
 

1 

 

 دكتوراه في التربية النوعية  برنامج تقرير

 تخصص التربية الموسيقية 

 (نظريات وتأليف) مجال

 م ٠٢11/   ٠٢11  لجامعىا العام

 

 المنوفيةجامعة 

 التربية النوعية ليةك

 التربية الموسيقية قسم

 

 

 أساسية معلومات - أ

تخصص التربية   التربية النوعية دكتوراه : البرنامج إسم - 1

 (النظريات والتأليف) سيقية مجالالمو

 (النظريات والتأليف)  مجال : التخصص -٠

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

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

 ساعة 1٠المجموع  

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

الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية وموافقة نائب رئيس الجامعة 

 .لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام - 6

 

 

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 ال يوجد بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 ال يوجد (%) البرنامج فى والنجاح إجتياز لمعد - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة) بالبرناامج اإللتحاا  إتجااه -

 )سنوات ٣ أخر خالل بالبرنامج

 محدود

  

 ال يوجد النهائى اإلمتحان نتائج - 

 ال يوجد (%) النجاح تقديرات توزيع - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 

 



 

٠ 

 

 : األكاديمية المعايير -8

  لمرجعيةاألكاديمية ا المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :يجب أن يكون الخريج على فهم ودراية بكل من والتأليف

 .قةالنظريات واألساسيات الُمتعلقة بمجال التعلم وكذا في المجاالت ذات العال -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

 .  ي مجال النظريات والتأليفمبادئ وأساسيات الجودة في الُممارسة المهنية ف -2/1/5

 .أساسيات وأخالقيات البحث العلمي -2/1/6

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 . مات في مجال النظريات والتأليف والقياس عليها لحل المشاكلتحليل وتقييم المعلو  -1/٠/٠

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

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

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

 .م المخاطر في الُممارسات المهنية في مجال النظريات والتأليفتقيي -2/2/5

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

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

 :المهـارات .  2/3

مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

: 

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  فلسفةدكتوراه البإنتهاء دراسة برنامج 

 :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

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

المهارات العامة  2-3-2

 المنتقلةو

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .الفّعال بأنواعه الُمختلفة التواصل -2/4/1

 .  جيا المعلومات بما يخدم الُممارسة المهنيةتكنولو 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 أداء اآلخرين -2/4/5

 .نية ُمختلفةالعمل في فريق، وقيادة فر  في سياقات مه -2/4/6

 .  إدارة الوقت بكفاءة -٧/2/4

 .التعلم الذاتي والُمستمر -2/4/8

 ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين القدرات

طالب الدراسات العليا يتميزون بمستوى مناسب من القادرات  .ال يوجد طالب ذوي احتياجات خاصة

تابعتهم أسبوعيا من خاالل اللقااء األسابوعي ماع وكيال التي أهلتهم لإللتحا  بالدراسات العليا كما يتم م

 .الكلية للدراسات العليا



 

٣ 

 

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :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

لمفاهيم االساسية والنظريات الُمرتبطاة بعلام الهاارموني والتوزياع اآللاي يُلم بالمصطلحات وا -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

 .ات والتأليفالبحث والتطورات العلمية في مجال النظري 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

 .قات الحاسب اآللي في مجال النظريات والتأليفوقواعد االحصاء وتطبي أُسسيُدرك  -2/1/11

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

 :الذهنية  القدرات 2-2

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :على يجب أن يكون الخريج قادراً  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

 .يربط بين المعارف الُمختلفة لحل المشاكل المهنية في مجال النظريات والتأليف -2/2/3

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

 .والتأليف

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

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

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

 .يُجيد تطبيق مبادئ اإلحصاء 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

: 

 

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  وراه الفلسفةدكتبإنتهاء دراسة برنامج 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

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

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

 .والحديثة في مجال النظريات والتأليفاالساسية  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

 .سبة للُمؤلفات الموسيقية العالمية ويُوزعها آلياً وغنائياً يُعد الهارمونيات المنا -٧/2/3/1

المهارات العامة  2-3-2

 المنتقلةو

النظرياات في التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فاي مجاال  دكتوراه الفلسفةبإنتهاء دراسة برنامج 

 :يجب أن يكون الخريج قادراً على والتأليف

 .النظريات والتأليفعلمية في مجال  أبحاثعمل يتواصل مع االخرين في  -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

 .يةيستخدم التكنولوجيا الحديثة في إثراء المادة العلمية بما يخدم ممارساته المهن -2/3/2/4



 

٤ 

 

 .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

 .لإلثراء المادة العلمية النظريات والتأليفيُظهر مهارة الكتابة بلغة أجنبية في مجال  -2/3/2/8

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

                          متوافر البرنامج دليل

الدورية  المراجعة نظام

 للبرنامج

  متوافر                               

  سنوى                              

 الهيكل  األكاديمى توافق مدى

 من مع المستهدف للبرنامج

 التعليم

التربية النوعياة تخصاص  دكتوراه الفلسفةتم تحقيق جميع المعارف والمهارات المستهدفة من برنامج 

ساب تتفااوت ماا باين مقاررات العلاوم االخاري ولكان بن( النظرياات والتاأليف)التربية الموسايقية مجاال

دراساات موسايقية )مقارر عربايوعلوم التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيال لهذه المخرجات هى 

 حلقة بحث -(قراءات باللغة اإلنجليزية في التخصص)مقررأجنبي  -(في مجال النظريات والتأليف

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 

 

 

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -9

 .إمتحان نظري -إمتحان تطبيقي –أعمال السنة  -ورقة دراسية ومناقشة  التقويم أدوات

الورقة الدراسية والمناقشة طوال العام الدراسي واإلمتحان التطبيقي والنظري نهاية  مواعيد

 .العام الدراسى حسب طبيعة المقرر نظري أو عملي

 ال يوجد (وجدت إن) الخارجى المراجع حظاتمال

 

 : التعليمية اإلمكانيات -11

 1:  ٣ الطالب : التدريس هيئة أعضاء نسبة

  التادريس هيئاة أعضااء تخصصاات مالئماة مادى

 البرنامج حتياجاتال طبقاً  عليهم األعباء وتوزيع

               مناسب

يس مقررات تخصصات أعضاء هيئة التدريس مالئمة لتدر جميع 

 البرنامج

 مناسبة                         المكتبة

المكتبة وتزويدها بمراجع حديثة ورسائل علمية  تجديد تم 

 .ودوريات وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

   مناسب المعامل

 مناسب   اآللى الحاسب

  فرص توفير فى األعمال جهات مع التعاون مدى

 للطالب  التدريب

  يوجدال

 ال يوجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

√ 

 

√ 



 

٥ 

 

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

 فعال                       القصور لجوانب المتابعة نظام

يتم   .تطبيق االجراءات التصحيحية المستخلصة من نتائج االستبيانات

 

 فعال                          والجامعة الكلية وقوانين لوائح تطبيق إجراءات

االلتاازام بجميااع ماااورد بالئحااة الكليااة وقااانون تنظاايم الجامعااات  ياااااااتم 

 المصرية 

 تطاوير فاى الداخلياة  المراجعاة نظاام فاعلياة مدى

 البرنامج

المعااايير القوميااة األكاديميااة المرجعيااة تاام  صااياغة أهااداف البرنااامج  ماان أهااداف 

(ARS) . 

 يخص بما الخارجيين المراجعين مالحظات

 القياس ومعايير البرنامج رجاتمخ

 ال يوجد

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام هيكل) 

 اســم المقرر

 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

وتطبيقات الحاسب في مجال  اإلحصاء

 التخصص
1 2 3 

دراسات موسيقية في مجال )مقرر عربي

 (النظريات والتأليف
1 2 3 

قراءات باللغة اإلنجليزية )مقررأجنبي 

 (في التخصص
1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

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

 (الكونتربوينت الحر

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

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

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

 بالتخصاصايجابى لهاذة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط 

 البمع مراجعاة معاارف الطا البلبحث العلمى لهؤالء الطفضال عن رفع مهارات ا

 .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

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة التنفيذ تتوقي

                                       محسن فكري الخطيب /د  : البرنامج عن المسئول

                                                               مدير البرنامج                                                                                                              

 غادة محمد حسني/ د.أ :مجلس القسم العلمي رئيس                                                                                 

              

 

 

√ 

√ 



 

1 

 

 دكتوراه الفلسفه فى التربية الموسيقية تخصص برنامج تقرير

 (  الموسيقي العربية ) 

 م 6111/   6112  لجامعىا العام

 

 المنوفية  جامعة :جامعة

 كلية التربية النوعية  :ليةك

 التربية الموسيقية :  قسم

 

 

 

 

 أساسية معلومات - أ

 (الموسيقي العربية )ية الموسيقية الترب: التخصص -6 برنامج ماجستير  : البرنامج إسم - 1

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

  عملى ساعات 2          نظرىساعات  2 المقررات عدد / المعتمدة الساعات عدد -٤

    ساعة 16المجموع 

 

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

ية ولجنة الدراسات العليا بالكلية وموافقة نائا  رئايس مجلس الكل

 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

  متاح غير الخارجيين الممتحنين نظام -2

 

 

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 1 بالبرنامج الملتحقين الطيب عدد  -

 % 111 (%)البرنامج فى والنجاح إجتياز معدل - 

 الملتحقاة األعاداد إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  - 

 )سنوات ٣ أخر خيل بالبرنامج

 متزاتد 

وترجع ذلك إلى ما ورد بتقرتر لجنة تقصاي الحقاائ  

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

  .وى الجملورتةانتشار كليات التربية النوعية على مست إلىالنتائج ترجع 

    1 عدد النلائى اإلمتحان نتائج - 

 % 111    إمتياز (%) النجاح تقدترات توزتع -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

√ 

√ 
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 : األكاديمية المعايير -٨

  المرجعية اديميةكاأل المعايير

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :من بكل ودراتة فلم على الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 والمجاالت العربية الموسيقي مجال في المعارف من والُمستجدات واألساسيات النظرتات 1.1.6

 .العيقة ذات

 .الُمختلفة وأدواته العلمي البحث وأخيقيات ومنلجيات أساسيات 6.1.6

 .وتطبيقلا العربية الموسيقي مجال في الملنية للُممارسة لقانونيةوا األخيقية المبادئ 1.6.٣

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة في الجودة وأساسيات مبادئ 1.6.٤

 واُر  البيئة على العربية الموسيقي مجال في الملنية ُممارسته بآثار الُمتعلقة المعارف 1.6.٥

 .وصيانتلا البيئة تنمية

 .العربية الموسيقي مجال في البحثية والمنا ج الحدتثة والرؤى لتطوراتا 2.1.6

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 .منلا واالستنباا عليلا والقياس العربية الموسيقي مجال في المعلومات وتقييم تحليل 1.6.6

 .الُمتاحة الُمعطيات على استنادا   العربية الموسيقي مجال في الُمتخصصة الُمشكيت حل 6.6.6

 .العربية الموسيقي مجال في المعارف إلى تُضيف بحثية دراسات إجراء 6.6.٣

 .العربية لموسيقيا مجال في العلمية األورا  وصياغة كتابة 6.6.٤

 .العربية الموسيقي مجال في األداء لتطوتر التخطيط 6.6.٥

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسات في المخاار تقييم 2.6.6

 .واألدلة البرا ين على المبني العربية الموسيقي مجال في والنقاش الحوار 1.6.6

 .ُمتنوعة ملنية سياقات في العربية الموسيقي جالم في الميئمة الملنية القرارات اتخاذ 2.6.6

 .العربية  الموسيقي مجال في واالبداع االبتكار 2.6.6

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 .العربية الموسيقي مجال في والحدتثة األساسية الملنية الملارات إتقان 6.٣.1

 أساس على العربية الموسيقي مجال في العلمية واألبحاث الملنية التقارتر وتقييم كتابة 6.٣.6

 .سليم علمي

 .لعربيةا الموسيقي مجال في القائمة واألدوات الطُر  وتطوتر تقييم 6.٣.٣

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة تخدم بما التقنية الوسائل استخدام 6.٤.٣

 .اآلخرتن أداء وتنمية العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة لتطوتر التخطيط 6.٥.٣

 ألُخرىا المجاالت مع العربية الموسيقي بمجال الُمرتبطة والنظرتات المعارف بين الربط 6.٣.2

 ..العيقة ذات

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء  المنتقلةلمهارات العامة وا 2-3-2

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 .العربية الموسيقي المج في الُمجتمعية والُمشاركة الُمختلفة بأنواعه الفّعال التواصل 6.٤.1

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة تخدم بما المعلومات تقنية استخدام 6.٤.6

  . العربية الموسيقي مجال في الُمستمر والتدرت  الأاتي التقييم 6.٣.٤



 

٣ 

 

 . العربية الموسيقي مجال في أداء م وتقييم اآلخرتن تعليم 6.٤.٤

 الموسيقي مجال في والمعارف المعلومات على للحصول ُمختلفةال المصادر استخدام 6.٥.٤

 .العربية

 .ُمختلفة ملنية سياقات في الفرت  قيادة على والقدرة فرت  في العمل 6.٤.2

 .بكفاءة الوقت إداءة على والقدرة العربية الموسيقي مجال في العلمية اللقاءت إداءة 6.٤.1

 .العربية الموسيقي مجال في وعرضلا لمعلوماتا جمع في واألمانة بالدقة التحلي 6.٤.2

 القدرات ذوى( الطيب دعم ار 

 )والمتميزتن المحدودة

ااايب الدراسااات العليااا تتمياازون بمسااتوى مناساا  ماان  .ال توجااد ااايب ذول احتياجااات خاصااة

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

 .ألسبوعي مع وكيل الكلية للدراسات العلياا

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :من بكل ةودرات فلم على الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 والمجاالت العربية الموسيقي مجال في المعارف من والُمستجدات واألساسيات النظرتات 1.1.6

 .العيقة ذات

 .الُمختلفة وأدواته العلمي البحث وأخيقيات ومنلجيات أساسيات 6.1.6

 .لاوتطبيق العربية الموسيقي مجال في الملنية للُممارسة والقانونية األخيقية المبادئ 1.6.٣

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة في الجودة وأساسيات مبادئ 1.6.٤

 واُر  البيئة على العربية الموسيقي مجال في الملنية ُممارسته بآثار الُمتعلقة المعارف 1.6.٥

 .وصيانتلا البيئة تنمية

 .لعربيةا الموسيقي مجال في البحثية والمنا ج الحدتثة والرؤى التطورات 2.1.6

 :الذهنية  القدرات 2-2

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

 .منلا واالستنباا عليلا والقياس العربية الموسيقي مجال في المعلومات وتقييم تحليل 1.6.6

 .الُمتاحة الُمعطيات على استنادا   العربية الموسيقي مجال في الُمتخصصة الُمشكيت حل 6.6.6

 .العربية الموسيقي مجال في المعارف إلى تُضيف بحثية دراسات إجراء 6.6.٣

 .العربية الموسيقي مجال في العلمية األورا  وصياغة كتابة 6.6.٤

 .العربية الموسيقي مجال في األداء لتطوتر التخطيط 6.6.٥

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسات في المخاار تقييم 2.6.6

 .واألدلة البرا ين على المبني العربية الموسيقي مجال في والنقاش الحوار 1.6.6

 .ُمتنوعة ملنية سياقات في العربية الموسيقي مجال في الميئمة الملنية القرارات اتخاذ 2.6.6

 .العربية الموسيقي مجال في واالبداع االبتكار 2.6.6

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي

  .العربية الموسيقي مجال في والحدتثة األساسية الملنية الملارات إتقان 6.٣.1

 أساس على العربية الموسيقي مجال في العلمية واألبحاث الملنية التقارتر وتقييم كتابة 6.٣.6

 .سليم علمي

 .العربية الموسيقي مجال في القائمة واألدوات الطُر  وتطوتر تقييم 6.٣.٣

 .العربية الموسيقي مجال في نيةالمل الُممارسة تخدم بما التقنية الوسائل استخدام 6.٤.٣

 .اآلخرتن أداء وتنمية العربية الموسيقي مجال في الملنية الُممارسة لتطوتر التخطيط 6.٥.٣

 األُخرى المجاالت مع العربية الموسيقي بمجال الُمرتبطة والنظرتات المعارف بين الربط 6.٣.2

 .العيقة ذات

 مجال في الموسيقية التربية قسم النوعية التربية في الفلسفة دكتورا  برنامج دراسة بإنتلاء المنتقلةالمهارات العامة و 2-3-2

 :على قادرا   الخرتج تكون أن تج  العربية الموسيقي



 

٤ 

 

 .العربية الموسيقي مجال في الُمجتمعية والُمشاركة الُمختلفة بأنواعه الفّعال التواصل 6.٤.1

 .العربية الموسيقي مجال في الملنية مارسةالمُ  تخدم بما المعلومات تقنية استخدام 6.٤.6

  . العربية الموسيقي مجال في الُمستمر والتدرت  الأاتي التقييم 6.٣.٤

 . العربية الموسيقي مجال في أداء م وتقييم اآلخرتن تعليم 6.٤.٤

 الموسيقي مجال في والمعارف المعلومات على للحصول الُمختلفة المصادر استخدام 6.٥.٤

 .العربية

 .ُمختلفة ملنية سياقات في الفرت  قيادة على والقدرة فرت  في العمل 6.٤.2

 .بكفاءة الوقت إدارة على والقدرة العربية الموسيقي مجال في العلمية اللقاءت إدارة 6.٤.1

 .العربية الموسيقي مجال في وعرضلا المعلومات جمع في واألمانة بالدقة التحلي 6.٤.2

 رمتواف                         البرنامج دليل

 متوافر                                 للبرنامج الدورتة المراجعة نظام

 سنوى                               

 

 ادتمىكاأل  الليكل تواف  مدى

 التعليم من المستلدف مع للبرنامج

ا  في التربية النوعية في تم تحقي  جميع المعارف والملارات المستلدفة من برنامج الدكتور

مجال الموسيقي العربية ولكن بنس  تتفاوت ما بين مقررات العلوم األساسية واالجتماعية 

واإلنسانية وعلوم التخصص وكانت أكثر المقررات تمثيي للأ  المخرجات  ى تأليف وتوزتع 

 .الموسيقي العربية

 ال توجد والتنظيمية اإلدارتة المعوقات

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس بطال تقويم -٩

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

الورقة الدراسية والمناقشة اوال العاام الدراساي واإلمتحاان التطبيقاي أو التحرتارل  مواعيد

 .نلاتة العام الدراسى حس  ابيعة المقرر نظرل أو عملي

 .ال توجد (وجدت إن) الخارجى المراجع ميحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

 1:  1 الطيب : التدرتس  يئة أعضاء نسبة

  التادرتس  يئاة أعضااء تخصصاات ميئماة مادى

 البرنامج حتياجاتال ابقا   عليلم األعباء وتوزتع

               مناس 

تدرتس مقررات تخصصات أعضاء  يئة التدرتس ميئمة ل جميع 

 البرنامج

  مناسبة                         المكتبة

المكتبة وتزوتد ا بمراجع حدتثة ورسائل علمية ودورتات   تجدتدتم 

 .وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

   مناس  المعامل

   مناس  اآللى الحاس 

 فرص توفير فى األعمال جلات مع التعاون مدى

 للطيب التدرت 

 ال توجد

 ال توجد للبرنامج أخرى متطلبات أى -

 

√ 

√ 
√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 



 

٥ 

 

 

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

  فعال                                   القصور لجوان  المتابعة نظام

 الكلية وقوانين لوائح تطبي  إجراءات

  والجامعة

  فعال                                 

 فاى الداخلياة  جعاةالمرا نظاام فاعلياة مادى

 البرنامج تطوتر

(ARS)المعاتير القومياة 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 

دراسات )مقرر عربي

موسيقية فى مجال 

 (الموسيقى العربية

1 2 3 

قراءات )مقررأجنبي 

باللغة اإلنجليزية في 

 (التخصص

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

مقارر  –(  دراسات موسيقية فى مجاال الموسايقى العربياة)مقرر عربي  -حلقة بحث دتدةج مقررات

 .إحصاء وحاس  آلي في مجال التخصص – (في مجال الموسيقي العربية )أجنبي 

بالبرناامج مثال دورات  الملتحقاينيب تقدم الدراسات العليا سنوتا دورات صاقل للطا والملارات التدرت 

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

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

 بالتخصاصاتجابى للاأة الادورات تمثال فاى زتاادة الثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط 

 يبمع مراجعاة معاارف الطا يبفضي عن رفع ملارات البحث العلمى للؤالء الط

 .  باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة للا فيما تتعل

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

 قسم التربية الموسيقية  التنفيأ عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجدتدة  التنفيأ توقيت

 غاده حسنى/د .أ : البرنامج عن المسئول

 غاده حسنى/د .أ: رئيس مجلس القسم العلمي                                           مدير البرنامج                         

√ 

√ 



 

2 

 

 



 

1 

 

 (  الصولفيج واإليقاع واإلرتجال)دكتوراه الفلسفة فى التربية الموسيقية تخصص  برنامج تقرير

 م 8112/   8112 الجامعى  العام

 

 المنوفية  جامعة :جامعة

 كلية التربية النوعية  :كلية

 التربية الموسيقية :  قسم

 

 أساسية معلومات - أ

الصولفيج واإليقاع )التربية الموسيقية : التخصص -8 برنامج دكتوراة الفلسفة  : البرنامج إسم - 1

 (واإلرتجال

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

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

 ساعة    18المجموع 

 

ساام العلمااو وموافقااة لجااان ثيثيااة ويااتم تشااكيللا ماان مجلااس الق الممتحنين لجان تشكيل أسس -٥

مجلس الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية وموافقة نائا  رئايس 

 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 متاح  غير الخارجيين الممتحنين نظام -6

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 1 بالبرنامج الملتحقين الطيب عدد  -

 % 111 (%)فى البرنامج نجاحوال إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  - 

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خيل

 متزايد 

ويرجع ذلك إلى ما ورد بتقرير لجنة تقصاو الحقاائ  

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

 . يات التربية النوعية على مستوى الجملوريةانتشار كل النتائج يرجع إلى

    1عدد  النلائى اإلمتحان نتائج - 

 % 111   جيد جدا (%)النجاح  تقديرات توزيع -

 

 

 : األكاديمية المعايير -٨

  األكاديمية المرجعية المعايير

√ 

√ 

 



 

8 

 

 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

نوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية ال

 :الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج على فلم ودراية بكل من

النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.1.8

 .والمجاالت ذات العيقة

 .مو وأدواته الُمختلفةأساسيات ومنلجيات وأخيقيات البحث العل 8.1.8

المبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال  1.8.٣

 .وتطبيقلا

 .مبادئ وأساسيات الجودة فو الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.8.٤

مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على  المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته الملنية فو 1.8.٥

 .البيئة واُر  تنمية البيئة وصيانتلا

 .التطورات والرؤى الحديثة والمنا ج البحثية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 6.1.8

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

وسيقية فو مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الم

 :الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

تحليل وتقييم المعلومات فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقياس عليلا  1.8.8

 .واالستنباا منلا

حل الُمشكيت الُمتخصصة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال استناداً على  8.8.8

 .ت الُمتاحةالُمعطيا

 .إجراء دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.8.٣

 .كتابة وصياغة األورا  العلمية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.8.٤

 .التخطيط لتطوير األداء فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.8.٥

 .مارسات الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالتقييم المخاار فو المُ  6.8.8

 .الحوار والنقاش فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال المبنو على البرا ين واألدلة 2.8.8

اتخاذ القرارات الملنية الميئمة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال فو سياقات  2.8.8

 .ملنية ُمتنوعة

 .بداع فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالاالبتكار واال 2.8.8

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال 

 :الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

 .الملنية األساسية والحديثة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال إتقان الملارات 8.٣.1

كتابة وتقييم التقارير الملنية واألبحاث العلمية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال  8.٣.8

 .على أساس علمو سليم

  .تقييم وتطوير الطُر  واألدوات القائمة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.٣.٣

استخدام الوسائل التقنية بما يخدم الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.٣

 .واالرتجال

التخطيط لتطوير الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتنمية أداء  8.٥.٣

 .اآلخرين

واالرتجال مع الربط بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الصولفيج واإليقاع  8.٣.6

 .المجاالت األُخرى ذات العيقة

بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال  المهارات العامة والمنتقلة  2-3-2

 :قادراً على الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج

ختلفة والُمشاركة الُمجتمعية فو مجال الصولفيج واإليقاع التواصل الفّعال بأنواعه المُ  8.٤.1

 .واالرتجال

استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.8

 .واالرتجال



 

٣ 

 

 . التقييم الأاتو والتدري  الُمستمر فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.٣.٤

 . وتقييم أداء م فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالتعليم اآلخرين  8.٤.٤

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف فو مجال الصولفيج  8.٥.٤

 .واإليقاع واالرتجال

 .العمل فو فري  والقدرة على قيادة الفري  فو سياقات ملنية ُمختلفة 8.٤.6

الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقدرة على إداءة الوقت  إداءة اللقاءت العلمية فو مجال 8.٤.2

 .بكفاءة

التحلو بالدقة واألمانة فو جمع المعلومات وعرضلا فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.2

 .واالرتجال

 القدرات ذوى( الطيب دعم ار 

 )المحدودة والمتميزين

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

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

 .األسبوعو مع وكيل الكلية للدراسات العليا

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

ا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكتور

 :الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج على فلم ودراية بكل من

النظريات واألساسيات والُمستجدات من المعارف فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.1.8

 .والمجاالت ذات العيقة

 .يات وأخيقيات البحث العلمو وأدواته الُمختلفةأساسيات ومنلج 8.1.8

المبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال  1.8.٣

 .وتطبيقلا

 .مبادئ وأساسيات الجودة فو الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 1.8.٤

آثار ُممارسته الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال على المعارف الُمتعلقة ب 1.8.٥

 .البيئة واُر  تنمية البيئة وصيانتلا

 .التطورات والرؤى الحديثة والمنا ج البحثية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 6.1.8

 :القدرات الذهنية  2-2

 

ء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال بإنتلا

 :الصولفيج واإليقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً على

تحليل وتقييم المعلومات فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقياس عليلا  1.8.8

 .واالستنباا منلا

ُمتخصصة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال استناداً على حل الُمشكيت ال 8.8.8

 .الُمعطيات الُمتاحة

.إجراء دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.8.٣

  

 .كتابة وصياغة األورا  العلمية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.8.٤

 .ء فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالالتخطيط لتطوير األدا 8.8.٥

 .تقييم المخاار فو الُممارسات الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 6.8.8

 .الحوار والنقاش فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال المبنو على البرا ين واألدلة 2.8.8

يج واإليقاع واالرتجال فو سياقات اتخاذ القرارات الملنية الميئمة فو مجال الصولف 2.8.8

 .ملنية ُمتنوعة

  .االبتكار واالبداع فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 2.8.8



 

٤ 

 

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال 

 :يقاع واالرتجال يج  أن يكون الخريج قادراً علىالصولفيج واإل

 .إتقان الملارات الملنية األساسية والحديثة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.٣.1

كتابة وتقييم التقارير الملنية واألبحاث العلمية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال  8.٣.8

 .على أساس علمو سليم

  .ر الطُر  واألدوات القائمة فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالتقييم وتطوي 8.٣.٣

استخدام الوسائل التقنية بما يخدم الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.٣

 .واالرتجال

التخطيط لتطوير الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال وتنمية أداء  8.٥.٣

 .اآلخرين

الربط بين المعارف والنظريات الُمرتبطة بمجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال مع  8.٣.6

 .المجاالت األُخرى ذات العيقة

بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة فو التربية النوعية قسم التربية الموسيقية فو مجال  المهارات العامة والمنتقلة 2-3-2

 :يج  أن يكون الخريج قادراً علىالصولفيج واإليقاع واالرتجال 

التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.1

 .واالرتجال

استخدام تقنية المعلومات بما يخدم الُممارسة الملنية فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.8

 .واالرتجال

 . ُمستمر فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجالالتقييم الأاتو والتدري  ال 8.٣.٤

 . تعليم اآلخرين وتقييم أداء م فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال 8.٤.٤

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف فو مجال الصولفيج  8.٥.٤

 .واإليقاع واالرتجال

 .فري  فو سياقات ملنية ُمختلفةالعمل فو فري  والقدرة على قيادة ال 8.٤.6

إداءة اللقاءت العلمية فو مجال الصولفيج واإليقاع واالرتجال والقدرة على إداءة الوقت  8.٤.2

 .بكفاءة

التحلو بالدقة واألمانة فو جمع المعلومات وعرضلا فو مجال الصولفيج واإليقاع  8.٤.2

 .واالرتجال

 متوافر                         البرنامج دليل

 متوافر                                 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 سنوى                               

 

 الليكل  األكاديمى تواف  مدى

 التعليم من مع المستلدف للبرنامج

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

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

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

 .العربية

 ال يوجد اإلدارية والتنظيمية المعوقات

 : التعليم من مستهدفال إكتساب مدى لقياس طالب تقويم -٩

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

الورقة الدراسية والمناقشة اوال العاام الدراساو واإلمتحاان التطبيقاو أو التحريارل  مواعيد

 .نلاية العام الدراسى حس  ابيعة المقرر نظرل أو عملو

 .ال يوجد (وجدت إن)جى المراجع الخار ميحظات

 : التعليمية اإلمكانيات - 1١

√ 

√ 
√ 



 

٥ 

 

 1:  2 الطيب : التدريس  يئة أعضاء نسبة

 التادريس   يئاة أعضااء تخصصاات ميئماة مادى

 البرنامج الحتياجات ابقاً  عليلم األعباء وتوزيع

 مناس               

تخصصات أعضاء  يئة التدريس ميئمة لتدريس مقررات  جميع 

 البرنامج

  مناسبة                         المكتبة

المكتبة وتزويد ا بمراجع حديثة ورسائل علمية ودوريات   تجديدتم 

 .وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

 مناس    المعامل

 مناس    اآللى الحاس 

فرص  توفير فى جلات األعمال مع التعاون مدى

 للطيب التدري 

 ال يوجد

 ال يوجد أخرى للبرنامج تمتطلبا أى -

 

 

 

 

 : والتطوير الجودة إدارة - 11

  فعال                                  لجوان  القصور  المتابعة نظام

 الكلية تطبي  لوائح وقوانين إجراءات

 والجامعة 

  فعال                                 

 فاى نظاام المراجعاة  الداخلياة فاعلياة مادى

 ر البرنامجتطوي

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

  

يخص  بما المراجعين الخارجيين ميحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 ال يوجد

 

 

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام  يكل) 

 اســم المقرر

 عات األسبوعيةعدد السا

 مجموع تطبيقي نظرى

اإلحصاءوتطبيقات 

الحاسب في مجال 

 التخصص

1 2 3 

دراسات )مقرر عربي

موسيقية فى مجال 

 (الصولفيج

1 2 3 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

√ 



 

6 

 

قراءات )مقررأجنبي 

باللغة اإلنجليزية في 

 (التخصص

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

مقارر أجنباو  –( ساات موسايقية فاى مجاال الصاولفيجدرا)مقرر عرباو  -حلقة بحث جديدة مقررات

 .إحصاء وحاس  آلو فو مجال التخصص – (فو مجال الصولفيج )

تقدم الدراسات العليا سنويا دورات صاقل للطايب الملتحقاين بالبرناامج مثال دورات  والملارات التدري 

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

الطاايب علااى االسااتبيان الااأى أعااد خصيصااا للااأا الغاار  أن  نااا  مااردود  رأى

ايجابى للاأة الادورات تمثال فاى زياادة الثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط بالتخصاص 

فضي عن رفع ملارات البحث العلمى للؤالء الطيب مع مراجعاة معاارف الطايب 

 .لمناسبة للا فيما يتعل  باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية ا

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

 قسم التربية الموسيقية  التنفيأ عن المسئول

 بعد اعتماد مقترح الئحة الدراسات العليا الجديدة  التنفيأ توقيت

 برهام  لبنى فريد /د : البرنامج عن المسئول

 :           مدير البرنامج                                 رئيس مجلس القسم العلمي                 
 

 غادة حسنى/د.أ                                                              

 



 

1 

 

 تخصص التربية الموسيقية دكتوراه الفلسفه فى برنامج تقرير

   ( االداء االلى والغنائى) 

 م 8112/   8112  لجامعىا العام

 

 المنوفية  جامعة :جامعة

 التربية النوعية كلية  :كلية

 التربية الموسيقية :  قسم

 

 أساسية معلومات - أ

 ( أداء الى وغنائى)التربية الموسيقية : التخصص -8 برنامج ماجستير  : البرنامج إسم - 1

 سنة واحدة الدراسية السنوات عدد -٣

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

    ساعة 18المجموع 

 

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

الكلية ولجنة الدراسات العليا بالكلية وموافقة نائا  رئايس مجلس 

 .الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالجامعة

 متاح  غير الخارجيين الممتحنين نظام -6

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 1 بالبرنامج الملتحقين الطيب عدد  -

 % 111 (%)فى البرنامج والنجاح إجتياز معدل - 

 األعاداد الملتحقاة إلاى منساوبة( بالبرناامج اإللتحاا  إتجاا  - 

 )سنوات ٣ أخر بالبرنامج خيل

 متزاتد 

وترجع ذلك إلى ما ورد بتقرتر لجنة تقصا  الحقاائ  

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

 . مستوى الجملورتة علىالنوعية انتشار كليات التربية  النتائج ترجع إلى

    1 عدد النلائى اإلمتحان نتائج - 

 % 111    جيد  (%) النجاح تقدترات توزتع -

 

 

 : اديميةاألك المعايير -٨

  األكاديمية المرجعية المعايير

√ 

√ 
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 :المعرفـة والفهم .  2/1

 

االداء ية ف  مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيق

 :تج  أن تكون الخرتج على فلم ودراتة بكل منااللى والغنائى 

النظرتات واألساسيات والُمستجدات من المعارف ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ   8 .1.1

 .والمجاالت ذات العيقة

 .أساسيات ومنلجيات وأخيقيات البحث العلم  وأدواته الُمختلفة 8.1.8

 .دئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  وتطبيقلاالمبا 1.8.٣

 .مبادئ وأساسيات الجودة ف  الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  1.8.٤

المعارف الُمتعلقة بآثار ُممارسته الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  على البيئة  1.8.٥

 .واُر  تنمية البيئة وصيانتلا

 .التطورات والرؤى الحدتثة والمنا ج البحثية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  6.1.8

 .المبادئ وأساسيات الجودة ف  الممارسة الملنية ف  مجال النظرتات والتأتف  2.1.8

 .لبيئة وصيانتلاالمعارف المتعلقة بآثار ممارسته الملنية على البيئة وار  تنمية ا 2.  1.8

 :القدرات الذهنيـة .  2/2

 

االداء بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال 

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى

 .واالستنباا منلا تحليل وتقييم المعلومات ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  والقياس عليلا 1.8.8

حل الُمشكيت الُمتخصصة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  استناداً على الُمعطيات  8.8.8

 .الُمتاحة

 .إجراء دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٣

 .كتابة وصياغة األورا  العلمية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٤

 .التخطيط لتطوتر األداء ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٥

 .تقييم المخاار ف  الُممارسات الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  6.8.8

 .الحوار والنقاش ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  المبن  على البرا ين واألدلة 2.8.8

ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  ف  سياقات ملنية اتخاذ القرارات الملنية الميئمة  2.8.8

 .ُمتنوعة

 .االبتكار واالبداع ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  2.8.8

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

االداء بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال 

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى

 .إتقان الملارات الملنية األساسية والحدتثة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٣.1

كتابة وتقييم التقارتر الملنية واألبحاث العلمية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  على  8.٣.8

 .أساس علم  سليم

 .واألدوات القائمة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  تقييم وتطوتر الطُر  8.٣.٣

 .استخدام الوسائل التقنية بما تخدم الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.٣

 .التخطيط لتطوتر الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  وتنمية أداء اآلخرتن 8.٥.٣

والنظرتات الُمرتبطة بمجال األداء اآلل  أو الغنائ  مع المجاالت  الربط بين المعارف 8.٣.6

 .األُخرى ذات العيقة

االداء بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال  المهارات العامة والمنتقلة  2-3-2

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى

 .التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8 .٤.1

 .استخدام تقنية المعلومات بما تخدم الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.8

 .  التقييم الأات  والتدرت  الُمستمر ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ 8.٣.٤

 . تعليم اآلخرتن وتقييم أداء م ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.٤

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف ف  مجال األداء اآلل  أو  8.٥.٤

 .الغنائ 

 .العمل ف  فرت  والقدرة على قيادة الفرت  ف  سياقات ملنية ُمختلفة 8.٤.6



 

٣ 

 

 .العلمية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  والقدرة على إداءة الوقت بكفاءة إداءة اللقاءت 8.٤.2

 .التحل  بالدقة واألمانة ف  جمع المعلومات وعرضلا ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.2

 القدرات ذوى( الطيب دعم ار 

 )المحدودة والمتميزتن

لعليااا تتمياازون بمسااتوى مناساا  ماان ااايب الدراسااات ا .ال توجااد ااايب ذول احتياجااات خاصااة

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

 .األسبوع  مع وكيل الكلية للدراسات العليا

 المعايير القياسية المرجعية 

 المعايير القياسية العامة  -2

 :المعرفة و الفهم  2-1

 

االداء مج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال بإنتلاء دراسة برنا

 :تج  أن تكون الخرتج على فلم ودراتة بكل من االلى والغنائى

النظرتات واألساسيات والُمستجدات من المعارف ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ   1.1.8

 .والمجاالت ذات العيقة

 .ات وأخيقيات البحث العلم  وأدواته الُمختلفةأساسيات ومنلجي 8.1.8

 .المبادئ األخيقية والقانونية للُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  وتطبيقلا 1.8.٣

 .مبادئ وأساسيات الجودة ف  الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  1.8.٤

رسته الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  على البيئة المعارف الُمتعلقة بآثار ُمما 1.8.٥

 .واُر  تنمية البيئة وصيانتلا

 .التطورات والرؤى الحدتثة والمنا ج البحثية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  6.1.8

 .المبادئ وأساسيات الجودة ف  الممارسة الملنية ف  مجال النظرتات والتأتف  2.1.8

 .المعارف المتعلقة بآثار ممارسته الملنية على البيئة وار  تنمية البيئة وصيانتلا 2.  1.8

 :القدرات الذهنية  2-2

 

االداء بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال 

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى 

 .تحليل وتقييم المعلومات ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  والقياس عليلا واالستنباا منلا 1.8.8

حل الُمشكيت الُمتخصصة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  استناداً على الُمعطيات  8.8.8

 .الُمتاحة

 .إجراء دراسات بحثية تُضيف إلى المعارف ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٣

 .كتابة وصياغة األورا  العلمية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٤

 .التخطيط لتطوتر األداء ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.8.٥

 .تقييم المخاار ف  الُممارسات الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  6.8.8

 .المبن  على البرا ين واألدلة الحوار والنقاش ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  2.8.8

اتخاذ القرارات الملنية الميئمة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  ف  سياقات ملنية  2.8.8

 .ُمتنوعة

 .االبتكار واالبداع ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ   2.8.8

 :المهـارات .  2/3

 :مهارات مهنية وعملية  -2/3/1

 

االداء ورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التربية الموسيقية ف  مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكت

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى

 .إتقان الملارات الملنية األساسية والحدتثة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  1/٣/8 .٣.1

مجال األداء اآلل  أو الغنائ  على كتابة وتقييم التقارتر الملنية واألبحاث العلمية ف   8.٣.8

 .أساس علم  سليم

  .تقييم وتطوتر الطُر  واألدوات القائمة ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٣.٣

 .استخدام الوسائل التقنية بما تخدم الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.٣

 .  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  وتنمية أداء اآلخرتنالتخطيط لتطوتر الُممارسة الملنية ف 8.٥.٣

الربط بين المعارف والنظرتات الُمرتبطة بمجال األداء اآلل  أو الغنائ  مع المجاالت  8.٣.6

 .األُخرى ذات العيقة

االداء بية الموسيقية ف  مجال بإنتلاء دراسة برنامج دكتورا  الفلسفة ف  التربية النوعية قسم التر المهارات العامة والمنتقلة 2-3-2

 :تج  أن تكون الخرتج قادراً على االلى والغنائى 

التواصل الفّعال بأنواعه الُمختلفة والُمشاركة الُمجتمعية ف  مجال األداء اآلل  أو  4/1/ .٤.1

 .الغنائ 



 

٤ 

 

استخدام تقنية المعلومات بما تخدم الُممارسة الملنية ف  مجال األداء اآلل  أو  8.٤.8

 .الغنائ 

 . التقييم الأات  والتدرت  الُمستمر ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٣.٤

 . تعليم اآلخرتن وتقييم أداء م ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  8.٤.٤

استخدام المصادر الُمختلفة للحصول على المعلومات والمعارف ف  مجال األداء  8.٥.٤

 .اآلل  أو الغنائ 

 .ف  فرت  والقدرة على قيادة الفرت  ف  سياقات ملنية ُمختلفة العمل 8.٤.6

إداءة اللقاءت العلمية ف  مجال األداء اآلل  أو الغنائ  والقدرة على إداءة الوقت  8.٤.2

 .بكفاءة

التحل  بالدقة واألمانة ف  جمع المعلومات وعرضلا ف  مجال األداء اآلل  أو  8.٤.2

 .الغنائ 

 

 وافرمت                         البرنامج دليل

 متوافر                                 الدورتة للبرنامج المراجعة نظام

 سنوى                               

 

 الليكل  األكادتمى تواف  مدى

 التعليم من مع المستلدف للبرنامج

ف  التربية النوعية ف   تورا الدكتم تحقي  جميع المعارف والملارات المستلدفة من برنامج 

ولكن بنس  تتفاوت ما بين مقررات العلوم األساسية واالجتماعية  االداء االلى والغنائىمجال 

 واإلنسانية وعلوم التخصص 

 ال توجد اإلدارتة والتنظيمية المعوقات

 : التعليم من المستهدف تسابإك مدى لقياس طالب تقويم -٩

 إمتحان تحرترل -إمتحان تطبيق  –أعمال السنة  -ومناقشة  ورقة دراسية التقوتم أدوات

الورقة الدراسية والمناقشة اوال العاام الدراسا  واإلمتحاان التطبيقا  أو التحرتارل  مواعيد

 .نلاتة العام الدراسى حس  ابيعة المقرر نظرل أو عمل 

 .ال توجد (وجدت إن)المراجع الخارجى  ميحظات

 : ميةالتعلي اإلمكانيات - 1١

 1:  2 الطيب : التدرتس  يئة أعضاء نسبة

 التادرتس   يئاة أعضااء تخصصاات ميئماة مادى

 البرنامج الحتياجات ابقاً  عليلم األعباء وتوزتع

 مناس               

تخصصات أعضاء  يئة التدرتس ميئمة لتدرتس مقررات  جميع 

 البرنامج

  مناسبة                         المكتبة

المكتبة وتزوتد ا بمراجع حدتثة ورسائل علمية ودورتات   تجدتد تم

 .وذلك لتغطية جميع االقسام العلمية 

 مناس    المعامل

 مناس    اآللى الحاس 

فرص  توفير فى جلات األعمال مع التعاون مدى

 للطيب التدرت 

 ال توجد

√ 

√ 

√ 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 



 

٥ 

 

 ال توجد أخرى للبرنامج متطلبات أى -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : والتطوير الجودة ارةإد - 11

  فعال                                  لجوان  القصور  المتابعة نظام

 الكلية تطبي  لوائح وقوانين إجراءات

 والجامعة 

  فعال                                 

 فاى نظاام المراجعاة  الداخلياة فاعلياة مادى

 تطوتر البرنامج

(ARS)المعاتير القومياة األكادتمياة المرجعياة من أ داف  تم  صياغة أ داف البرنامج 

  

تخص  بما المراجعين الخارجيين ميحظات

 القياس البرنامج ومعاتير مخرجات

 ال توجد

 

 

 

 : البرنامج تطوير مقترحات -12

 الساعات/ تالمقررا ) جالبرنام  يكل) 

 اســم المقرر

 عدد الساعات األسبوعية

 مجموع تطبيقي نظرى

إلحصاءوتطبيقات ا

الحاسب في مجال 

 التخصص

1 2 3 

 3 2 1 مقرر عربي

قراءات )مقررأجنبي 

باللغة اإلنجليزية في 

 (التخصص

1 2 3 

 3 - 3 حلقة بحث 

 12 6 6 المجموع
 

√ 

√ 
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 – ( االداء االلااى والغنااائىفاا  مجااال )مقاارر أجنباا   –  مقاارر عرباا  -حلقااة بحااث جدتدة مقررات

 .التخصصوحاس  آل  ف  مجال  إحصاء

تقدم الدراسات العليا سنوتا دورات صاقل للطايب الملتحقاين بالبرناامج مثال دورات  والملارات التدرت 

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

رأى الطاايب علااى االسااتبيان الااأى أعااد خصيصااا للااأا الغاار  أن  نااا  مااردود 

زتاادة الثقافاة واكتسااب معاارف تارتبط بالتخصاص  اتجابى للاأة الادورات تمثال فاى

فضي عن رفع ملارات البحث العلمى للؤالء الطيب مع مراجعاة معاارف الطايب 

 .فيما تتعل  باعداد الرسائل العلمية والمعالجة االحصائية المناسبة للا 

 طلبات سو  العملتطوتر محتوى المقررات بما تتناس  مع مت البرنامج األعمال لتطوتر قطاع مقترحات

 قسم التربية الموسيقية  التنفيأ عن المسئول

 مقترح الئحة الدراسات العليا الجدتدة بعد اعتماد  التنفيأ توقيت

 لبنى فريد برهام . د : البرنامج عن المسئول

 غاده حسنى/د .أ: مدير البرنامج          رئيس مجلس القسم العلمي                 

 


