بين المعارف الُمختلفة لحل المشاكل المهنية -2/2/3

 .  علمية منهجية حول ُمشكلة بحثية إجراد دارسة بحثية أو كتابة دارسة -2/2/4

 .تقييم المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال النظريات والتأليف -2/2/5

 .     التخطيط لتطوير األداد في مجال النظريات والتأليف -2/2/6

 .اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية ُمتنوعة  -٧/2/2

 :المهـارات .  2/3

نية وعملية مهارات مه -2/3/1

: 

 

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .إتقان المهارات المهنية األساسية والحديثة في مجال النظريات والتأليف -1/٠/٣

 . كتابة وتقييم التقارير المهنية -2/3/2

 .تقييم الطر  واألدوات القائمة في مجال النظريات والتأليف -2/3/3

المهارات العامة  2-3-2

 المنتقلةو

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .الُمختلفة الفّعال بأنواعه التواصل -2/4/1

 .  تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الُممارسة المهنية استخدام -2/4/2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية -2/4/3

 .استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -2/4/4

 .وضع قواعد وُمؤشرات تقييم أداد اآلخرين -2/4/5

 .في فريق، وقيادة فر  في سياقات مهنية ُمختلفة العمل -2/4/6

 .  إدارة الوقت بكفادة -٧/2/4

 .التعلم الذاتي والُمستمر -2/4/8

 ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين القدرات

من القادرات ن بمستوى مناسب والدراسات العليا يتميز البط .ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة

بالدراسات العليا كما يتم متابعتهم أسبوعيا من خاالل اللقااد األسابوعي ماع وكيال  لتحا لإل مالتي أهلته

 .الكلية للدراسات العليا

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

النظريااات ة فااي مجااال بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقي

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من والتأليف

 .يُلم بأُسس وأساليب التوزيع اآللي والغنائي -2/1/1

 .وقواعد تدوين الُمؤلفات الموسيقية العالمية آلالت األوركسترا بأُسسيُلم  -2/1/2

 .الهارمونية والكونترابنطية الكتابةيُدرك قواعد وأُسس  -2/1/3

يُلم بالمصطلحات والمفاهيم االساسية والنظريات الُمرتبطاة بعلام الهاارموني والتوزياع اآللاي  -2/1/4

 .والغنائي

 .يُلم بأُسس ومفاهيم وقواعد حلقات البحث في مجال النظريات والتأليف -2/1/5

 .يتعرف على أسلوب الكتابة لآلالت اإليقاعية -2/1/6

 .ورات العلمية في مجال النظريات والتأليفالبحث والتط أساليبيُدرك  -٧/2/1

 .البحث العلمي وأخالقياتيصف أُسس  -2/1/8

 .والقانونية في ممارسته المهنية في مجال النظريات والتأليف األخالقيةيتعرف على المبادئ  -2/1/9

 .المهنية في مجال النظريات والتأليف ممارستةيُلم بأُسس الجودة في  -2/1/11

 .وقواعد االحصاد وتطبيقات الحاسب اآللي في مجال النظريات والتأليف أُسسك يُدر -2/1/11

 .مجال النظريات والتأليف فييُساير التطورات العلمية  -2/1/12

 :الذهنية  القدرات 2-2

 

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :أن يكون الخريج قادراً علىيجب  والتأليف

 .يُحلل المعلومات والمعارف في علم الهارموني في مجال النظريات والتأليف -2/2/1

 .النظريات والتأليف يُقيم المعلومات والمصطلحات في التوزيع اآللي والغنائي في مجال -2/2/2

 .ريات والتأليفيربط بين المعارف الُمختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال النظ -2/2/3

يُجااري دراسااة بحثيااة أو دراسااة علميااة منهجيااة حااول مشااكلة بحثيااة فااي مجااال النظريااات  -2/2/4

 .والتأليف



 

 

٣ 

 

 .يُميز بين أساليب التأليف في القوالب الموسيقية والغنائية -2/2/5

 .يُصمم خطة أو بحث لتطوير االداد في مجال النظريات والتأليف -2/2/6

 .وتعلمه الذاتي في اتخاذ قرارت مهنية في مجال النظريات والتأليفيُوظف معلوماته  -٧/2/2

 .يُجيد تطبيق مبادئ اإلحصاد والحاسب اآللي في تحليل بيانات البحث العلمي -2/2/8

 .الموسيقية األوركسترالية ودور كل آلة في األوركسترا اآلالتيُقارن بين ُمختلف  -2/2/9

 .أنشطة تربوية تراعي أهداف مادة الهارموني من خالل التوزيع الموسيقي اآللى يُصمم -2/2/11

 .يُفسر القواعد الخاصة بعلم التوزيع الغنائي -2/2/11

 .يُميّز االنتقاالت المقامية المستخدمة في الهارموني -2/2/12

 :المهـارات .  2/3

مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

: 

 

النظريااات اجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال بإنتهاااد دراسااة برنااامج الم

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .يُمارس التوزيع اآللي والغنائي بأسلوب علمي سليم -2/3/1/1

 .غناد مؤلفات غنائية بلغة أجنبية يُطبق -2/3/1/2

 .ثة في مجال النظريات والتأليفاالساسية والحدي المهنيةيُتقن المهارات  -2/3/1/3

 .المهنية بأسلوب علمي التقاريريُعد  -2/3/1/4

 .الطر  واالدوات الُمختلفة في مجال النظريات والتأليف يستخدم -2/3/1/5

 .يُمارس مهارات التدوين الموسيقي الُمختلفة في مجال النظريات والتأليف -2/3/1/6

 .ُمؤلفات الموسيقية العالمية ويُوزعها آلياً وغنائياً يُعد الهارمونيات المناسبة لل -٧/2/3/1

المهارات العامة  2-3-2

 المنتقلةو

النظريااات بإنتهاااد دراسااة برنااامج الماجسااتير فااي التربيااة النوعيااة قساام التربيااة الموساايقية فااي مجااال 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .النظريات والتأليفمية في مجال عل أبحاثيتواصل مع االخرين في عمل  -2/3/2/1

 .لتعليم التأليف الموسيقي عمليعمل ضمن فريق العداد ورش  -2/3/2/2

 .يتواصل مع االخرين العداد أنشطة موسيقية لنشر ثقافة الجودة -2/3/2/3

 .يستخدم التكنولوجيا الحديثة في إثراد المادة العلمية بما يخدم ممارساته المهنية -2/3/2/4

 .يُظهر قدرات التعلم الذاتي وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية -2/3/2/5

 .يستخدم المراجع العلمية والمصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف -2/3/2/6

يُظهااار مهاااارات القياااادة فاااي تعلااايم الموسااايقى اآللياااة والغنائياااة فاااي المدرساااة والمجتماااع  -٧/2/3/2

 .الخارجي

 .لإلثراد المادة العلمية النظريات والتأليفارة الكتابة بلغة أجنبية في مجال يُظهر مه -2/3/2/8

 .وحلقات المناقشة على أُسس علمية سليمة العلميةيُدير اللقادات  -2/3/2/9

                          متوافر البرنامج دليل

الدورية  المراجعة نظام

 للبرنامج

  متوافر                               

  سنوى                              

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

ماجستير التربية النوعية تخصص التربياة تم تحقيق جميع المعارف والمهارات المستهدفة من برنامج 

وعلاوم  االخاريرات العلاوم ولكان بنساب تتفااوت ماا باين مقار( النظرياات والتاأليف)الموسيقية مجاال

 -(هااارموني وتوزيااع)مقاارر عرباايالتخصااص وكاناات أكثاار المقااررات تمثاايال لهااذ  المخرجااات هااى 

 حلقة بحث -(قرادات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقررأجنبي 

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 

 

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -9

 .نظريإمتحان  -تطبيقيمتحان إ – أعمال السنة -ومناقشة ورقة دراسية  التقويم واتأد

نهاية  نظريالوالتطبيقي متحان العام الدراسي واإل طوالالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي العام الدراسى

 ج ألول مرةتم فتح البرنام (وجدت إن) الخارجى المراجع مالحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 11

√ 

√ 

√ 



 

 

٤ 

 

 1:  ٣ الطالب : التدريس هيئة أعضاد نسبة

  التادريس هيئاة أعضااد تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج حتياجاتال طبقاً  عليهم األعباد وتوزيع

               مناسب

تخصصات أعضاد هيئة التدريس مالئمة لتدريس مقررات  جميع 

 البرنامج

 ناسبةم                         المكتبة

بمراجع حديثة ورسائل علمية وتزويدها لمكتبة ا تجديد تم 

 .ودوريات وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

   مناسب المعامل

مناسب    اآللى الحاسب

  فرص توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

 ال يوجد

 ال يوجد برنامجلل أخرى متطلبات أى -

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

 فعال                       القصور لجوانب المتابعة نظام

يتم   .تطبيق االجرادات التصحيحية المستخلصة من نتائج االستبيانات

 

 فعال                          والجامعة الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجرادات

ميااع ماااورد بالئحااة الكليااة وقااانون تنظاايم الجامعااات االلتاازام بج ياااااااتم 

 المصرية 

 تطاوير فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مدى

 البرنامج

المعااايير القوميااة األكاديميااة المرجعيااة ماان أهااداف  تاام  صااياغة أهااداف البرنااامج 

(ARS) . 

 يخص بما الخارجيين المراجعين مالحظات

 القياس ومعايير البرنامج مخرجات

 ال يوجد

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 

 اســم المقرر

 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

اإلحصاءوتطبيقات الحاسب في مجال 

 التخصص
1 2 3 

 و االلي االداء اساليب)مقرر عربي

 (الغنائي
1 2 3 

زية قراءات باللغة اإلنجلي)مقررأجنبي 

 (في التخصص
1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

 –موسيقي الحجرة تحليل  – هارموني متقدم –تاريخ الموسيقي في العصر الحديث)  جديدة مقررات

 (الكونتربوينت الحر

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

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

علااى االسااتبيان الااذى أعااد خصيصااا لهااذا الغاارد أن هناااك مااردود  البرأى الطاا

√ 

 

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 



 

 

٥ 

 

 بالتخصاصايجابى لهاذة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط 

 البف الطامع مراجعاة معاار البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالد الط

 .فيما يتعلق باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها 

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

 قسم التربية الموسيقية التنفيذ عن المسئول

 ت العليا الجديدةبعد اعتماد مقترح الئحة الدراسا التنفيذ توقيت

                          بنى فريدل /د  : البرنامج عن المسئول

              مدير البرنامج                                                               
 حسنيغادة محمد / د.أ :مجلس القسم العلمي رئيس                                         

              



 

1 

 

 (  الصولفيج واإليقاع واإلرتجال)ماجستير التربية الموسيقية تخصص  برنامج تقرير

 م 1016/   1015  لجامعىا العام

  

  التربية الموسيقية:  قسم

 

 أساسية معلومات - أ

 واإليقاع الصولفيج)الموسيقية  التربية: التخصص -1 برنامج ماجستير : البرنامج إسم - 1

 (واإلرتجال

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

  عملى ساعات 6          نظرىساعات  6 المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

    ساعة 11المجموع 

 

لجااان ثيثيااة ويااتم تشااكيللا ماان مجلااس القساام العلماا  وموا قااة  الممتحنين لجان تشكيل أسس -5

جلس الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية وموا قة نائا  رئايس م

 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام -6

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 1 بالبرنامج الملتحقين الطيب عدد  -

 % 100 (%)البرنامج  ى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  - 

 )سنوات ٣ أخر خيل بالبرنامج

 متزايد 

ويرجع ذلك إلى ما ورد بتقرير لجنة تقصا  الحقاائ  

ونتااائج اسااتطيع رأل االبااات الدراسااات العليااا الااأل أهااار إلااى أن أ اام 

  .على مستوى الجملورية انتشار كليات التربية النوعية إلىالنتائج يرجع 

    1 عدد النلائى اإلمتحان نتائج - 

 % 100   جيد جدا (%) النجاح تقديرات توزيع -

 

 

 : األكاديمية المعايير -٨

  المرجعية اديميةكاأل المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

ية    مجال الصولفيج بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيق

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج على  لم ودراية بكل من

 

النظريات واألساسيات الُمتعلقة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال والمجاالت ذات  1/1/1

 .العيقة

 .التطورات العلمية الحديثة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/1

 .ات وأخيقيات البحث العلم  وااللتزام بلاأساسي ٣/1/1

المبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال  ٤/1/1

 .وتطبيقلا

 .مبادئ وأساسيات الجودة    الُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/5

ُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال وإنعكاسلا التأثير الُمتبادل بين ال 1/1/6

 .على البيئة

ملارات البحث العلم  وأدواته ومنا جه وتطبيقلا    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/7

 .واإلرتجال

 .التعرف على الطر  الحديثة    تدريس التربية الموسيقية 1/1/8

√ 
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 .عامة والخاصة والتربوية للتربية الموسيقيةتوضيح االختيف بين األ داف ال 1/1/9

 . التعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية وتدري  الصوت 1/1/10

 .تلخيص تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاس  اآلل  مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/11

 .واالحصاءوصف استراتيجيات التفكير ومنا ج  البحث  1/1/11

وصف المصطلحات والمفا يم االساسية والنظريات المرتبطة بمجال الصولفيج  1/1/1٣

 ..واإليقاع واإلرتجال

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج 

 :يج قادراً علىواإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخر

تحليل وتقييم المعلومات    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال والقياس عليلا لحل  1/1/1

 .الُمشكيت

 .حل الُمشكيت    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال مع عدم توا ر بعض الُمعطيات 1/1/1

الصولفيج واإليقاع الربط بين المعارف الُمختلفة لحل الُمشكيت الملنية    مجال  ٣/1/1

 .واإلرتجال

 . إجراء دراسة بحثية حول ُمشكلة بحثية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال ٤/1/1

 .التخطيط لتطوير األداء    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/5

 .تقييم المخاار    الُممارسات الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/6

اتخاذ القرارات الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال    سياقات ملنية  1/1/7

 .ُمتنوعة

 .متابعة التطورات العلمية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بفكر ناقد 1/1/8

 .تمييز اإلختيف بين الطبقات الصوتية 1/1/9

 .الصولفيج واإليقاع واإلرتجال تفسير تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاس     مجال 1/1/10

 .المقارنة بين الطر  الحديثة    تدريس التربية الموسيقية 1/1/11

تصميم أنشطة موسيقية    ضوء المعلومات المتاحة    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/11

 .واإلرتجال

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

ستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج بإنتلاء دراسة برنامج الماج

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

 

 .إتقان الملارات الملنية األساسية والحديثة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/٣/1

 .لصولفيج واإليقاع واإلرتجالكتابة وتقييم التقارير واألبحاث العلمية    مجال ا 1/1/٣/1

 .تقييم الطر  واألدوات القائمة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال ٣/1/٣/1

 .التخطيط لتطوير األداء    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال ٤/1/٣/1

 .تطبي  المنا ج البحثية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال لتحقي  أ دا ه البحثية 1/5/٣/1

ضبط التحدث باللغة اإلنجليزية  ى مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بطريقة  1/6/٣/1

 .صحيحة

 .إجراء جمع المعلومات إلعداد خطة بحث    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/7/٣/1

 . ممارسة تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاس  مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/8/٣/1

 .اختبار أسالي  تقييم وتطوير الطر  واألدوات المستخدمة    تحديد مشكلة البحث 1/9/٣/1

بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج   المنتقلةلمهارات العامة وا 2-3-2

  :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/٣/1

 .واإلرتجال

التقييم الأات  وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/٣/1



 

٣ 

 

 .واإلرتجال

ياقات ملنية العمل     ري  والقدرة على قيادة الفري  وإدارة الوقت بكفاءة    س ٣/1/٣/1

 .ُمختلفة

 .وضع قواعد وُمشرات تقييم أداء اآلخرين    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال ٤/1/٣/1

 .التعلم الأات  والتدري  الُمستمر    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/5/٣/1

لفيج استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف    مجال الصو 1/6/٣/1

 .واإليقاع واإلرتجال

التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية    مجال الصولفيج واإليقاع  1/7/٣/1

 .واإلرتجال

التحل  بالدقة واألمانة    جمع المعلومات وعرضلا    مجال الصولفيج واإليقاع  1/8/٣/1

 .واإلرتجال

ية  ى عرض المعلومات الخاصة بالصولفيج استخدام الوسائل السمعية والبصر 1/9/٣/1

 .واإليقاع واإلرتجال

 .استخدام تطبيقات الحاس   ى مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/10/٣/1

 .إظلار قدرات التعلم الأاتى  ى مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/11/٣/1

 .المجتمع المحيط به التواصل مع االخرين لر ع التأو  الموسيقى والفنى  ى 1/11/٣/1

العمل ضمن  ري  لتفعيل تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاس  مجال الصولفيج  1/1٣/٣/1

 .واإليقاع واإلرتجال

 .التواصل مع االخرين العداد انشطة موسيقية لنشر ثقا ة الجودة  1/1٤/٣/1

 ارج إظلار ملارات القيادة    تعليم الموسيقى    المدرسة والمجتمع الخ 1/15/٣/1

 القدرات ذوى( الطيب دعم ار 

 )والمتميزين المحدودة

ااايب الدراسااات العليااا يتمياازون بمسااتوى مناساا  ماان  .ال يوجااد ااايب ذول احتياجااات خاصااة

القاادرات التاا  أ لااتلم ل لتحااا  بالدراسااات العليااا كمااا يااتم متااابعتلم أساابوعيا ماان خاايل اللقاااء 

 .ااألسبوع  مع وكيل الكلية للدراسات العلي

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج 

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج على  لم ودراية بكل من

 

سيات الُمتعلقة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال والمجاالت ذات النظريات واألسا 1/1/1

 .العيقة

 .التطورات العلمية الحديثة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/1

 .أساسيات وأخيقيات البحث العلم  وااللتزام بلا ٣/1/1

لصولفيج واإليقاع واإلرتجال المبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية    مجال ا ٤/1/1

 .وتطبيقلا

 .مبادئ وأساسيات الجودة    الُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/5

التأثير الُمتبادل بين الُممارسة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال وإنعكاسلا  1/1/6

 .على البيئة

واته ومنا جه وتطبيقلا    مجال الصولفيج واإليقاع ملارات البحث العلم  وأد 1/1/7

 .واإلرتجال

 .التعرف على الطر  الحديثة    تدريس التربية الموسيقية 1/1/8

 .توضيح االختيف بين األ داف العامة والخاصة والتربوية للتربية الموسيقية 1/1/9

 . التعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوين المؤلفات الموسيقية العالمية وتدري  الصوت 1/1/10

 .تلخيص تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاس  اآلل  مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/11

 .وصف استراتيجيات التفكير ومنا ج  البحث واالحصاء 1/1/11

الساسية والنظريات المرتبطة بمجال الصولفيج وصف المصطلحات والمفا يم ا 1/1/1٣

 .واإليقاع واإلرتجال

 

 :الذهنية  القدرات 2-2

 

بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج 

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

 

   مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال والقياس عليلا لحل تحليل وتقييم المعلومات  1/1/1



 

٤ 

 

 .الُمشكيت

 .حل الُمشكيت    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال مع عدم توا ر بعض الُمعطيات 1/1/1

الربط بين المعارف الُمختلفة لحل الُمشكيت الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع  ٣/1/1

 .واإلرتجال

 . سة بحثية حول ُمشكلة بحثية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالإجراء درا ٤/1/1

 .التخطيط لتطوير األداء    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/5

 .تقييم المخاار    الُممارسات الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/6

إليقاع واإلرتجال    سياقات ملنية اتخاذ القرارات الملنية    مجال الصولفيج وا 1/1/7

 .ُمتنوعة

 .متابعة التطورات العلمية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بفكر ناقد 1/1/8

 .تمييز اإلختيف بين الطبقات الصوتية 1/1/9

 .تفسير تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاس     مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/10

 .ة بين الطر  الحديثة    تدريس التربية الموسيقيةالمقارن 1/1/11

تصميم أنشطة موسيقية    ضوء المعلومات المتاحة    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/11

  ..واإلرتجال

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

ية    مجال الصولفيج بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيق

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

 

 .إتقان الملارات الملنية األساسية والحديثة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/٣/1

 .كتابة وتقييم التقارير واألبحاث العلمية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/1/٣/1

 .لطر  واألدوات القائمة    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالتقييم ا ٣/1/٣/1

 .التخطيط لتطوير األداء    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال ٤/1/٣/1

 .تطبي  المنا ج البحثية    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال لتحقي  أ دا ه البحثية 1/5/٣/1

جال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال بطريقة ضبط التحدث باللغة اإلنجليزية  ى م 1/6/٣/1

 .صحيحة

 .إجراء جمع المعلومات إلعداد خطة بحث    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/7/٣/1

 . ممارسة تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاس  مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/8/٣/1

 .المستخدمة    تحديد مشكلة البحث اختبار أسالي  تقييم وتطوير الطر  واألدوات 1/9/٣/1

بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير    التربية النوعية قسم التربية الموسيقية    مجال الصولفيج  المنتقلةالمهارات العامة و 2-3-2

 :واإليقاع واإلرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

  

ة الملنية    مجال الصولفيج واإليقاع استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارس 1/1/٣/1

 .واإلرتجال

التقييم الأات  وتحديد احتياجاته التعليمية الشخصية    مجال الصولفيج واإليقاع  1/1/٣/1

 .واإلرتجال

العمل     ري  والقدرة على قيادة الفري  وإدارة الوقت بكفاءة    سياقات ملنية  ٣/1/٣/1

 .ُمختلفة

 .رات تقييم أداء اآلخرين    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجالوضع قواعد وُمش ٤/1/٣/1

 .التعلم الأات  والتدري  الُمستمر    مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/5/٣/1

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف    مجال الصولفيج  1/6/٣/1

 .واإليقاع واإلرتجال

فّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية    مجال الصولفيج واإليقاع التواصل ال 1/7/٣/1

 .واإلرتجال

التحل  بالدقة واألمانة    جمع المعلومات وعرضلا    مجال الصولفيج واإليقاع  1/8/٣/1

 .واإلرتجال

استخدام الوسائل السمعية والبصرية  ى عرض المعلومات الخاصة بالصولفيج  1/9/٣/1

 .اع واإلرتجالواإليق

 .استخدام تطبيقات الحاس   ى مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/10/٣/1

 .إظلار قدرات التعلم الأاتى  ى مجال الصولفيج واإليقاع واإلرتجال 1/11/٣/1



 

5 

 

 .التواصل مع االخرين لر ع التأو  الموسيقى والفنى  ى المجتمع المحيط به 1/11/٣/1

لتفعيل تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاس  مجال الصولفيج  العمل ضمن  ري  1/1٣/٣/1

 .واإليقاع واإلرتجال

 .التواصل مع االخرين العداد انشطة موسيقية لنشر ثقا ة الجودة  1/1٤/٣/1

 .إظلار ملارات القيادة    تعليم الموسيقى    المدرسة والمجتمع الخارج  1/15/٣/1

 متوا ر                         البرنامج دليل

 متوا ر                                 للبرنامج الدورية المراجعة نظام

 سنوى                               

 

 اديمىكاأل  الليكل توا   مدى

 التعليم من المستلدف مع للبرنامج

عية    مجال تم تحقي  جميع المعارف والملارات المستلد ة من برنامج ماجستير    التربية النو

الموسيق  العربية ولكن بنس  تتفاوت ما بين مقررات العلوم األساسية واالجتماعية واإلنسانية 

وعلوم التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيي للأ  المخرجات  ى تأليف وتوزيع الموسيق  

 .العربية

 ال يوجد والتنظيمية اإلدارية المعوقات

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

 إمتحان تحريرل -إمتحان تطبيق  –أعمال السنة  -ورقة دراسية ومناقشة  التقويم أدوات

الورقة الدراسية والمناقشة اوال العاام الدراسا  واإلمتحاان التطبيقا  أو التحريارل  مواعيد

 .نلاية العام الدراسى حس  ابيعة المقرر نظرل أو عمل 

 .ال يوجد (وجدت إن) خارجىال المراجع ميحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

 1:  7 الطيب : التدريس  يئة أعضاء نسبة

  التادريس  يئاة أعضااء تخصصاات ميئماة مادى

 البرنامج حتياجاتال ابقاً  عليلم األعباء وتوزيع

               مناس 

تخصصات أعضاء  يئة التدريس ميئمة لتدريس مقررات  جميع 

 امجالبرن

  مناسبة                         المكتبة

المكتبة وتزويد ا بمراجع حديثة ورسائل علمية ودوريات   تجديدتم 

 .وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

   مناس  المعامل

   مناس  اآللى الحاس 

  رص تو ير  ى األعمال جلات مع التعاون مدى

 للطيب التدري 

 ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى لباتمتط أى -

 

 

 

 

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

   عال                                   القصور لجوان  المتابعة نظام

 الكلية وقوانين لوائح تطبي  إجراءات

  والجامعة

   عال                                 

√ 

√ 

√ 
√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 
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  اى الداخلياة  المراجعاة نظاام  اعلياة مادى

 البرنامج طويرت

(ARS)المعايير القومياة األكاديمياة المرجعياة تم  صياغة أ داف البرنامج  من أ داف 

  

 يخص بما الخارجيين المراجعين ميحظات

 القياس ومعايير البرنامج مخرجات

 ال يوجد

 

 

 

 

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام  يكل) 

 اســم المقرر

 الساعات األسبوعية عدد

 مجموع تطبيقي نظرى

اإلحصاءوتطبيقات 

الحاسب في مجال 

 التخصص

1 2 3 

تدريب )مقرر عربي

 (سمع
1 2 3 

الطرق )مقررأجنبي 

الحديثة فى التربية 

 (الموسيقية

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

الار  الحديثاة  اى التربياة )نبا  مقارر أج –( تادري  سامع)مقرر عرب   -حلقة بحث جديدة مقررات

 .إحصاء وحاس  آل     مجال التخصص – (الموسيقية

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينيب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطا والملارات التدري 

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

لااأى أعااد خصيصااا للااأا الغاارض أن  نااا  مااردود علااى االسااتبيان ا يبرأى الطاا

 بالتخصاصايجابى للاأة الادورات تمثال  اى زياادة الثقا اة واكتسااب معاارف تارتبط 

 يبمع مراجعاة معاارف الطا يب ضي عن ر ع ملارات البحث العلمى للؤالء الط

 . يما يتعل  باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة للا 

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

 قسم التربية الموسيقية  التنفيأ عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة  التنفيأ توقيت

 لبنى فريد  /د : البرنامج عن المسئول

 :           رئيس مجلس القسم العلمي                                مدير البرنامج                  
 

 غادة حسنى/د.أ                                                              
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    تخصص )الموسيقي العربية (  ماجستير التربية الموسيقية  برنامج تقرير 

 م   2018/   2017  لجامعىا العام

 

 المنوفية   جامعة  :جامعة

 التربية النوعية كلية  : ليةك

 التربية الموسيقية :  قسم

 

 أساسية  معلومات  - أ

 )الموسيقي العربية (  التربية الموسيقية: التخصص -٢ برنامج ماجستير  : البرنامج إسم - ١

 سنة واحدة  الدراسية السنوات عدد -٣

  عملى ساعات  6          نظرىساعات  6 المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

     ساعة 12المجموع 

 

لجااان ثيثيااة وتااتم تشااكيللا ماان مجلااس القساام العلمااي وموافقااة  الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

راسات العليا بالكلية وموافقة نائب رئايس مجلس الكلية ولجنة الد

 الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام -٦

 متخصصة  معلومات  - ب 

 : إحصائيات  -٧

 1 بالبرنامج الملتحقين الطيب عدد  -

 %  100 (%)البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج لتحاا اإل إتجاه - 

 )سنوات ٣ أخر خيل بالبرنامج

  متزاتد

وترجع ذلك إلى ما ورد بتقرتر لجنة تقصي الحقاائ  

ونتائج استطيع رأي طالبات الدراساات العلياا الاأي أ اار إلاى أن أ ام 

  .على مستوى الجملورتةالنوعية انتشار كليات التربية  إلىالنتائج ترجع 

     1 عدد النلائى اإلمتحان نتائج - 

 %  100    إمتياز ( %) النجاح تقدترات توزتع -

 

 

 : اديميةاألك المعايير -٨

  المرجعية  اديمية كاأل المعايير 

 . المعرفـة والفهم :  2/1

 

الموسيقي بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 تجب أن تكون الخرتج على فلم ودراتة بكل من: العربية

 والمجاالت ذات العيقة. الموسيقي العربيةالنظرتات واألساسيات الُمتعلقة في مجال  2/1/1

 .الموسيقي العربيةالتطورات العلمية الحدتثة في مجال  2/1/2

 أساسيات وأخيقيات البحث العلمي وااللتزام بلا. 2/1/3

 وتطبيقلا. الموسيقي العربيةاألخيقية والقانونية للُممارسة الملنية في مجال  المبادئ 2/1/4

 .الموسيقي العربيةمبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة الملنية في مجال  2/1/5

 وإنعكاسلا على البيئة. الموسيقي العربيةالتأثير الُمتبادل بين الُممارسة الملنية في مجال  2/1/6

 .الموسيقي العربيةالبحث العلمي وأدواته ومنا جه وتطبيقلا في مجال ملارات  2/1/7

√ 

√ 
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 . القدرات الذهنيـة :  2/2

 

الموسيقي  بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 :قادراً على تجب أن تكون الخرتج العربية

 والقياس عليلا لحل الُمشكيت. الموسيقي العربيةتحليل وتقييم المعلومات في مجال  2/2/1

 مع عدم توافر بعض الُمعطيات.  الموسيقي العربيةحل الُمشكيت في مجال  2/2/2

 .العربيةالموسيقي الربط بين المعارف الُمختلفة لحل الُمشكيت الملنية في مجال  2/2/3

 . ي العربيةالموسيقإجراء دراسة بحثية حول ُمشكلة بحثية في مجال  2/2/4

 .الموسيقي العربيةالتخطيط لتطوتر األداء في مجال  2/2/5

 .الموسيقي العربيةتقييم المخاطر في الُممارسات الملنية في مجال  2/2/6

 في سياقات ملنية ُمتنوعة.  الموسيقي العربيةاتخاذ القرارات الملنية في مجال  2/2/7

 بفكر ناقد. يقي العربيةالموسمتابعة التطورات العلمية في مجال  2/2/8

 . المهـارات :  2/3

 مهارات مهنية وعملية :  -2/3/1

 

الموسيقي بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 :قادراً على تجب أن تكون الخرتجالعربية 

 الموسيقي العربية. في مجالإتقان الملارات الملنية األساسية والحدتثة  2/3/1/1

 الموسيقي العربية.في مجال كتابة وتقييم التقارتر واألبحاث العلمية  2/3/1/2

 الموسيقي العربية. في مجال تقييم الطر  واألدوات القائمة  2/3/1/3

 الموسيقي العربية.في مجال التخطيط لتطوتر األداء  2/3/1/4

 ي العربية لتحقي  أ دافه البحثية.الموسيقفي مجال تطبي  المنا ج البحثية  2/3/1/5

الموسيقي بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال    المنتقلة لمهارات العامة و ا  2-3-2

 :قادراً على تجب أن تكون الخرتجالعربية 

 .الموسيقي العربيةمجال   استخدام تقنية المعلومات بما تخدم الُممارسة الملنية في 2/3/2/1

 .الموسيقي العربيةالتقييم الأاتي وتحدتد احتياجاته التعليمية الشخصية في مجال  2/3/2/2

 العمل في فرت  والقدرة على قيادة الفرت  في سياقات ملنية ُمختلفة. 2/3/2/3

 .الموسيقي العربيةوضع قواعد وُمشرات تقييم أداء اآلخرتن في مجال  2/3/2/4

 إدارة الوقت بكفاءة.  2/3/2/5

 .الموسيقي العربيةالتعلم الأاتي والتدرتب الُمستمر في مجال  2/3/2/6

الموسيقي استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال  2/3/2/7

 .العربية

 .يقي العربيةالموسالتواصل الفعّال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية في مجال  2/3/2/8

 .الموسيقي العربيةالتحلي بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضلا في مجال  2/3/2/9

 القدرات ذوى ( الطيب دعم طر 

 )والمتميزتن المحدودة

طايب الدراساات العلياا تتميازون بمساتوى مناساب مان  ال توجد طيب ذوي احتياجات خاصاة.

سااات العليااا كمااا تااتم متااابعتلم أساابوعيا ماان خاايل اللقاااء القاادرات التااي أ لااتلم ل لتحااا  بالدرا

 األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليا.

 المعايير القياسية المرجعية  

 المعايير القياسية العامة   -2

 المعرفة و الفهم :  2-1

 

وسيقي المبإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 تجب أن تكون الخرتج على فلم ودراتة بكل من:العربية 

 والمجاالت ذات العيقة. الموسيقي العربيةالنظرتات واألساسيات الُمتعلقة في مجال  2/1/1

 .الموسيقي العربيةالتطورات العلمية الحدتثة في مجال  2/1/2

 أساسيات وأخيقيات البحث العلمي وااللتزام بلا. 2/1/3

 وتطبيقلا. الموسيقي العربيةلمبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية في مجال ا 2/1/4

 .الموسيقي العربيةمبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة الملنية في مجال  2/1/5

 وإنعكاسلا على البيئة. الموسيقي العربيةالتأثير الُمتبادل بين الُممارسة الملنية في مجال  2/1/6

 .الموسيقي العربيةلارات البحث العلمي وأدواته ومنا جه وتطبيقلا في مجال م 2/1/7

اآلالت الموسيقية في مختلف العصور ودور ا في صناعة  رح اال مية التارتخية لتطور  2/1/8

 .األوركسترا

والمدارس الفنية وأساليب التأليف الموسيقي التعرف على أ م المؤلفين الموسيقيين  2/1/9

 على اآلالت الموسيقية. األداءفي المختلفة 

التعرف على أسس وقواعد قراءة وتدوتن المؤلفات الموسيقية العربية وتدرتب الصوت   2/1/10
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 آداء أغانى أجنبية جماعية وفردتة.   وكيفية

 الموسيقي العربية.تلخيص تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاسب اآللي مجال  2/1/11

 .ير ومنا ج  البحث واالحصاءوصف استراتيجيات التفك 2/1/12

 وصف المصطلحات والمفا يم االساسية والنظرتات المرتبطة باالداء العزفي والغنائي. 2/1/13

 الذهنية :  القدرات  2-2

 

الموسيقي  بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 : علىقادراً  تجب أن تكون الخرتجالعربية 

 والقياس عليلا لحل الُمشكيت. الموسيقي العربيةتحليل وتقييم المعلومات في مجال  2/2/1

 مع عدم توافر بعض الُمعطيات.  الموسيقي العربيةحل الُمشكيت في مجال  2/2/2

 .الموسيقي العربيةالربط بين المعارف الُمختلفة لحل الُمشكيت الملنية في مجال  2/2/3

 . الموسيقي العربيةدراسة بحثية حول ُمشكلة بحثية في مجال إجراء  2/2/4

 .الموسيقي العربيةالتخطيط لتطوتر األداء في مجال  2/2/5

 .الموسيقي العربيةتقييم المخاطر في الُممارسات الملنية في مجال  2/2/6

 في سياقات ملنية ُمتنوعة.  الموسيقي العربيةاتخاذ القرارات الملنية في مجال  2/2/7

 بفكر ناقد. الموسيقي العربيةمتابعة التطورات العلمية في مجال  2/2/8

 استنتاج التقنيات العزفية للمؤلفات الموسيقية على اآلالت الموسيقية.  2/2/9

 ترتيب مراحل تطور صناعة اآلالت الموسيقية. 2/2/10

 تمييز اإلختيف بين الطبقات الصوتية. 2/2/11

 األداء المختلفة أثناء العزف أو الغناء.  المقارنة بين أساليب 2/2/12

 المقارنة بين أسلوب التأليف الموسيقي عند بعض المؤلفين الموسيقيين. 2/2/13

 . الموسيقي العربية تفسير تقنيات اإلحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال 2/2/14

 ائي .اقتراح تمرتنات عيجية لبعض الصعوبات التقنية في االداء العزفي والغن 2/2/15

  تحليل نقاط القوة والضعف في األداء الموسيقي والغنائي في مجال الموسيقي العربية. 2/2/16 

 . المهـارات :  2/3

 مهارات مهنية وعملية :  -2/3/1

 

الموسيقي بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال 

 :قادراً على تجب أن تكون الخرتجالعربية 

 .الموسيقي العربيةفي مجال إتقان الملارات الملنية األساسية والحدتثة  2/3/1/1

 .الموسيقي العربيةفي مجال كتابة وتقييم التقارتر واألبحاث العلمية  2/3/1/2

 . الموسيقي العربيةفي مجال تقييم الطر  واألدوات القائمة  2/3/1/3

 .الموسيقي العربيةمجال  فيالتخطيط لتطوتر األداء  2/3/1/4

 لتحقي  أ دافه البحثية. الموسيقي العربيةفي مجال تطبي  المنا ج البحثية  2/3/1/5

 تطبي  تقنيات األداء على اآلالت الموسيقية المختلفة وكأا األداء الغنائي وأساليبه. 2/3/1/6

 ممارسة غناء مؤلفات موسيقية بلغة أجنبية. 2/3/1/7

 بطرتقة صحيحة. الموسيقي العربيةباللغة اإلنجليزتة فى مجال  ضبط التحدث 2/3/1/8

 إجراء جمع المعلومات إلعداد خطة بحث في مجال الموسيقي العربية.  2/3/1/9

 . الموسيقي العربيةممارسة تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال  2/3/1/10

 دمة في تحدتد مشكلة البحث. اختبار أساليب تقييم وتطوتر الطر  واألدوات المستخ  2/3/1/11

الموسيقي بإنتلاء دراسة برنامج الماجستير في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية في مجال  المنتقلة المهارات العامة و  2-3-2

 :قادراً على تجب أن تكون الخرتجالعربية 

 .موسيقي العربيةالاستخدام تقنية المعلومات بما تخدم الُممارسة الملنية في مجال  2/3/2/1

 .الموسيقي العربيةالتقييم الأاتي وتحدتد احتياجاته التعليمية الشخصية في مجال  2/3/2/2

العمل في فرت  والقدرة على قيادة الفرت  وإدارة الوقت بكفاءة في سياقات ملنية   2/3/2/3
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 ُمختلفة.

 .عربيةالموسيقي الوضع قواعد وُمشرات تقييم أداء اآلخرتن في مجال  2/3/2/4

 .الموسيقي العربيةالتعلم الأاتي والتدرتب الُمستمر في مجال  2/3/2/5

الموسيقي استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف في مجال  2/3/2/6

 العربية.

 .الموسيقي العربيةالتواصل الفعّال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية في مجال  2/3/2/7

 .الموسيقي العربيةالتحلي بالدقة واألمانة في جمع المعلومات وعرضلا في مجال  2/3/2/8

 .العربيةالموسيقي استخدام الوسائل السمعية والبصرتة فى عرض المعلومات الخاصة ب 2/3/2/9

 .الموسيقي العربيةاستخدام تطبيقات الحاسب فى مجال  2/3/2/10

 ى أداء بعض المؤلفات الموسيقية عزفاً أو غنائاً.إظلار قدرات التعلم الأاتى ف 2/3/2/11

 التواصل مع االخرتن لرفع التأو  الموسيقى والفنى فى المجتمع المحيط به.  2/3/2/12

الموسيقي العمل ضمن فرت  لتفعيل تقنيات االحصاء وتطبيقات الحاسب مجال  2/3/2/13

 .العربية

 ية لنشر ثقافة الجودة . التواصل مع االخرتن العداد أنشطة موسيق 2/3/2/14

إظلار ملارات القيادة في تعليم الموسيقى االلية والغنائية في المدرسة والمجتمع   2/3/2/15

 .الخارجي

 متوافر                          البرنامج دليل

 متوافر                                 للبرنامج الدورتة المراجعة نظام

 سنوى                               

 

 ادتمىكاأل  الليكل تواف  مدى

 التعليم من  المستلدف مع للبرنامج

تم تحقي  جميع المعارف والملارات المستلدفة من برنامج ماجستير في التربية النوعية في مجال 

الموسيقي العربية ولكن بنسب تتفاوت ما بين مقررات العلوم األساسية واالجتماعية واإلنسانية 

وم التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيي للأه المخرجات  ى تأليف وتوزتع الموسيقي  وعل

 العربية.

 ال توجد والتنظيمية اإلدارتة المعوقات

 : التعليم  من  المستهدف تساب إك مدى لقياس  طالب  تقويم -٩

 إمتحان تحرتري -إمتحان تطبيقي –أعمال السنة  -ورقة دراسية ومناقشة  التقوتم أدوات

الورقة الدراسية والمناقشة طوال العام الدراساي واإلمتحاان التطبيقاي أو التحرتاري  مواعيد

 نلاتة العام الدراسى حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي.

 ال توجد.  ( وجدت إن) الخارجى المراجع ميحظات

 : التعليمية  اإلمكانيات  - ١٠

 1:  7 الطيب : التدرتس  يئة أعضاء نسبة

  التادرتس  يئاة أعضااء تخصصاات ماةميئ مدى

 البرنامج حتياجاتال طبقاً  عليلم األعباء وتوزتع

                مناسب

تخصصات أعضاء  يئة التدرتس ميئمة لتدرتس مقررات  جميع  

 البرنامج

  مناسبة                         المكتبة

تات المكتبة وتزوتد ا بمراجع حدتثة ورسائل علمية ودور  تجدتدتم 

 وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية . 

    مناسب المعامل

    مناسب اآللى الحاسب

 فرص توفير فى األعمال جلات مع  التعاون مدى

 للطيب التدرتب

 ال توجد

√ 

√ 
√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 
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 ال توجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 

 

 

 

 : والتطوير  الجودة إدارة - ١١

  فعال                                    القصور لجوانب المتابعة نظام

 الكلية وقوانين لوائح تطبي  إجراءات

  والجامعة

  فعال                                  

 فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مادى

 البرنامج تطوتر

(ARSالمعاتير القومية األكادتمياة المرجعياة )تم  صياغة أ داف البرنامج  من أ داف 

  

 تخص بما  الخارجيين المراجعين ميحظات

 القياس ومعاتير البرنامج مخرجات

 ال توجد

 

 

 

 : البرنامج  تطوير  مقترحات  -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام  يكل ) 

 اســم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية 

 مجموع  تطبيقي  نظرى

اإلحصاءوتطبيقات  

الحاسب في مجال  

 التخصص 

1 2 3 

  اساليب مقرر عربي)

  و  االلي داءاال

 ( الغنائي

1 2 3 

مقررأجنبي )قراءات  

باللغة اإلنجليزية في  

 التخصص( 

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث  

 12 6 6 المجموع 
 

مقارر أجنباي )فاي  – (الموسايقي العربياة تأليف وتوزتاع) مقرر عربي -حلقة بحث جدتدة مقررات

 .وحاسب آلي في مجال التخصص إحصاء – (مجال الموسيقي العربية 

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينيب تقدم الدراسات العليا سنوتا دورات صقل للطا  والملارات التدرتب

(ICDL )–  ( دوراتSPSS)-  ( دورات(TEOFL  وقد اسفرت نتاائج اساتطيع

علااى االسااتبيان الااأى أعااد خصيصااا للااأا الغاارض أن  نااا  مااردود  يبرأى الطاا 

 بالتخصاصالثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط  اتجابى للأة الدورات تمثل فاى زتاادة

 يبمع مراجعة معارف الطا  يبفضي عن رفع ملارات البحث العلمى للؤالء الط

 فيما تتعل  باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة للا .

 سو  العمل بما تتناسب مع متطلبات  تطوتر محتوى المقررات البرنامج لتطوتر األعمال قطاع مقترحات

 قسم التربية الموسيقية  التنفيأ عن المسئول

 مقترح الئحة الدراسات العليا الجدتدة بعد اعتماد  التنفيأ توقيت

 محسن فكري الخطيب  /د : البرنامج عن  المسئول

                  

√ 

√ 
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 دينا شاكر عدس  /مدير البرنامج          رئيس مجلس القسم العلمي: أ.م.د  



 

1 

 

         

                 

 

 

   النوعيةالتربية  ماجستير  برنامج تقرير 

   موسيقيةال تخصص التربية 

 ( أداء آلي وغنائي) مجال

 م  ٢٠19/   ٢٠18  لجامعىا العام

 المنوفية جامعة  معة:جا

 النوعيةالتربية  : ليةك

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية  معلومات  - أ

تخصص التربية   التربية النوعية ماجستير : البرنامج إسم - ١

 الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

 مجال) أداء آلي وغنائي( : التخصص -٢

 سنة واحدة  الدراسية السنوات عدد -٣

                     نظرى   عملى     المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 

المجموع    ساعة 12

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. 

  متاح غير                            متاح الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة  معلومات  - ب 

 : إحصائيات  -٧

   3عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 %  100 (%) البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر خالل بالبرنامج

 متناقص     ثابت              متزايد

  

     2 عدد النهائى اإلمتحان نتائج - 

 مقبول          %   100 جيد          جدا   جيد    إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 

6 6 

 √ 

√ 
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 المعايير االكاديمية   -8 

 

 

 . المعرفة والفهم  2/1
ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج  

 :  أن  كون الخريج قادرعلىييجب أن وغنائي(

 يلم باسس واساليب االداء العزفي والغنائي . .2/1/1

 يلم بالمصطلحات والمفاهيم االساسية والنظريات المرتبطة باالداء العزفي والغنائي  .2/1/2

يتعرف على االسس والمبادئ التي تتطلبها المهارات التقنية في العزف على االالت وفي  . 2/1/3

 الغناء .

 داء اغاني اجنبية فردية وجماعية  د تدريب الصوت وايلم باسس وقواع .2/1/4

 يدرك اساليب البحث والتطورات العلميه في مجال تخصصة . . 2/1/5

 يصف اسس واخالقيات البحث العلمي .. 2/1/6

 يتعرف على المبادئ االخالقية والقانونية في ممارسته المهنية في مجال تخصصة .  .2/1/7

 ارستة المهنية في مجال تخصصة . يلم باسس الجودة في مم. 2/1/8

 يدرك اسس وقواعد االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال تخصصة  .2/1/9

 يلم باسس ومفاهيم وقواعد حلقات البحث في مجال تخصصة . .2/1/10

 . القدرات الذهنيـة :  2/2

آلي   ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداءبانتهاء دراسة برنامج   

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يحلل المعلومات والمعارف في مجال تخصصة . 2/2/1

  تخصصة يقيم المعلومات والمصطلحات في االداء العزفي والغنائي في مجال 2/2/2

 يجد حلول للمشاكل التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/3

 هنية في االداء العزفي والغنائي ل المشاكل الميربط بين المعارف المختلفة لح 2/2/4

 يقترح دراسة بحثية او علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال تخصصة . 2/2/5

 يبتكر تمرينات عالجية لبعض الصعوبات التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/6

 يميز بين اساليب االداء  في القوالب الموسيقية والغنائية . 2/2/7

 يحلل نقاط القوة والضعف في االداء الموسيقي والغنائي . 2/2/8

 يصمم خطة او بحث لتطوير االداء في مجال تخصصة . 2/2/9

 يوظف معلوماتة وتعلمة الذاتي في اتخاذ قرارت مهنية في مجال تخصصة . 2/2/10

 . المهـارات :  2/3

مهارات مهنية وعملية   -2/3/1

: 

 

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج    

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يمارس االداء العزفي والغنائي باسلوب علمي سليم .  2/3/1/1

 يطبق غناء مؤلفات غنائية بلغة اجنبية .  2/3/1/2

 يضبط االداء العزفي على التة . 2/3/1/3

 مهارات المهنية االساسية والحديثة في مجال تخصصة . يتقن ال 2/3/1/4

 يعد التقارير المهنية باسلوب علمي .  2/3/1/5

 يستخدم الطر  واالدوات المختلفة في مجال تخصصة .  2/3/1/6

 تعليم المراحل العمرية المختلفة يعزف المؤلفات الموسيقية والغنائية في  2/3/1/7

 تلفة في مجال تخصصة .يمارس مهارات االداء المخ  2/3/1/8

 يتقن اساليب االداء المختلفة في مجال تخصصة . 2/3/1/9

 يضبط  اساليب االداء وطر  العزف في مجال تخصصة .  2/3/1/10
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 مهارات عامــة :  - 2/3/2

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج   

 :  أن ن الخريج قادرعلى كوييجب أن وغنائي(

 يتواصل مع االخرين في عمل ابحاث علمية في مجال تخصصة .  2/3/2/1

 يعمل ضمن فريق العداد ورش عمل لتعليم  االداء العزفي والغنائي . 2/3/2/2

 يتواصل مع االخرين العداد انشطة موسيقية لنشر ثقافة الجودة .  2/3/2/3

 ي اثراء المادة العلمية بما يخدم ممارساتة المهنية . يستخدم التكنولوجيا الحديثة ف 2/3/2/4

 يظهر قدرات التعلم الذاتي وتحديد احتياجاتة التعليمية الشخصية . 2/3/2/5

 يستخدم المراجع العلمية والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  2/3/2/6

 لغنائية في المدرسة والمجتمع الخارجي.يظهر مهارات القيادة في تعليم الموسيقى االلية وا 2/3/2/7

 يظهر مهارة الكتابة بلغة اجنبية في مجال تخصصة لالثراء المادة العلمية  8/ 2/3/2

 ذوى ( الطالب دعم طر 

 )والمتميزين المحدودة القدرات

بالدراسات العليا  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب  والدراسات العليا يتميز البط

 .كما يتم متابعتهم أسبوعيا من خالل اللقاء األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليا 

 المعايير القياسية المرجعية  

 المعايير القياسية العامة   -2

 : المعرفة و الفهم  2-1

 

 ايه بكل من: رعلى فهم و د قادر بانتهاء دارسة برنامج الماجستير يجب ان يكو ن الخريج 

 .ت و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقةالنظريا  -2/1/1

 . التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة -2/1/2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص  -2/1/3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص -2/1/4

    .و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص  مبادئ -2/1/5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي -2/1/6

 : المهارات الذهنية   2-2

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:  اسةربانتهاء د  

   .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل  -2/2/1

    . حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات  -2/2/2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  -2/2/3

    . إجراء دارسة بحثية أو كتابة دارسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية    -2/2/4

 . تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص    -2/2/5

       .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص  -2/2/6

 . اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة   -2/2/7

  

 المهارات المهنية  2-3

 

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:   اسةربانتهاء د 

 إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص .  -2/3/1

 كتابة و تقييم التقارير المهنية    .   -2/3/2

 .تقييم الطر  و األدوات القائمة في مجال التخصص  -2/3/3

المهارات العامة و القابلة    2-4

 للنقل   

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:   اسةربانتهاء د 

 . التواصل الفعال بأنواعه المختلفة  -2/4/1

 لوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية   .   استخدام تكنو -2/4/2
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 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية  -2/4/3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  -2/4/4

 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين  -2/4/5

 .ياقات مهنية مختلفةالعمل في فريق ، وقيادة فر   في س -2/4/6

 إدارة الوقت بكفاءة .    -2/4/7

 التعلم الذاتي و المستمر -2/4/8

 البرنامج دليل

 

                           متوافر            متوافر غير

 للبرنامج الدورية المراجعة نظام

 

 

                 غير                                متوافر متوافر

 

        سنوى       سنة  من ثركأ                          

 اديمىكاأل  الهيكل توافق مدى

 من  المستهدف مع للبرنامج

 التعليم

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية تم تحقيق جميع المعارف والمهارات المستهدفة من برنامج 

وعلوم  االخريا بين مقررات العلوم ولكن بنسب تتفاوت م الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

  و االلي االداء اساليبمقرر عربي)التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيال لهذ  المخرجات هى 

 حلقة بحث -مقررأجنبي )قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص( -الغنائي

 ال يوجد والتنظيمية اإلدارية المعوقات

 

 : التعليم  من  ستهدفالم تساب إك مدى لقياس  طالب  تقويم -٩

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

التحريري التطبيقي أو متحان العام الدراسي واإل طوالالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي نهاية العام الدراسى

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

 : التعليمية  اإلمكانيات  - ١٠

 2:  4 الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

  التادريس هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مدى

 البرنامج حتياجاتال طبقا   عليهم األعباء وتوزيع

         اسب من غير       ما  حدا إلى               مناسب          

 

                                     (لماذا)

 جميع تخصصات أعضاء هيئة التدريس مالئمة لتدريس مقررات البرنامج 

                       مناسبة       ا م حد إلى  المكتبة

 ) لماذا(                      مناسبة غير

وريات وذلك لتغطية  بمراجع حديثة ورسائل علمية ودوتزويدها لمكتبة ا تجديدتم 

 . جميع االقسام العلمية 

 

 إلى                                  مناسب                                              ا م حد المعامل

      

   ) لماذا(  مناسب غير           

 

 إلى                        مناسب    ما  حدا اآللى الحاسب

√  

√ 
 

√  

√ 

 
 

 

  
√ 

  √ 
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 ) لماذا (                      مناسب  غير        

   

  فرص توفير فى األعمال جهات مع  التعاون مدى

 للطالب  التدريب

 ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 

 : والتطوير  الجودة إدارة - ١١

   ما  حدا إلى                      فعال    القصور لجوانب المتابعة نظام

 (  لماذا )            فعال غير                

 .يتم  تطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج االستبيانات

 

 الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجراءات

  والجامعة

   ما  حدا إلى                        فعال                

 (  لماذا )              فعال غير               

 يع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات المصرية يتم االلتزام بجم

 

 فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مادى

 البرنامج تطوير

المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهداف  تم  صياغة أهداف البرنامج 

(NARS)   

 

 يخص بما  الخارجيين المراجعين مالحظات

 سالقيا  ومعايير البرنامج مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج  تطوير  مقترحات  -12

  الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل ) 

 اســم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية 

 مجموع  تطبيقي  نظرى

اإلحصاءوتطبيقات  

الحاسب في مجال  

 التخصص 

1 2 3 

  اساليب مقرر عربي)

  و  االلي االداء

 ( الغنائي

1 2 3 

مقررأجنبي )قراءات  

جليزية في  باللغة اإلن

 التخصص( 

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث  

 12 6 6 المجموع 
 

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

بالبرنامج مثل دورات   الملتحقينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صقل للط والمهارات التدريب

(ICDL )–  ( دوراتSPSS)-  ( دورات(TEOFL   وقد اسفرت نتائج استطالع

على االستبيان الذى أعد خصيصا لهذا الغرض أن هناك مردود   البرأى الط

 بالتخصصايجابى لهذة الدورات تمثل فى زيادة الثقافة واكتساب معارف ترتبط 

 البمع مراجعة معارف الط البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالء الط

√ 

√ 

√ 
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 سائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها . فيما يتعلق باعداد الر

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

 قسم التربية الموسيقية التنفيذ عن المسئول

 قيد التنفيذ الفعلي التنفيذ توقيت

 رئيس قسم التربية الموسيقية               :برنامج مدير ال          المنسق                 

                                                                   

 د/غاده حسنى  أ.                                                 د/ عبدالحميد عامر    

  لبنى فريدد/    

               



 

1 

 

          

                 

 

 

   النوعيةالتربية  ماجستير  برنامج تقرير 

   موسيقيةال تخصص التربية 

 ( أداء آلي وغنائي) مجال

 م  ٢٠17/   ٢٠16  لجامعىا العام

 المنوفية جامعة  معة:جا

 النوعيةالتربية  : ليةك

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية  معلومات  - أ

تخصص التربية   التربية النوعية ماجستير : البرنامج إسم - ١

 الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

 مجال) أداء آلي وغنائي( : التخصص -٢

 سنة واحدة  الدراسية السنوات عدد -٣

                     نظرى   عملى     المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 

المجموع    ساعة 12

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. 

  متاح غير                            متاح الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة  معلومات  - ب 

 : إحصائيات  -٧

   1عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 %  100 (%) البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر خالل بالبرنامج

 متناقص     ثابت              متزايد

  

     1 ددع النهائى اإلمتحان نتائج - 

 مقبول            جيد       %   100 جدا   جيد       إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 

6 6 

 √ 

√ 

 

 

 

 



 

2 
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 . المعرفة والفهم  2/1
ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج  

 :  أن ى ل عكون الخريج قادرييجب أن وغنائي(

 يلم باسس واساليب االداء العزفي والغنائي . .2/1/1

 يلم بالمصطلحات والمفاهيم االساسية والنظريات المرتبطة باالداء العزفي والغنائي  .2/1/2

يتعرف على االسس والمبادئ التي تتطلبها المهارات التقنية في العزف على االالت وفي  . 2/1/3

 الغناء .

 داء اغاني اجنبية فردية وجماعية  عد تدريب الصوت وااويلم باسس وق .2/1/4

 يدرك اساليب البحث والتطورات العلميه في مجال تخصصة . . 2/1/5

 يصف اسس واخالقيات البحث العلمي .. 2/1/6

 يتعرف على المبادئ االخالقية والقانونية في ممارسته المهنية في مجال تخصصة .  .2/1/7

 ممارستة المهنية في مجال تخصصة .  يلم باسس الجودة في. 2/1/8

 يدرك اسس وقواعد االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال تخصصة  .2/1/9

 يلم باسس ومفاهيم وقواعد حلقات البحث في مجال تخصصة . .2/1/10

 . القدرات الذهنيـة :  2/2

ء آلي  ادماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أبانتهاء دراسة برنامج   

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يحلل المعلومات والمعارف في مجال تخصصة . 2/2/1

  تخصصة يقيم المعلومات والمصطلحات في االداء العزفي والغنائي في مجال 2/2/2

 يجد حلول للمشاكل التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/3

 هنية في االداء العزفي والغنائي لحل المشاكل الم يربط بين المعارف المختلفة 2/2/4

 يقترح دراسة بحثية او علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال تخصصة . 2/2/5

 يبتكر تمرينات عالجية لبعض الصعوبات التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/6

 . ةيميز بين اساليب االداء  في القوالب الموسيقية والغنائي 2/2/7

 يحلل نقاط القوة والضعف في االداء الموسيقي والغنائي . 2/2/8

 يصمم خطة او بحث لتطوير االداء في مجال تخصصة . 2/2/9

 يوظف معلوماتة وتعلمة الذاتي في اتخاذ قرارت مهنية في مجال تخصصة . 2/2/10

 . المهـارات :  2/3

مهارات مهنية وعملية   -2/3/1

: 

 

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي    جمبانتهاء دراسة برنا  

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يمارس االداء العزفي والغنائي باسلوب علمي سليم .  2/3/1/1

 يطبق غناء مؤلفات غنائية بلغة اجنبية .  2/3/1/2

 يضبط االداء العزفي على التة . 2/3/1/3

 المهارات المهنية االساسية والحديثة في مجال تخصصة .  يتقن 2/3/1/4

 يعد التقارير المهنية باسلوب علمي .  2/3/1/5

 يستخدم الطر  واالدوات المختلفة في مجال تخصصة .  2/3/1/6

 تعليم المراحل العمرية المختلفة يعزف المؤلفات الموسيقية والغنائية في  2/3/1/7

 ختلفة في مجال تخصصة .مليمارس مهارات االداء ا 2/3/1/8

 يتقن اساليب االداء المختلفة في مجال تخصصة . 2/3/1/9

 يضبط  اساليب االداء وطر  العزف في مجال تخصصة .  2/3/1/10
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 مهارات عامــة :  - 2/3/2

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج   

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يتواصل مع االخرين في عمل ابحاث علمية في مجال تخصصة .  2/3/2/1

 يعمل ضمن فريق العداد ورش عمل لتعليم  االداء العزفي والغنائي . 2/3/2/2

 يتواصل مع االخرين العداد انشطة موسيقية لنشر ثقافة الجودة .  2/3/2/3

 في اثراء المادة العلمية بما يخدم ممارساتة المهنية .  ةيستخدم التكنولوجيا الحديث 2/3/2/4

 يظهر قدرات التعلم الذاتي وتحديد احتياجاتة التعليمية الشخصية . 2/3/2/5

 يستخدم المراجع العلمية والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  2/3/2/6

 والغنائية في المدرسة والمجتمع الخارجي. يظهر مهارات القيادة في تعليم الموسيقى االلية 2/3/2/7

 يظهر مهارة الكتابة بلغة اجنبية في مجال تخصصة لالثراء المادة العلمية  8/ 2/3/2

 ذوى ( الطالب دعم طر 

 )والمتميزين المحدودة القدرات

 ا يبالدراسات العل لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب  والدراسات العليا يتميز البط

 .كما يتم متابعتهم أسبوعيا من خالل اللقاء األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليا 

 المعايير القياسية المرجعية  

 المعايير القياسية العامة   -2

 : المعرفة و الفهم  2-1

 

 ايه بكل من: رعلى فهم و د قادر بانتهاء دارسة برنامج الماجستير يجب ان يكو ن الخريج 

 .ات و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقةيرالنظ -2/1/1

 . التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة -2/1/2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص  -2/1/3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص -2/1/4

    .ئ و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص دا مب -2/1/5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي -2/1/6

 : المهارات الذهنية   2-2

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:  اسةربانتهاء د  

   .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل  -2/2/1

    . حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات  -2/2/2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  -2/2/3

    . إجراء دارسة بحثية أو كتابة دارسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية    -2/2/4

 . تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص    -2/2/5

       .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص  -2/2/6

 . اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة   -2/2/7

  

 المهارات المهنية  2-3

 

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:   اسةربانتهاء د 

 إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص .  -2/3/1

 كتابة و تقييم التقارير المهنية    .   -2/3/2

 .تقييم الطر  و األدوات القائمة في مجال التخصص  -2/3/3

المهارات العامة و القابلة    2-4

 للنقل   

 على: برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا   اسةربانتهاء د 

 . التواصل الفعال بأنواعه المختلفة  -2/4/1

 استخدام تكنولوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية   .    -2/4/2
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 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية  -2/4/3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  -2/4/4

 .شرات تقييم أداء اآلخرين وضع قواعد ومؤ  -2/4/5

 .العمل في فريق ، وقيادة فر   في سياقات مهنية مختلفة -2/4/6

 إدارة الوقت بكفاءة .    -2/4/7

 التعلم الذاتي و المستمر -2/4/8

 البرنامج دليل

 

                           متوافر            متوافر غير

 للبرنامج الدورية المراجعة نظام

 

 

                 غير                                متوافر متوافر

 

        سنوى       سنة  من ثركأ                          

 اديمىكاأل  الهيكل توافق مدى

 من  المستهدف مع للبرنامج

 التعليم

تخصص التربية  ماجستير التربية النوعيةتم تحقيق جميع المعارف والمهارات المستهدفة من برنامج 

وعلوم  االخريولكن بنسب تتفاوت ما بين مقررات العلوم  الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

  و االلي االداء اساليبمقرر عربي)التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيال لهذ  المخرجات هى 

 حلقة بحث -مقررأجنبي )قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص( -الغنائي

 ال يوجد والتنظيمية اإلدارية المعوقات

 

 : التعليم  من  المستهدف تساب إك مدى لقياس  طالب  تقويم -٩

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

التحريري التطبيقي أو متحان العام الدراسي واإل طوالالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي ام الدراسىنهاية الع

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

 : التعليمية  اإلمكانيات  - ١٠

 3:1 الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

  التادريس هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مدى

 البرنامج حتياجاتال طبقا   عليهم األعباء وتوزيع

         اسب من غير       ما  حدا إلى               مناسب          

 

                                     (لماذا)

 جميع تخصصات أعضاء هيئة التدريس مالئمة لتدريس مقررات البرنامج 

                       مناسبة       ا م حد إلى  المكتبة

 ) لماذا(                      مناسبة غير

بمراجع حديثة ورسائل علمية ودوريات وذلك لتغطية  وتزويدها لمكتبة ا تجديدتم 

 . جميع االقسام العلمية 

 

 إلى                                  مناسب                                              ا م حد المعامل

      

   ) لماذا(  مناسب غير           

 

 إلى                        مناسب    ما  حدا اآللى الحاسب

√  

√ 
 

√  

√ 

 
 

 

  √ 

  √ 
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 ) لماذا (                      مناسب  غير        

   

  فرص توفير فى األعمال جهات مع  التعاون مدى

 للطالب  التدريب

 ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 

 : والتطوير  الجودة إدارة - ١١

   ما  حدا إلى                      فعال    رالقصو لجوانب المتابعة نظام

 (  لماذا )            فعال غير                

 .يتم  تطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج االستبيانات

 

 الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجراءات

  والجامعة

   ما  حدا إلى                        فعال                

 (  لماذا )              فعال غير               

 يتم االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات المصرية 

 

 فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مادى

 البرنامج تطوير

المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهداف  تم  صياغة أهداف البرنامج 

(NARS)   

 

 يخص بما  الخارجيين المراجعين حظاتمال

 القياس ومعايير البرنامج مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج  تطوير  مقترحات  -12

  الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل ) 

 اســم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية 

 مجموع  تطبيقي  نظرى

اإلحصاءوتطبيقات  

الحاسب في مجال  

 التخصص 

1 2 3 

  يب اسالمقرر عربي)

  و  االلي االداء

 ( الغنائي

1 2 3 

مقررأجنبي )قراءات  

باللغة اإلنجليزية في  

 التخصص( 

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث  

 12 6 6 المجموع 
 

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

بالبرنامج مثل دورات   الملتحقين البتقدم الدراسات العليا سنويا دورات صقل للط والمهارات التدريب

(ICDL )–  ( دوراتSPSS)-  ( دورات(TEOFL   وقد اسفرت نتائج استطالع

على االستبيان الذى أعد خصيصا لهذا الغرض أن هناك مردود   البرأى الط

 بالتخصصايجابى لهذة الدورات تمثل فى زيادة الثقافة واكتساب معارف ترتبط 

 البمع مراجعة معارف الط البعلمى لهؤالء الطفضال عن رفع مهارات البحث ال

√ 

√ 

√ 
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 فيما يتعلق باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها . 

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

 قسم التربية الموسيقية التنفيذ عن المسئول

 قيد التنفيذ الفعلي يذالتنف توقيت

 رئيس قسم التربية الموسيقية               :مدير البرنامج           المنسق                 

                                                                   

 ى  د/غاده حسنأ.                                                 د/ عبدالحميد عامر    

   محسن فكرىد/     

               



 

1 

 

         

                 

 

 

   النوعيةالتربية  ماجستير  برنامج تقرير 

   موسيقيةال تخصص التربية 

 ( أداء آلي وغنائي) مجال

 م  ٢٠18/   ٢٠17  لجامعىا العام

 المنوفية جامعة  معة:جا

 النوعيةالتربية  : ليةك

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية  معلومات  - أ

تخصص التربية   التربية النوعية ماجستير : البرنامج إسم - ١

 الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

 مجال) أداء آلي وغنائي( : التخصص -٢

 سنة واحدة  الدراسية السنوات عدد -٣

                     نظرى   عملى     المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

 

المجموع    ساعة 12

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. 

  متاح غير                            متاح الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة  معلومات  - ب 

 : إحصائيات  -٧

   2عدد   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 %  100 (%) البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  -

 )سنوات ٣ أخر خالل بالبرنامج

 متناقص     ثابت              متزايد

  

     2 عدد النهائى اإلمتحان نتائج - 

 مقبول           جيد          جدا   جيد  % 100    إمتياز (%) النجاح تقديرات توزيع - 
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 √ 

√ 

 

 

 

 



 

2 

 

 المعايير االكاديمية   -8 

 

 

 . المعرفة والفهم  2/1
ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج  

 :  أن  كون الخريج قادرعلىييجب أن وغنائي(

 يلم باسس واساليب االداء العزفي والغنائي . .2/1/1

 يلم بالمصطلحات والمفاهيم االساسية والنظريات المرتبطة باالداء العزفي والغنائي  .2/1/2

يتعرف على االسس والمبادئ التي تتطلبها المهارات التقنية في العزف على االالت وفي  . 2/1/3

 الغناء .

 داء اغاني اجنبية فردية وجماعية  د تدريب الصوت وايلم باسس وقواع .2/1/4

 يدرك اساليب البحث والتطورات العلميه في مجال تخصصة . . 2/1/5

 يصف اسس واخالقيات البحث العلمي .. 2/1/6

 يتعرف على المبادئ االخالقية والقانونية في ممارسته المهنية في مجال تخصصة .  .2/1/7

 ارستة المهنية في مجال تخصصة . يلم باسس الجودة في مم. 2/1/8

 يدرك اسس وقواعد االحصاء وتطبيقات الحاسب في مجال تخصصة  .2/1/9

 يلم باسس ومفاهيم وقواعد حلقات البحث في مجال تخصصة . .2/1/10

 . القدرات الذهنيـة :  2/2

آلي   ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداءبانتهاء دراسة برنامج   

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يحلل المعلومات والمعارف في مجال تخصصة . 2/2/1

  تخصصة يقيم المعلومات والمصطلحات في االداء العزفي والغنائي في مجال 2/2/2

 يجد حلول للمشاكل التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/3

 هنية في االداء العزفي والغنائي ل المشاكل الميربط بين المعارف المختلفة لح 2/2/4

 يقترح دراسة بحثية او علمية منهجية حول مشكلة بحثية في مجال تخصصة . 2/2/5

 يبتكر تمرينات عالجية لبعض الصعوبات التقنية في االداء العزفي والغنائي . 2/2/6

 يميز بين اساليب االداء  في القوالب الموسيقية والغنائية . 2/2/7

 يحلل نقاط القوة والضعف في االداء الموسيقي والغنائي . 2/2/8

 يصمم خطة او بحث لتطوير االداء في مجال تخصصة . 2/2/9

 يوظف معلوماتة وتعلمة الذاتي في اتخاذ قرارت مهنية في مجال تخصصة . 2/2/10

 . المهـارات :  2/3

مهارات مهنية وعملية   -2/3/1

: 

 

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج    

 :  أن كون الخريج قادرعلى ييجب أن وغنائي(

 يمارس االداء العزفي والغنائي باسلوب علمي سليم .  2/3/1/1

 يطبق غناء مؤلفات غنائية بلغة اجنبية .  2/3/1/2

 يضبط االداء العزفي على التة . 2/3/1/3

 مهارات المهنية االساسية والحديثة في مجال تخصصة . يتقن ال 2/3/1/4

 يعد التقارير المهنية باسلوب علمي .  2/3/1/5

 يستخدم الطر  واالدوات المختلفة في مجال تخصصة .  2/3/1/6

 تعليم المراحل العمرية المختلفة يعزف المؤلفات الموسيقية والغنائية في  2/3/1/7

 تلفة في مجال تخصصة .يمارس مهارات االداء المخ  2/3/1/8

 يتقن اساليب االداء المختلفة في مجال تخصصة . 2/3/1/9

 يضبط  اساليب االداء وطر  العزف في مجال تخصصة .  2/3/1/10

 

 مهارات عامــة :  - 2/3/2

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية الموسيقية مجال) أداء آلي  بانتهاء دراسة برنامج   
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 :  أن ن الخريج قادرعلى كوييجب أن وغنائي(

 يتواصل مع االخرين في عمل ابحاث علمية في مجال تخصصة .  2/3/2/1

 يعمل ضمن فريق العداد ورش عمل لتعليم  االداء العزفي والغنائي . 2/3/2/2

 يتواصل مع االخرين العداد انشطة موسيقية لنشر ثقافة الجودة .  2/3/2/3

 ي اثراء المادة العلمية بما يخدم ممارساتة المهنية . يستخدم التكنولوجيا الحديثة ف 2/3/2/4

 يظهر قدرات التعلم الذاتي وتحديد احتياجاتة التعليمية الشخصية . 2/3/2/5

 يستخدم المراجع العلمية والمصادر المختلفة للحصول على المعلومات والمعارف  2/3/2/6

 لغنائية في المدرسة والمجتمع الخارجي.يظهر مهارات القيادة في تعليم الموسيقى االلية وا 2/3/2/7

 يظهر مهارة الكتابة بلغة اجنبية في مجال تخصصة لالثراء المادة العلمية  8/ 2/3/2

 ذوى ( الطالب دعم طر 

 )والمتميزين المحدودة القدرات

بالدراسات العليا  لتحا لإل ممن القدرات التي أهلتهن بمستوى مناسب  والدراسات العليا يتميز البط

 .كما يتم متابعتهم أسبوعيا من خالل اللقاء األسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العليا 

 المعايير القياسية المرجعية  

 المعايير القياسية العامة   -2

 : المعرفة و الفهم  2-1

 

 ايه بكل من: رعلى فهم و د قادر بانتهاء دارسة برنامج الماجستير يجب ان يكو ن الخريج 

 .ت و األساسيات المتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العالقةالنظريا  -2/1/1

 . التأثير المتبادل بين الممارسة المهنية وانعكاسها علي البيئة -2/1/2

 .التطورات العلمية في مجال التخصص  -2/1/3

 .المبادئ األخالقية و القانونية للممارسة المهنية في مجال التخصص -2/1/4

    .و أساسيات الجودة في الممارسة المهنية في مجال التخصص  مبادئ -2/1/5

 أساسيات وأخالقيات البحث العلمي -2/1/6

 : المهارات الذهنية   2-2

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:  اسةربانتهاء د  

   .تحليل و تقييم المعلومات في مجال التخصص و القياس عليها لحل المشاكل  -2/2/1

    . حل المشاكل المتخصصة مع عدم توافر بعض المعطيات  -2/2/2

 .الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل المهنية  -2/2/3

    . إجراء دارسة بحثية أو كتابة دارسة علمية منهجية حول مشكلة بحثية    -2/2/4

 . تقييم المخاطر في الممارسات المهنية في مجال التخصص    -2/2/5

       .التخطيط لتطوير األداء في مجال التخصص  -2/2/6

 . اتخاذ القرارات المهنية في سياقات مهنية متنوعة   -2/2/7

  

 المهارات المهنية  2-3

 

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:   اسةربانتهاء د 

 إتقان المهارات المهنية األساسية و الحديثة في مجال التخصص .  -2/3/1

 كتابة و تقييم التقارير المهنية    .   -2/3/2

 .تقييم الطر  و األدوات القائمة في مجال التخصص  -2/3/3

المهارات العامة و القابلة    2-4

 للنقل   

 برنامج الماجستير يجب ان يكون الخريج قادرا على:   اسةربانتهاء د 

 . التواصل الفعال بأنواعه المختلفة  -2/4/1

 لوجيا المعلومات بما يخدم الممارسة المهنية   .   استخدام تكنو -2/4/2

 .التقييم الذاتي وتحديد احتياجاته التعلمية الشخصية  -2/4/3

 .استخدام المصادر المختلفة للحصول على المعلومات و المعارف  -2/4/4
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 .وضع قواعد ومؤشرات تقييم أداء اآلخرين  -2/4/5

 .ياقات مهنية مختلفةالعمل في فريق ، وقيادة فر   في س -2/4/6

 إدارة الوقت بكفاءة .    -2/4/7

 التعلم الذاتي و المستمر -2/4/8

 البرنامج دليل

 

                           متوافر            متوافر غير

 للبرنامج الدورية المراجعة نظام

 

 

                 غير                                متوافر متوافر

 

        سنوى       سنة  من ثركأ                          

 اديمىكاأل  الهيكل توافق مدى

 من  المستهدف مع للبرنامج

 التعليم

ماجستير التربية النوعية تخصص التربية تم تحقيق جميع المعارف والمهارات المستهدفة من برنامج 

وعلوم  االخريا بين مقررات العلوم ولكن بنسب تتفاوت م الموسيقية مجال) أداء آلي وغنائي(

  و االلي االداء اساليبمقرر عربي)التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيال لهذ  المخرجات هى 

 حلقة بحث -مقررأجنبي )قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص( -الغنائي

 ال يوجد والتنظيمية اإلدارية المعوقات

 

 : التعليم  من  ستهدفالم تساب إك مدى لقياس  طالب  تقويم -٩

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

التحريري التطبيقي أو متحان العام الدراسي واإل طوالالورقة الدراسية والمناقشة  مواعيد

 .حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي نهاية العام الدراسى

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

 : التعليمية  اإلمكانيات  - ١٠

 2:  4 الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

  التادريس هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مدى

 البرنامج حتياجاتال طبقا   عليهم األعباء وتوزيع

         اسب من غير       ما  حدا إلى               مناسب          

 

                                     (لماذا)

 جميع تخصصات أعضاء هيئة التدريس مالئمة لتدريس مقررات البرنامج 

                       مناسبة       ا م حد إلى  المكتبة

 ) لماذا(                      مناسبة غير

وريات وذلك لتغطية  بمراجع حديثة ورسائل علمية ودوتزويدها لمكتبة ا تجديدتم 

 . جميع االقسام العلمية 

 

 إلى                                  مناسب                                              ا م حد المعامل

      

   ) لماذا(  مناسب غير           

 

                        مناسب    ما  حدا إلى  اآللى الحاسب

 

 ) لماذا (                      مناسب  غير        

   

√  

√ 
 

√  

√ 

 
 

 

  
√ 

√ 

  √ 

 

 

 



 

5 

 

  فرص توفير فى األعمال جهات مع  التعاون مدى

 للطالب  التدريب

 ال يوجد

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 

 : والتطوير  الجودة إدارة - ١١

   ما  حدا إلى                      فعال    القصور لجوانب المتابعة نظام

 (  لماذا )            فعال غير                

 .يتم  تطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج االستبيانات

 

 الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجراءات

  والجامعة

   ما  حدا إلى                        فعال                

 (  لماذا )              فعال غير               

 يع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات المصرية يتم االلتزام بجم

 

 فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مادى

 البرنامج تطوير

المعايير القومية األكاديمية المرجعية من أهداف  تم  صياغة أهداف البرنامج 

(NARS)   

 

 يخص بما  الخارجيين المراجعين مالحظات

 سالقيا  ومعايير البرنامج مخرجات

 ال يوجد

 

 : البرنامج  تطوير  مقترحات  -12

  الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل ) 

 اســم المقرر 

 عدد الساعات األسبوعية 

 مجموع  تطبيقي  نظرى

اإلحصاءوتطبيقات  

الحاسب في مجال  

 التخصص 

1 2 3 

  اساليب مقرر عربي)

  و  االلي االداء

 ( الغنائي

1 2 3 

مقررأجنبي )قراءات  

جليزية في  باللغة اإلن

 التخصص( 

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث  

 12 6 6 المجموع 
 

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

بالبرنامج مثل دورات   الملتحقينالب تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صقل للط والمهارات التدريب

(ICDL )–  ( دوراتSPSS)-  ( دورات(TEOFL   وقد اسفرت نتائج استطالع

على االستبيان الذى أعد خصيصا لهذا الغرض أن هناك مردود   البرأى الط

 بالتخصصايجابى لهذة الدورات تمثل فى زيادة الثقافة واكتساب معارف ترتبط 

 البمع مراجعة معارف الط البفضال عن رفع مهارات البحث العلمى لهؤالء الط

 سائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة لها . فيما يتعلق باعداد الر

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

 قسم التربية الموسيقية التنفيذ عن المسئول

√ 

√ 
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 قيد التنفيذ الفعلي التنفيذ توقيت

 رئيس قسم التربية الموسيقية               :برنامج مدير ال          المنسق                 

                                                                   

 د/غاده حسنى  أ.                                                 د/ عبدالحميد عامر    

   محسن فكرىد/     

               


