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 إعداد ُمعلم التربية الموسيقية البكالوريوس  برنامج تقرير

 م 2020/   2019 الجامعى  العام

 التربية الموسيقية:  قسم

 أساسية  معلومات - أ

 التربية الموسيقية : التخصص - ٢ إعداد ُمعلم التربية الموسيقية البكالوريوس   :البرنامج إسم - 1

 أربعة سنوات    الدراسية  السنوات عدد  -٣

 مقرر دراسي   78عدد                    عملى              نظرى المقررات عدد  / المعتمدة الساعات عدد  -٤

 . في االمتحانات التطبيقية تشكيل لجنة ثالثية من قِبَل مجلس القسم الممتحنين  لجان تشكيل أسس - ٥

في االمتحانات من قبل عميد الكلية بقرار تشكيل لجان الممتحنيين 

 النظرية.

                             متاح متاح   غير الخارجيين الممتحنين نظام - ٦

 متخصصة معلومات - ب

 : إحصائيات -٧

 1٤7الفرقة االولي   بالبرنامج الملتحقين الطالب عدد  -

 81الفرقة الثانية  

 ٦9الفرقة الثالثة  

 ٥8الفرقة الرابعة  

 % 9٤.8٢ (%) البرنامجفى  والنجاح إجتياز معدل - 

 بالبرنامج اإللتحاق إتجاه - 

 )العام الماضي بالبرنامج خالل األعداد الملتحقة إلى منسوبة(

 تناقص مُ                        ثابت                   تزايدمُ 

  

 % ٤8.97—1٤7الفرقة االولي   النهائى  اإلمتحان نتائج - 

 % 70.٣7—81الفرقة الثانية  

 % 7٢.٤٦—٦9الفرقة الثالثة  

 % 9٤.8٢—٥8الفرقة الرابعة  

         %٣7.9٣جداً  جيدطالب   ٢٢  , %10.٣٤ إمتيازطالب  ٦ ( %النجاح )  تقديرات توزيع  -

 % ٣.٤٥   مقبول طالب  ٢ ,  %٤٣.10  جيدطالب  ٢٥

 % ٣.٤٥طالب منقولون بمادة تخلف واحده  ٢

 % 1.7٢طالب منقولون بمادتي تخلف   1

 : األكاديمية المعايير -٨

 األكاديمية المرجعية المعايير
 

 الخريج قادراً علي أن: بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصبح  م يهافمرف والاالمع -أ-2

يتعّرف على الُمصطلحات والمفاهيم االساسية الُمرتبطة بتاريخ وتحليل وقواعد الموسيقى    1-أ-٢

 العربية والغربية واألساليب الموسيقية الُمميزة للعصور الموسيقية الُمختلفة. 

يشرح قواعد وأساسيات الصولفيج واالرتجال الموسيقى واإليقاااا الحر ااي وقاارااة وأداا    ٢-أ-٢

 لُمدّونة الموسيقية إيقاعياً وصولفائياً ولحنياً.وتدّوين ا

يتعرف على الُمصطلحات والتعبيرات الموسيقية الُمختلفة نظرياً وعملياً، وأساليب التأليف    ٣-أ-٢

 الموسيقي ونظرياته والقوالب الُمختلفة للموسيقي العربية والغربية.

واالعمااال الموساايقية وعلاام الهااارمونى يوضااح قواعااد وأُسااس وتحلياال المقطوعااات   ٤-أ-٢

والكونتربوينت والتوزيع اآللي والغنائي وأساليب تطبيقها نظرياً وعملياً، وقواعااد الكتابااة 

 الهارمونية والكونترابنطية.

يصف األُسس والمبادئ والُمصااطلحات التااي تتطلبهااا مهااارة األداا العزفااي علااى اآلالت    ٥-أ-٢

لنفخ, آالت وترية, آالت تربوية( وأُسس أداا العزف الجماااعي الموسيقية الُمختلفة )آالت ا

 للُمؤلفات األُور سترالية للموسيقي الغربية .

يشاارح أُسااس علاام الصااوت والعااروا الشااعرو والموساايقى وأحكامهما،واهميااة اللغااة   ٦-أ-٢

 العربية وخصائصها المميزة  وأساليب البحث العلمي.
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وغناااا األناداايد وأنواعهااا ، وقواعااد تاادريب الصااوت يتعرف علي أُسس وقواعد عاازف     7-أ-٢

 وأساليب أداا أغانى أجنبية فردية وجماعية. وأساليب وطرق قيادة الكورال  .

 يصف االيقاا وأنواا الضروب فى الموسيقي العربية.  8-أ-٢

 يشرح بلغة عربية وأجنبية سليمة في مجال تخصصه.   9-أ-٢

التربوية والتخطيط، واإلرداد التربوو والنفسي، وريادة   يُصنف أُسس ونظريات اإلدارة  10-أ-٢

 األعمال.

رق تطااويره وتقويمااه، وتصااميم البي ااات  11-أ-٢ يتعااّرف علااى الماانهج الدراسااى وُمكوناتااه وطااُ

 التعليمية والتعلمية وأسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.  

الُمعينة بما يتناسااب مااع خصااائص يُعدد نظريات واستراتيجيات التعليم والتعلم والوسائل    1٢-أ-٢

 مراحل نمو الُمتعلمين.

يُوضح االختالف بين التقويم التربوى ونظرياته، واالسااتفادة ماان ُممياازات إسااتراتيجيات   1٣-أ-٢

 التقويم التربوو. 

 يتعرف على مفهوم التعلم الذاتي ونظرياته، وإعداد منهجيات البحث واالستقصاا. 1٤-أ-٢

لتنمية المهنية والتعليم الُمستمر، ومصااادر وُمتطلبااات العالقااات المهنيااة يُصنف أساليب ا  1٥-أ-٢

 في مجال التعليم. 

يُعيد صياغة أخالقيات مهنة التعلاايم، والتشااريعات الُمنظمااة لهااا، والتعاارف علااى حقااوق   1٦-أ-٢

 الُمعلم وواجباته.

ساافية الُمرتبطااة بااالمجتمع يصف األبعاد الُمجتمعية السياسية، والثقافية، والتاريخية، والفل  17-أ-٢

 والتعليم.

 يصف ُمقومات بناا الشخصية، وتعزيز الهوية الثقافية. 18-أ-٢

يتعاارف علااى ُمتطلبااات العماال فااي فرياا  والُمشااار ة الُمجتمعيااة واسااتخدام تكنولوجيااا  19-أ-٢

 المعلومات في مجال تخصصه.

 ة الُمختلفة.   يصف مداخل ونُظم الجودة واالعتماد بالُمؤسسات التعليمي ٢0-أ-٢

 بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصبح الخريج قادراً علي أن:  ذهنية ال المهارات -ب  -2

يستنتج الضروب وااليقاعات واألجناس والمقامات العربية والغربية والساللم الموسيقية    1-ب-٢

 المختلفة نظريا وسمعياً.

الموساايقية اآلليااة والغنائيااة العربيااة والغربيااة نظريااا  وعاان يُحلل أسلوب أداا الُمؤلفات    ٢-ب-٢

 طري  الغناا أو االستماا بشكل علمى سليم.

يُقارن بين أسلوب تأليف القوالااب الموساايقية فااي الموساايقي العربيااة والغربيااة والنساايج    ٣-ب-٢

 الموسيقي الُمستخدم، وتحليلها بأسلوب علمي سليم.

دة والغليظااة والُمتوافقااة والُمتنااافرة نظرياااً وساامعياًتيعاً لقواعااد يُميز بين االصوات الحااا   ٤-ب-٢

 الموسيقي العربية والغربية وعلم الصوت.

يُقارن بين آالت األُور سترا السيمفونى في الموسيقي الغربية وآالت التخت العربااي فااي    ٥-ب-٢

يقية الموسيقي العربيااة ماان ناحيااة أساالوب األداا وإصاادار الصااوت والتعبياارات الموساا 

 ودور  ل آلة.

 يستنتج بحور الشعر الُمختلفة.  ٦-ب-٢

 يستنتج أفكار جديدة للقضايا الُمتضمنة بالُمحتوى الدراسي.  7-ب-٢

 يربط بين أساليب تقويم الُمتعلمين، ونتائج تقويم أدااه وأداا اآلخرين.  8-ب-٢

 يُحلل السياسات والنُظم التعليمية.    9-ب-٢

باللغتين العربية واالجنبية وتكنولوجيا التعليم فااي التاادريس والتاادريب يُوظف معلوماته    10-ب-٢

 واالرداد في مجال تخصصه

 يُوظف األعمال الموسيقية والغنائية في تعليم المراحل العُمرية الُمختلفة. 11-ب-٢

 يبتكر الهارمونيات الُمناسبة لأللحان واألغاني. 1٢-ب-٢

 ويُوزعها للكورال والفرق المدرسية.يقترح األلحان  1٣-ب-٢

 يُخطط ألداا الُمؤلفات الموسيقية عن طري  األداا العزفي والغنائي. 1٤-ب-٢

يااربط بااين العااروا الموساايقي والشااعرو وأساساايات الحاسااب اآللااي وتكنولوجيااا  1٥-ب-٢

 المعلومات واالتصاالت واستخدامهما في مجال تخصصه.
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 بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصبح الخريج قادراً علي أن:  مهنيةال المهارات -ج-2

يُمارس قرااة وغناا وتدّوين الُمدّونات الموسيقية العربية والغربية وااليقاعااات الُمختلفااة    1-ج-٢

 وتفسير ُمفرداتها صولفائياً ولحنياً.

والتربويااة وآالت الاانفخ يُمارس مهارة األداا العزفااي علااى آلااة البيااانو واآلالت الوتريااة    ٢-ج-٢

 بأُسس علمية سليمة حسب تخصصه في أداا االعمال الموسيقية المختلفة.

يُطب  المبادئ والمفاهيم األساسية  لتأليف أعمااال موساايقية و توزيااع األفكااار الموساايقية    ٣-ج-٢

 على مجموعات صغيرة غنائية أو أُور سترالية.

عربيااة والغربيااة والقوالااب الموساايقية الُمختلفااة ب تقااان يُمارس األداا الغنائى للمقامااات ال   ٤-ج-٢

 فردياً وجماعياً.

يختار بحور الشعر والتقطيع العروضى لمقطوعات موسيقية صااغيرة حسااب اسااس علاام   ٥-ج-٢

العروا الشعرو والموسيقي مع استخدام أنواا الُمصاااحبة الُمناساابة فااى أداا الساااللم 

 س اإلرتجال الموسيقي.واألناديد والسالم الوطنى وفقاً ألُس

يمارس تدوين وأداا العالمات االيقاعية، والضااروب العربيااة، و اإليقاعااات والمااوازين    ٦-ج-٢

 الموسيقية الُمختلفة نظرياً وحر ياً.  

 يقيس ماهية التخطيط للدرس في ضوا نواتج التعلم الُمستهدفة وأنواعه.  7-ج-٢

 والعوامل الُمؤثرة في جودتها.   يستخدم عناصر البي ة التربوية الجيدة  8-ج-٢

يختار الُطرق الُمختلفااة إلدارة الصااف وُمواجهااة الفااروق الفرديااة لتحقياا  نااواتج الااتعلم    9-ج-٢

 الُمستهدفة.

 يمارس القرااة باللغة العربية واالجنبية  في مجال تخصصه معتمدا علي تكنولوجيا المعلومات. 10-ج-٢

 للتعليم والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية.  يستخدم استراتيجيات ُمتنوعة 11-ج-٢

يستخدم أساليب وأدوات التقويم التربوو فااي تحسااين المنااار المدرسااى لتنميااة مهااارات   1٢-ج-٢

 التعلم المهني ذاتياً.

 يستخدم آليات لبناا العالقات المهنية مع المعنيين بالتعليم والُمجتمع. 1٣-ج-٢

 والنفسي وريادة األعمال في مجال تخصصه. يُوظف أُسس اإلرداد التربوو 1٤-ج-٢

يُطباا  قواعااد تحلياال الُمؤلفااات الموساايقية العربيااة والغربيااة المسااموعة والُمدّونااة و  1٥-ب-٢

 االنتقاالت السلمية والمقامية المختلفة نظرياً وسمعياً.

 يمارس قيادة الكورال في االعمال الموسيقية الجماعية والعروا المسرحية .  1٦-ج-٢

يصمم آلة موسيقية مصغرة  وسيلة تعليمية من الموارد واالدوات المتاحة في البي ة  17-ج-٢

 المحيطة  معتمداً علي أسس علم الصوت .

 بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصبح الخريج قادراً علي أن:  نتقاليةالمهارات العامة واإل -د -2

األداا العزفااي علااى اآلالت الموساايقية الُمختلفااة، يعمل ضمن فري  إلعااداد ورل لتعلاايم    1-د-٢

 وقرااة وغناا وتحليل الُمدّونات الموسيقية العربية والغربية.

يتواصل مع الُمؤسسات الثقافية والعالجية واإلجتماعية فى تنظيم الحفالت الموسيقية ذات    ٢-د-٢

 لمبادىا الوطنية.الدور التربوى والثقافى لرفع وُرقى الذُوق العام وترسيخ القيم وا

يتواصل مع اآلخرين إلعداد أنشطة موساايقية لنشاار ثقافااة الجااودة، وتنفيااذ الباارامج التااى    ٣-د-٢

تستهدف ا ساب الُمتعلمين المهارات الصااولفائية والغنائيااة للموساايقى العربيااة والغربيااة، 

 للُمساهمة في رفع الذُوق الموسيقى والفنى العام فى الُمجتمع الُمحيط به.

يُظهاار مهااارة القاارااة والكتابااة باللُغااة العربيااة واألجنبيااة )اإلنجليزيااة( مجااال التربيااة   ٤-د-٢

 الموسيقية إلثراا المادة العلمية.

 يُظهر قدرات التعلم الذاتي من خالل إحترام وقبول اآلخرين من خالل العمل الموسيقى الجماعى.  ٥-د-٢

ليم الُمسااتمر ماان خااالل إبتكااارات ايقاعيااة و لحنيااة يُظهر القدرة على التعبير الذاتي والتع   ٦-د-٢

 وحر ية.

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االستماا والُمشاهدة لألعمال الموسيقية الُمختلفااة العربيااة    7-د-٢

والغربية، لعازفين آخرين لدراسة اآلالت الموسيقية وتبادل الخبرات إلثراا المادة العلمية 

 ا والتاليف وُطرق التدّوين والبحث الموسيقي. وال سيما في أساليب االدا

يسااتخدم داابكة المعلومااات فااى إثااراا أدائااه بااالقرااة واالطااالا علااى الجديااد فااى علاام   8-د-٢

الصوت،والتاريخ الموسيقي , وعلم الهارمونى والكونتربويناات, والعااروا الشااعرى، و 

 الموسيقى.

 التعليمة والمهنية الُمختلفة.يُظهر مهارات القيادة فى المواقف   9-د-٢
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 القدرات  ذوى( الطالب دعم طرق

 )المحدودة والمتميزين

لتحاق حتياجات خاصة )حيث يتم إجراا الفحص الطبي على الطالب قبل اإلإال يوجد طالب ذوو 

 بالبرنامج( 

-1 المرجعية القياسية المعايير

 والمفاهيمارف المع

العامة يجب أن ي ون خريج برنامج إعداد ُمعلم التربية الموسيقية إلى جانب المعارف والمفاهيم  

 قد ا تسب ما يلي:

 الُمصطلحات والمفاهيم األساسية الُمرتبطة بقواعد الموسيقى العربية والغربية. -1-1

 تاريخ الموسيقي العربية والغربية الُمختلفة وقواعدهما، وأساليب التأليف الُمختلفة. -٢-1

وقواعااد التوزيااااع واألداا العزفااااى والغنااااائى والعااااروا الموساااايقية فااااى أساساايات    -٣-1

 األعمااال الفنية الُمختلفة.

 أُسس تحليل المقطوعات واألعمال الموسيقية العربية والغربية. -٤-1

 أُسس علم االيقاا والضروب العربية الُمختلفة والعروا الشعرو والموسيقى. -٥-1

 موسيقي.أُسس االرتجال ال -٦-1

 أُسس أداا االيقاا الحر ى.  -1-7

 أُسس علم الصوت وقواعده. -1-8

 أُسس العلوم ذات العالقة بالتخصص. -1-9

الموسيقية  المهنية المهارات-2 التربية  ُمعلم  إعداد  برنامج  خريج  ي ون  أن  يجب  العامة  المهنية  المهاارت  جانب  إلى 

 قادراً على أن:

 الموسيقية ويُدّونها.يقرأ النوتة  1-٢

 يعزف على اآلالت الموسيقية الُمختلفة فردياً وجماعياً. ٢-٢

 يقود ال وارل. -٣-٢

 يُغنى القوالب الموسيقية العربية والغربية فردياً وجماعياً. -٤-٢

 يرتجل الموسيقي. -٥-٢

 يُؤدى الضروب والعالمات االيقاعية حر ياً. -٦-٢

 لة.يُؤلف أعماالً موسيقية ُمت ام -7-٢

 يُدارك في األعمال الموسيقية الجماعية والعروا المسرحية ويُنظمها.   -8-٢

 يُصمم آلة موسيقية ُمصغرة ُمستخدماً الموارد واألدوات الًمتاحة فى البيئة الُمحيطة. -9-٢

العامة، يجب أن ي ون خريج برنامج إعداد ُمعلم   الذهنية المهارات-3 الذهنية  المهارات  الموسيقية إلى جانب  التربية 

 قادراً على أن:

 يُميّز الضروب والمقامات العربية عند االستماا إليها. -1-٣

 يُحلل المقطوعات واألعمال الموسيقية العربية والغربية. -٢-٣

 يُميّز بين أساليب وقوالب التأليف الموسيقى في الموسيقى العربية والغربية. -٣-٣

 موسيقية الُمختلفة.يُميّز سمعياً بين األصوات ال -٤-٣

 يُقارن بين ُمختلف اآلالت الموسيقية العربية والغربية. -٥-٣

 يُميز بين بحور الدعر الُمختلفة. -٦-٣

 إلى جانب المهارات العامة يجب أن ي ون خريج برنامج إعداد ُمعلم التربية الموسيقية قادراً على أن: نتقاليةواإل العامة المهارات-4

 بناا العمل الموسيقى والغنائى العربى والغربى فىأداا األعمال الموسيقية الُمختلفة.يُوظف أُسس  -1-٤

يُوظاااااااااااااف معارفه بالعلوم واآلالت الموسيقية والدعر فىأداا عروا موسيقية عربية  -٢-٤

 وغربية.

يُدارك فى إعداد الحفالت الموسيقية العربية والغربية الفردية والجماعية في ضوا الموارد   -٣-٤

 احة.الُمت

 يُوظف معارفه بالعلوم الموسيقية فى اإلرتقاا بف ره وب بداعه الموسيقي.  -٤-٤

 متوافر غير                      متوافر     البرنامج دليل

 الدورية للبرنامج المراجعة نظام

 

 

 متوافر غير                        متوافر  

 

 سنة من أ ثر                         سنوى  

 الهيكل  األ اديمى تواف  مدى

 التعليم من مع المستهدف للبرنامج

 متواف  إلى حد  بير 

 ال يوجد  اإلدارية والتنظيمية المعوقات

√  

√  

 √ 

 



 

٥ 

 

 

 : التعليم من المستهدف إكتساب مدى لقياس طالب تقويم -9

 تحريروالمتحان الا –تطبيقيالمتحان الا– امتحان أعمال الفصل التقويم أدوات

 : امتحان أعمال الفصل حسب الالئحة  مواعيد

 .عشر لثإذا  انت المادة فصلية يتم امتحان أعمال الفصل في األسبوا الثا

  ابعُممتدة طوال العام الدرسي فيكون موعد امتحان أعمال الفصل في األسبوا السالمادة إذا  انت 

 .والعشرون غالباً(

يكون في نهاية دراسة الُمقرر التطبيقي وقبل االمتحان النظرو إذا  انت  االمتحان التطبيقي  

طبيعة المادة تتضمن امتحان نظرو وعليه يكون االمتحان التطبيقي للمادة الفصلية في األسبوا 

 انت تتضمن امتحان نظرو  الثالث عشر وفي المادة الُممتدة في األسبوا السابع والعشرون إذا 

 .وفي األسبوا الثامن والعشرون إذا  انت ال تضمن إمتحان نظرو

األسبوا الرابع عشر للمادة الفصلية واألسبوا   نهاية العام الدراسىيكون في  نظروواالمتحان ال 

 الثامن والعشرون للمادة الُممتدة طوال العام الدراسي. 

 المراجع الخارجى )إن  مالحظات

 وجدت( 

 ال يوجد 

 

 : التعليمية اإلمكانيات - 10

 ٣:  1 الطالب  :  التدريس هي ة أعضاا نسبة

 التاادريس  هي ااة أعضاااا تخصصااات الئمااةمُ  مدى

ً  عليهم األعباا وتوزيع  البرنامج الحتياجات طبقا

                مناسب غير                   ما        حدا مناسب              إلى

  

 قررات البرنامج.الئمة لتدريس مُ تخصصات أعضاا هي ة التدريس مُ حيث أن 

   ما حد إلى                        مناسبة    المكتبة 

                       مناسبة غير

وذلاال لتغطيااة جميااع و تااب زودة بمراجع حديثة ورسااائل علميااة لمكتبة مُ ا  حيث أن

  الُمقررات الدراسية التي تناولها البرنامج.

                              ما حد مناسب                    إلى  المعامل

   مناسب غير

 يتم استخدام معمل علم النفس. 

 ما حدا إلى                          مناسب    اآللى  الحاسب

                     مناسب غير 

يستخدم الطالب معمل الحاسب اآللي في تطبيقات الحاسب اآللي فااي مجااال التربيااة 

 الموسيقية.

فاارص  توفير فى جهات األعمال مع التعاون مدى

 للطالب التدريب

والتعليم من خالل التدريب الميداني للطااالب بماادارس يتم التعاون مع وزارة التربية 

 الوزارة على نحو مقبول.

يحتاج البرنامج إلى قاعات تدريسية ُمالئمة للتدريس وُمجهزة باألدوات الُمعينة على  أخرى للبرنامج  متطلبات أى -

 تحقي  أقصى استفادة للطالب من الُمقررات الدراسية بالبرنامج.

 : والتطوير الجودة إدارة -11

 ما  حدا إلى                           فعال   لجوانب القصور   المتابعة نظام

 فعال            غير  

 .ستخلصة من نتائج االستبياناتيتم  تطبي  االجرااات التصحيحية المُ 

 الكليااة تطبياا  لااوائح وقااوانين إجاارااات

 والجامعة 

 ما حدا إلى                           فعال 

  فعال              غير

   .يتم االلتزام بجميع ماورد بالئحة الكلية وقانون تنظيم الجامعات المصرية

 

 فااى نظااام المراجعااة  الداخليااة فاعليااة ماادى

 تطوير البرنامج

األ اديميااة لهي ااة االعتماااد المعااايير القياسااية مع  يتناسبتم صياغة أهداف البرنامج بما 

   والجودة

يخااص  بمااا المااراجعين الخااارجيين مالحظات

 القياس البرنامج ومعايير مخرجات

 

 

 √ 

 

 
 √ 

 

√ 

√ 

√ 

  √ 

 

 

 

 

 

 



 

٦ 

 

 

 : البرنامج تطوير قترحاتمُ  -12

   شعبة التربية الموسيقيةمرحلة البكالوريوس:  هيكل البرنامج 

 الفرقة االولى: الفصل الدراسى األول   

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 6 3 3 صولفيج وتدريب سمع

 2 - 2 قواعد الموسيقى النظرية 

 2 - 2 قواعد الموسيقى العربية

 2 2 - ايقاع حركى 

 2 2 - تدريب صوت 

 3 1 2 تاريخ وتذوق الموسيقى العالمية 

 2 2 - آلة أساسية بيانوعزف 

 2 2 - عزف آلة ثانية او غناء 

 2 2 - عزف آلة تربوية ريكورد 

 2 - 2 عروض شعرى 

 2 - 2 علم صوت 

 2 - 2 قراءات باللغة العربية

 2 - 2 مبادىء التربية

 2 - 2 دراسات بيئية 

 33 14 19 المجموع

 مرحلة البكالوريوس: شعبة التربية الموسيقية

 الفرقة االولى: الفصل الدراسى الثانى 

 

 المقرر الدراسى 

 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٥ ٢ ٣ صولفيج وتدريب سمع

 ٢ - ٢ قواعد الموسيقى النظرية 

 ٢ - ٢ قواعد الموسيقى العربية

 ٢ ٢ - ايقاع حركى 

 ٢ ٢ - تدريب صوت 

 ٣ 1 ٢ تاريخ وتذوق الموسيقى العالمية 

 ٢ ٢ - آلة أساسية بيانوعزف 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 ٢ ٢ - عزف آلة تربوية اكسيليفون 

 ٢ - ٢ عروض شعرى 

 ٢ - ٢ قراءات باللغة االجنبية فى مجال التخصص 

 ٢ - ٢ مبادىء علم النفس 

 ٢ - ٢ التعلبم مدخل الى تكنولوجيا 

 ٣0 1٣ 17 المجموع
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 مرحلة البكالوريوس:  شعبة التربية الموسيقية

 الفرقة الثانية: الفصل الدراسى األول

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٥ ٢ ٣ صولفيج وتدريب سمع

 ٣ 1 ٢ صولفيج عربى 

 ٢ - ٢ قواعد الموسيقى النظرية 

 ٢ ٢ - حركى ايقاع 

 ٣ 1 ٢ هارمونى 

 1 1 - تدريب صوت 

 1 - 1 قواعد الموسيقى العربية

 ٣ 1 ٢ تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية

 ٢ ٢ - عزف آلة أساسية بيانو

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 1 1 - عزف آلة تربوية اكورديون 

 ٢ - ٢ عروض موسيقى 

 ٣ 1 ٢ أساسيات الحاسب اآللى 

 ٢ - ٢ قراءات باللغة االنجليزية

 ٢ - ٢ مبادىء التدريس 

 ٢ - ٢ علم نفس النمو 

 ٣٣ 1٣ ٢0 المجموع

 مرحلة البكالوريوس: شعبة التربية الموسيقية

 الفرقة الثانية: الفصل الدراسى الثانى 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٤ ٢ ٢ صولفيج وتدريب سمع

 ٣ 1 ٢ صولفيج عربى 

 ٢ ٢ - ايقاع حركى 

 ٣ 1 ٢ هارمونى 

 1 1 - تدريب صوت 

 ٢ ٢ - عزف وغناء االناشيد 

 1 - 1 قواعد الموسيقى العربية

 ٣ 1 ٢ تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية

 ٢ ٢ - عزف آلة أساسية بيانو

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 1 1 - عزف آلة تربوية اكورديون 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ - ٢ عروض موسيقى 

 ٣ 1 ٢ حاسب آلى فى التخصص 

 ٢ - ٢ قراءات باللغة العربية فى مجال التخصص 

 ٢ - ٢ التربية ومشكالت المجتمع 

 ٤ ٢ ٢ الوسائل التعليمية

 ٣7 18 19 المجموع
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 الموسيقيةمرحلة البكالوريوس: شعبة التربية 

 الفرقة الثالثة: الفصل الدراسى األول

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ 1 1 صولفيج وتدريب سمع

 ٢ 1 1 صولفيج عربى 

 ٢ 1 1 هارمونى 

 1 - 1 كونتربوينت 

 ٢ 1 1 توزيع غنائى 

 ٢ ٢ - ارتجال 

 ٢ ٢ - كورال وقيادة 

 ٢ 1 1 الموسيقى العالميةتاريخ  وتحليل 

 ٢ 1 1 تاريخ وتحليل الموسيقى العربية

 ٢ ٢ - عزف آلة أساسية بيانو

 1 1 - عزف آلة ثانية او غناء 

 1 1 - عزف آلة تربوية ماندولين 

 ٤ ٤ - تربية ميدانية

 ٢ - ٢ أصول اجتماعية للتربية

 ٢ - ٢ طرق تدريس نوعية 

 ٢ - ٢ علم نفس اجتماعى 

 ٣ 1 ٢ تكنولوجيا التعليم فى التخصص 

 ٣٤ 19 1٥ المجموع

 مرحلة البكالوريوس: شعبة التربية الموسيقية           

 الفرقة الثالثة: الفصل الدراسى الثانى 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ 1 1 صولفيج وتدريب سمع

 ٢ 1 1 صولفيج عربى 

 ٣ 1 ٢ هارمونى 

 1 - 1 كونتربوينت 

 ٢ 1 1 توزيع غنائى 

 ٢ ٢ - ارتجال 

 ٢ ٢ - كورال وقيادة 

 ٣ ٢ 1 تاريخ وتحليل الموسيقى العالمية

 ٢ 1 1 تاريخ  وتحليل الموسيقى العربية

 ٢ ٢ - عزف آلة أساسية بيانو

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 1 1 - عزف آلة تربوية ماندولين 

 ٤ ٤ - تربية ميدانية

 ٢ - ٢ تاريخ التربية والتعليم 

 ٤ ٢ ٢ علم نفس تعليمى) تعلم ( 

 ٣٤ ٢٢ 1٢ المجموع
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 مرحلة البكالوريوس: شعبة التربية الموسيقية

 الفرقة الرابعة: الفصل الدراسى األول

 

 المقرر الدراسى 

 االسبوعيةالساعات 

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ 1 1 صولفيج وتدريب سمع

 ٢ 1 1 صولفيج عربى 

 ٢ 1 1 هارمونى 

 ٢ 1 1 توزيع آلى 

 ٢ ٢ - ارتجال 

 ٢ ٢ - عزف جماعى اوركسترالى وقيادة

 ٢ 1 1 تاريخ  وتحليل الموسيقى العالمية

 ٢ 1 1 تاريخ  وتحليل الموسيقى العربية

 ٢ ٢ - بيانوعزف آلة أساسية 

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 1 1 - عزف آلة تربوية جيتار 

 ٤ ٤ - تربية ميدانية

 ٢ - ٢ تربية مقارنة 

 ٢ - ٢ طرق تدريس نوعية 

 ٤ ٢ ٢ علم نفس تعليمى )فروق فردية ( 

 ٤ ٤ - المشروع

 ٣7 ٢٥ 1٢ المجموع

 شعبة التربية الموسيقية  البكالوريوس مرحلة

 الفرقة الرابعة: الفصل الدراسى الثانى 

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ 1 1 صولفيج وتدريب سمع

 ٢ 1 1 صولفيج عربى 

 ٢ 1 1 هارمونى 

 ٢ 1 1 توزيع آلى 

 ٢ ٢ - ارتجال 

 ٢ ٢ - عزف جماعى اوركسترالى وقيادة

 ٢ 1 1 وتحليل الموسيقى العالميةتاريخ  

 

 المقرر الدراسى 

 الساعات االسبوعية

 جملة تطبيقى  نظرى 

 ٢ 1 1 تاريخ  وتحليل الموسيقى العربية

 ٢ ٢ - عزف آلة أساسية بيانو

 ٢ ٢ - عزف آلة ثانية او غناء 

 1 1 - عزف آلة تربوية جيتار 

 ٤ ٤ - تربية ميدانية
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 ٢ - ٢ للتربية االصول الفلسفية 

 ٢ - ٢ المناهج

 ٢ - ٢ صحة نفسية وتوجية وارشاد نفسى

 ٤ ٤ - المشروع

 ٣٥ ٢٣ 1٢ المجموع
 

 (غناا عربي – العالج بالموسيقي -الموسيقي القومية –التعبير الحر ي ) جديدة  مقررات

 سوق العمل. لة في الُمجتمع الخارجي واالنفتاح على االُمشار ة الفعّ  والمهارات  التدريب

 عقد دورات تدريبية بالتعاون مع مر ز الخدمة العامة بالكلية 

األعمااال  قطاا مقترحات

 البرنامج لتطوير

 إجادة مهارات اللغة اإلنجليزية، الرخصة الدولية لقيادة الحاسب اآللي. -

 عقد بروتو ول لتبادل الخبرات بين مؤسسات القطاا المدني وبين خريجي البرنامج  -

 تحديد مجاالت االحتياج في قطاا االعمال لمحاولة سد االحتياج من خريجي البرنامج -

 العمل على حل المشكالت التي تواجه المجتمع المدني عن طري  البحث العلمي الدقي   -

 قسم التربية الموسيقية التنفيذ عن المس ول

 علي مدار العام  التنفيذ  توقيت

 

 محسن فكري الخطيب                              التوقيع:  /منسق البرنامج: د

 

  

 

 رئيس مجلس القسم العلمي   :البرنامج عن المسئول

      

 أ.د غادة حسني                    

 التوقيع:                       

 يعتمد عميد الكلية                                                                                                    

 محمد عبد الحميد زيدان  /أ.د
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Face to face (60%)  ،للمقررات العمليةFace to face (40%)  للمقررات النظرية 

 الموضوع

 التعلم  نواتج

 
عدد  

ساعات  

 التدريس 

طرق  

 التدريس 

أدوات 

 التقييم 

 

 

 المعارف والمفاهيم: -أ-٢

قادراً علي ب نتهاا الدراسة يجب أن يكون الخريج  

 أن:

يتعاااّرف علاااى الُمصاااطلحات والمفااااهيم   1-أ-٢

االساساااية الُمرتبطاااة بتااااريخ وتحليااال وقواعاااد 

الموسيقى العربية والغربية واألساااليب الموساايقية 

 الُمميزة للعصور الموسيقية الُمختلفة. 

يشااارح قواعاااد وأساسااايات الصاااولفيج   ٢-أ-٢

وقاارااة واالرتجااال الموساايقى واإليقاااا الحر ااي 

وأداا وتاااادّوين الُمدّوناااااة الموساااايقية إيقاعيااااااً 

 وصولفائياً ولحنياً.

يتعاارف علااى الُمصااطلحات والتعبياارات   ٣-أ-٢

الموسااايقية الُمختلفاااة نظريااااً وعمليااااً، وأسااااليب 

التااأليف الموساايقي ونظرياتااه والقوالااب الُمختلفااة 

 للموسيقي العربية والغربية.

المقطوعات يوضح قواعد وأُسس وتحليل     ٤-أ-٢

واالعماااااال الموسااااايقية وعلااااام الهاااااارمونى 

والكونتربوينت والتوزيع اآللي والغنائي وأساااليب 

تطبيقها نظرياً وعملياً، وقواعد الكتابة الهارمونيااة 

 والكونترابنطية.

يصااف األُسااس والمبااادئ والُمصااطلحات   ٥-أ-٢

التااي تتطلبهااا مهااارة األداا العزفااي علااى اآلالت 

فااة )آالت الاانفخ, آالت وتريااة, الموساايقية الُمختل

آالت تربوياااة( وأُساااس أداا العااازف الجمااااعي 

 للُمؤلفات األُور سترالية للموسيقي الغربية .

يشاارح أُسااس علاام الصااوت والعااروا   ٦-أ-٢

الشااعرو والموساايقى وأحكامهما،واهميااة اللغااة 

العربيااة وخصائصااها الممياازة  وأساااليب البحااث 

 العلمي.

أُسس وقواعد عاازف وغناااا يتعرف علي     7-أ-٢

األناداايد وأنواعهااا ، وقواعااد تاادريب الصااوت 

وأساااليب أداا أغااانى أجنبيااة فرديااة وجماعيااة. 

 وأساليب وطرق قيادة الكورال  .

يصااف االيقاااا وأنااواا الضااروب فااى   8-أ-٢

 الموسيقي العربية.

يشاارح بلغااة عربيااة وأجنبيااة سااليمة فااي   9-أ-٢

 مجال تخصصه. 

 مقررات الفرقة األولى: 

 صولفيج وتدريب سمع 

قواعد الموسيقى  

 النظرية

 قواعد الموسيقى العربية 

 ايقاا حر ى 

 تدريب صوت 

تاريخ وتذوق الموسيقى  

 العالمية

 عزف آلة أساسية بيانو

 غنااعزف آلة ثانية او 

عزف آلة تربوية 

 ريكورد 

 عروا دعرى

 علم صوت 

 قرااات باللغة العربية 

 مبادىا التربية 

 دراسات بي ية 

عزف آلة تربوية 

 ا سيليفون 

قرااات باللغة االجنبية 

 فى مجال التخصص 

 مبادىا علم النفس

ماادخل الاااى تكنولوجياااا 

 التعلبم

٦٣  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية

 مقررات الفرقة الثانية: 

 صولفيج وتدريب سمع 

 صولفيج عربى

قواعد الموسيقى  

 النظرية

 ايقاا حر ى 

 هارمونى 

 تدريب صوت 

 قواعد الموسيقى العربية 

تاريخ وتحليل الموسيقى  

 العالمية

 عزف آلة أساسية بيانو

 عزف آلة ثانية او غناا

7٣  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية

 )مباشر( في مقررات قسم التربية الموسيقية  إجراءات التعلم المدمج
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عزف آلة تربوية 

 ا ورديون

 عروا موسيقى 

 أساسيات الحاسب اآللى

قرااات باللغة  

 االنجليزية

 مبادىا التدريس 

 علم نفس النمو

 وغناا االناديدعزف 

قرااات باللغة العربية  

 فى مجال التخصص 

التربية ومشكالت  

 المجتمع 

 الوسائل التعليمية

ونظريات اإلدارة التربويااة   يُصنف أُسس  10-أ-٢

والتخطيط، واإلرداد التربااوو والنفسااي، وريااادة 

 األعمال.

يتعّرف على الماانهج الدراسااى وُمكوناتااه   11-أ-٢

رق تطاااويره وتقويماااه، وتصاااميم البي اااات  وطاااُ

التعليمياااة والتعلمياااة وأساااس تكنولوجياااا التعلااايم 

 وتطبيقاتها.  

يُعااادد نظرياااات واساااتراتيجيات التعلااايم  1٢-أ-٢

الاااتعلم والوساااائل الُمعيناااة بماااا يتناساااب ماااع و

 خصائص مراحل نمو الُمتعلمين.

يُوضااح االخااتالف بااين التقااويم التربااوى  1٣-أ-٢

ونظرياته، واالستفادة ماان ُممياازات إسااتراتيجيات 

 التقويم التربوو. 

يتعااارف علاااى مفهاااوم الاااتعلم الاااذاتي  1٤-أ-٢

 ونظرياته، وإعداد منهجيات البحث واالستقصاا.

يُصنف أساااليب التنميااة المهنيااة والتعلاايم   1٥-أ-٢

الُمستمر، ومصااادر وُمتطلبااات العالقااات المهنيااة 

 في مجال التعليم. 

يُعيااد صااياغة أخالقيااات مهنااة التعلاايم،  1٦-أ-٢

والتشريعات الُمنظمة لها، والتعاارف علااى حقااوق 

 الُمعلم وواجباته.

يصاااف األبعااااد الُمجتمعياااة السياساااية،  17-أ-٢

التاريخيااااة، والفلساااافية الُمرتبطااااة والثقافيااااة، و

 بالمجتمع والتعليم.

يصف ُمقومات بناا الشخصااية، وتعزيااز   18-أ-٢

 الهوية الثقافية.

يتعرف على ُمتطلبااات العماال فااي فرياا    19-أ-٢

والُمشاااار ة الُمجتمعياااة واساااتخدام تكنولوجياااا 

 المعلومات في مجال تخصصه.

يصااف مااداخل ونُظاام الجااودة واالعتماااد  ٢0-أ-٢

 ُمؤسسات التعليمية الُمختلفة.   بال

  :المهارات الذهنية  -ب-٢

بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصاابح الخااريج قااادراً 

 علي أن:

يستنتج الضروب وااليقاعات واألجناس    1-ب-٢

والمقامات العربيااة والغربيااة والساااللم الموساايقية 

 المختلفة نظريا وسمعياً.

لموساايقية يُحلاال أساالوب أداا الُمؤلفااات ا  ٢-ب-٢

اآلليااة والغنائيااة العربيااة والغربيااة نظريااا  وعاان 

 طري  الغناا أو االستماا بشكل علمى سليم.

يُقاااارن باااين أسااالوب تاااأليف القوالاااب   ٣-ب-٢

الموسيقية في الموسيقي العربية والغربية والنسيج 

الموساايقي الُمسااتخدم، وتحليلهااا بأساالوب علمااي 

 سليم.

ة والغليظااة يُميااز بااين االصااوات الحاااد  ٤-ب-٢

والُمتوافقااة والُمتنااافرة نظرياااً وساامعياًتيعاً لقواعااد 

 الموسيقي العربية والغربية وعلم الصوت.

يُقارن بين آالت األُور سترا الساايمفونى    ٥-ب-٢

في الموسيقي الغربيااة وآالت التخاات العربااي فااي 

الموسااايقي العربياااة مااان ناحياااة أسااالوب األداا 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 يالعمل

 مقررات الفرقة الثالثة: 

 صولفيج وتدريب سمع 

 صولفيج عربى

 هارمونى 

  ونتربوينت 

 توزيع غنائى 

 ارتجال

  ورال وقيادة

تاريخ  وتحليل  

 الموسيقى العالمية

تاريخ وتحليل الموسيقى  

 العربية

 عزف آلة أساسية بيانو

 آلة ثانية او غنااعزف 

عزف آلة تربوية 

 ماندولين

 تربية ميدانية

 أصول اجتماعية للتربية 

 طرق تدريس نوعية 

 علم نفس اجتماعى

تكنولوجيا التعليم فى 

 التخصص 

 تاريخ التربية والتعليم 

 علم نفس تعليمي )تعلم(

٦9  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية

 مقررات الفرقة الرابعة: 

 صولفيج وتدريب سمع 

 صولفيج عربى

 هارمونى 

 توزيع آلى

 ارتجال

عزف جماعى  

 اور سترالى وقيادة

تاريخ  وتحليل  

 الموسيقى العالمية

تاريخ  وتحليل  

7٢  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 مليةالع
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 الموسيقى العربية 

 عزف آلة أساسية بيانو

 عزف آلة ثانية او غناا

 عزف آلة تربوية جيتار 

 تربية ميدانية

 تربية مقارنة

 طرق تدريس نوعية 

علم نفس تعليمى )فروق  

 فردية (

 المشروا

 االصول الفلسفية للتربية 

 المناهج

صاااحة نفساااية وتوجياااة 

 وارداد نفسى

قية ودور  ل وإصدار الصوت والتعبيرات الموسي

 آلة.

 يستنتج بحور الشعر الُمختلفة.  ٦-ب-٢

يستنتج أفكار جدياادة للقضااايا الُمتضاامنة    7-ب-٢

 بالُمحتوى الدراسي.

يااربط بااين أساااليب تقااويم الُمتعلمااين،   8-ب-٢

 ونتائج تقويم أدااه وأداا اآلخرين.

 يُحلل السياسات والنُظم التعليمية.    9-ب-٢

يُوظاااف معلوماتاااه بااااللغتين العربياااة  10-ب-٢

واالجنبياااة وتكنولوجياااا التعلااايم فاااي التااادريس 

 والتدريب واالرداد في مجال تخصصه

يُوظف األعمال الموسيقية والغنائية في   11-ب-٢

 تعليم المراحل العُمرية الُمختلفة.

الُمناساابة لأللحااان يبتكاار الهارمونيااات  1٢-ب-٢

 واألغاني.

يقتااارح األلحاااان ويُوزعهاااا للكاااورال  1٣-ب-٢

 والفرق المدرسية.

يُخطااط ألداا الُمؤلفااات الموساايقية عاان  1٤-ب-٢

 طري  األداا العزفي والغنائي.

يااااربط بااااين العااااروا الموساااايقي  1٥-ب-٢

والشعرو وأساسيات الحاسااب اآللااي وتكنولوجيااا 

واالتصاالت واسااتخدامهما فااي مجااال المعلومات  

 تخصصه.

 المهارات المهنية:  -ج-٢

بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصاابح الخااريج قااادراً 

 علي أن:

دّونات    1-ج-٢ يُمارس قرااة وغناااا وتاادّوين المااُ

الموسيقية العربية والغربيااة وااليقاعااات الُمختلفااة 

 وتفسير ُمفرداتها صولفائياً ولحنياً.

س مهااارة األداا العزفااي علااى آلااة يُمااار  ٢-ج-٢

البيااانو واآلالت الوتريااة والتربويااة وآالت الاانفخ 

بأُسااس علميااة سااليمة حسااب تخصصااه فااي أداا 

 االعمال الموسيقية المختلفة.

يُطبااا  المباااادئ والمفااااهيم األساساااية    ٣-ج-٢

لتأليف أعمال موسيقية و توزيع األفكار الموسيقية 

 أُور سترالية.على مجموعات صغيرة غنائية أو 

يُمارس األداا الغنائى للمقامااات العربيااة    ٤-ج-٢

والغربيااة والقوالااب الموساايقية الُمختلفااة ب تقااان 

 فردياً وجماعياً.

يختار بحور الشعر والتقطيع العروضااى    ٥-ج-٢

لمقطوعااات موساايقية صااغيرة حسااب اسااس علاام 

العروا الشعرو والموسيقي مع اسااتخدام أنااواا 

بة فااى أداا الساااللم واألناداايد الُمصاااحبة الُمناساا 

 والسالم الوطنى وفقاً ألُسس اإلرتجال الموسيقي.

يمارس تدوين وأداا العالمات االيقاعية،    ٦-ج-٢

والضاااروب العربياااة، و اإليقاعاااات والماااوازين 

 الموسيقية الُمختلفة نظرياً وحر ياً.  

يقيس ماهية التخطيط للاادرس فااي ضااوا    7-ج-٢

 فة وأنواعه.نواتج التعلم الُمستهد

يستخدم عناصاار البي ااة التربويااة الجياادة    8-ج-٢

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي
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 والعوامل الُمؤثرة في جودتها.  

رق الُمختلفااة إلدارة الصااف   9-ج-٢ يختااار الطااُ

وُمواجهااة الفااروق الفرديااة لتحقياا  نااواتج الااتعلم 

 الُمستهدفة.

يمارس القرااة باللغة العربية واالجنبية    10-ج-٢

تكنولوجيااا فااي مجااال تخصصااه معتماادا علااي 

 المعلومات.

يسااتخدم اسااتراتيجيات ُمتنوعااة للتعلاايم  11-ج-٢

 والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية.

يساااااتخدم أسااااااليب وأدوات التقاااااويم  1٢-ج-٢

التربااوو فااي تحسااين المنااار المدرسااى لتنميااة 

 مهارات التعلم المهني ذاتياً.

يستخدم آليات لبناا العالقات المهنية مع   1٣-ج-٢

 المعنيين بالتعليم والُمجتمع.

يُوظف أُسس اإلرداد التربوو والنفسي   1٤-ج-٢

 وريادة األعمال في مجال تخصصه.

يُطب  قواعد تحليل الُمؤلفات الموساايقية   1٥-ب-٢

العربية والغربية المسموعة والُمدّونة و االنتقاالت 

 السلمية والمقامية المختلفة نظرياً وسمعياً.

ة الكااورال فااي االعمااال يمااارس قياااد 1٦-ج-٢

 الموسيقية الجماعية والعروا المسرحية .

يصاامم آلااة موساايقية مصااغرة  وساايلة  17-ج-٢

تعليمية من المااوارد واالدوات المتاحااة فااي البي ااة 

 المحيطة  معتمداً علي أسس علم الصوت 

  المهارات العامة واإلنتقالية: -د-٢

اً بنهاية دراسة هذا البرنامج يُصاابح الخااريج قااادر

 علي أن:

يعماال ضاامن فرياا  إلعااداد ورل لتعلاايم   1-د-٢

األداا العزفااي علااى اآلالت الموساايقية الُمختلفااة، 

دّونات الموسااايقية  وقااارااة وغنااااا وتحليااال الماااُ

 العربية والغربية.

يتواصاااال مااااع الُمؤسسااااات الثقافيااااة   ٢-د-٢

والعالجياااة واإلجتماعياااة فاااى تنظااايم الحفاااالت 

ى والثقااافى لرفااع الموساايقية ذات الاادور التربااو

وُرقااى الااذُوق العااام وترساايخ القاايم والمبااادىا 

 الوطنية.

يتواصاال مااع اآلخاارين إلعااداد أنشااطة   ٣-د-٢

موسيقية لنشر ثقافة الجودة، وتنفيااذ الباارامج التااى 

تستهدف ا ساب الُمتعلمين المهااارات الصااولفائية 

والغنائية للموساايقى العربيااة والغربيااة، للُمساااهمة 

الموسيقى والفنى العام فى الُمجتمع   في رفع الذُوق

 الُمحيط به.

يُظهاار مهااارة القاارااة والكتابااة باللُغااة   ٤-د-٢

العربيااة واألجنبيااة )اإلنجليزيااة( مجااال التربيااة 

 الموسيقية إلثراا المادة العلمية.

يُظهاار قاادرات الااتعلم الااذاتي ماان خااالل   ٥-د-٢

إحترام وقبول اآلخرين من خالل العمل الموسيقى 

 ماعى.الج

يُظهر القدرة على التعبير الذاتي والتعلاايم    ٦-د-٢

الُمسااتمر ماان خااالل إبتكااارات ايقاعيااة و لحنيااة 
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 وحر ية.

يستخدم التكنولوجيا الحديثة فى االسااتماا    7-د-٢

والُمشاااهدة لألعمااال الموساايقية الُمختلفااة العربيااة 

والغربيااااة، لعااااازفين آخاااارين لدراسااااة اآلالت 

رات إلثااراا المااادة العلميااة الموسيقية وتبادل الخب

رق  وال ساايما فااي أساااليب االداا والتاااليف وطااُ

 التدّوين والبحث الموسيقي.  

يستخدم دبكة المعلومات فى إثااراا أدائااه    8-د-٢

باااالقرااة واالطاااالا علاااى الجدياااد فاااى علااام 

الصااوت،والتاريخ الموساايقي , وعلاام الهااارمونى 

والكونتربويناااااات, والعااااااروا الشااااااعرى، و 

 .الموسيقى

يُظهااار مهاااارات القياااادة فاااى المواقاااف   9-د-٢

 التعليمة والمهنية الُمختلفة. 
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Online (40%) ،للمحتويات العملية Online (60%) للمحتويات النظرية 

 نواتج التعلم  الموضوع

عدد  

ساعات  

 التدريس 

طرق  

 التدريس 

أدوات 

 التقييم 

مقررات الفرقة  

 األولى:

صولفيج وتدريب  

 سمع 

الموسيقى  قواعد 

 النظرية

قواعد الموسيقى  

 العربية

 ايقاا حر ى 

 تدريب صوت 

تاريخ وتذوق  

 الموسيقى العالمية

عزف آلة أساسية  

 بيانو 

عزف آلة ثانية او 

 غناا

عزف آلة تربوية 

 ريكورد 

 عروا دعرى

 علم صوت 

 قرااات باللغة العربية 

 مبادىا التربية 

 دراسات بي ية 

عزف آلة تربوية 

 ا سيليفون 

باللغة  قرااات 

االجنبية فى مجال 

 التخصص 

 مبادىا علم النفس

الااى تكنولوجيااا  مدخل 

 التعلبم

 المعارف والمفاهيم: -أ-٢

ب نتهاا الدراسة يجب أن يكون الخااريج قااادراً علااي 

 أن:

يتعاااّرف علاااى الُمصاااطلحات والمفااااهيم   1-أ-٢

االساساااية الُمرتبطاااة بتااااريخ وتحليااال وقواعاااد 

الموساايقى العربيااة والغربيااة واألساااليب الموساايقية 

 الُمميزة للعصور الموسيقية الُمختلفة. 

يشاااارح قواعااااد وأساساااايات الصااااولفيج   ٢-أ-٢

واالرتجااال الموساايقى واإليقاااا الحر ااي وقاارااة 

لُمدّونة الموسيقية إيقاعياااً وصااولفائياً وأداا وتدّوين ا

 ولحنياً.

يتعااارف علاااى الُمصاااطلحات والتعبيااارات   ٣-أ-٢

الموسيقية الُمختلفة نظرياً وعملياً، وأساااليب التااأليف 

الموساايقي ونظرياتااه والقوالااب الُمختلفااة للموساايقي 

 العربية والغربية.

يوضح قواعااد وأُسااس وتحلياال المقطوعااات    ٤-أ-٢

وساااااايقية وعلاااااام الهااااااارمونى واالعمااااااال الم

والكونتربوينت والتوزيااع اآللااي والغنااائي وأساااليب 

تطبيقها نظرياً وعملياااً، وقواعااد الكتابااة الهارمونيااة 

 والكونترابنطية.

يصف األُسس والمبادئ والُمصطلحات التي    ٥-أ-٢

تتطلبها مهارة األداا العزفي على اآلالت الموساايقية 

تريااة, آالت تربويااة( الُمختلفااة )آالت الاانفخ, آالت و

وأُسااااااس أداا العاااااازف الجماااااااعي للُمؤلفااااااات 

 األُور سترالية للموسيقي الغربية .

يشااارح أُساااس علااام الصاااوت والعاااروا   ٦-أ-٢

الشاااعرو والموسااايقى وأحكامهما،واهمياااة اللغاااة 

العربيااة وخصائصااها الممياازة  وأساااليب البحااث 

 العلمي.

يتعرف علااي أُسااس وقواعااد عاازف وغناااا    7-أ-٢

يد وأنواعهاااا ، وقواعاااد تااادريب الصاااوت األنادااا 

وأسااااليب أداا أغاااانى أجنبياااة فردياااة وجماعياااة. 

 وأساليب وطرق قيادة الكورال  .

يصاااف االيقااااا وأناااواا الضاااروب فاااى   8-أ-٢

 الموسيقي العربية.

يشرح بلغة عربية وأجنبية سليمة فااي مجااال   9-أ-٢

 تخصصه. 

يُصاانف أُسااس ونظريااات اإلدارة التربويااة  10-أ-٢

لتخطاايط، واإلرداااد التربااوو والنفسااي، وريااادة وا

 األعمال.

يتعااّرف علااى الماانهج الدراسااى وُمكوناتااه  11-أ-٢

وُطرق تطويره وتقويمه، وتصميم البي ااات التعليميااة 

 والتعلمية وأسس تكنولوجيا التعليم وتطبيقاتها.  

٦٣  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية

مقررات الفرقة  

 الثانية:

صولفيج وتدريب  

 سمع 

 صولفيج عربى

قواعد الموسيقى  

 النظرية

 ايقاا حر ى 

 هارمونى 

 تدريب صوت 

قواعد الموسيقى  

 العربية

7٣  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية

 في مقررات قسم التربية الموسيقية  (Online)إجراءات التعلم المدمج 
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تاريخ وتحليل  

 الموسيقى العالمية

عزف آلة أساسية  

 بيانو 

عزف آلة ثانية او 

 غناا

عزف آلة تربوية 

 ا ورديون

 عروا موسيقى 

أساسيات الحاسب 

 اآللى

قرااات باللغة  

 االنجليزية

 مبادىا التدريس 

 علم نفس النمو

 عزف وغناا االناديد

قرااات باللغة العربية  

 فى مجال التخصص 

التربية ومشكالت  

 المجتمع 

 الوسائل التعليمية

يُعدد نظريات واستراتيجيات التعليم والتعلم   1٢-أ-٢

يتناسب مع خصااائص مراحاال   والوسائل الُمعينة بما

 نمو الُمتعلمين.

يُوضااح االخااتالف بااين التقااويم التربااوى  1٣-أ-٢

ونظرياتااه، واالسااتفادة ماان ُممياازات إسااتراتيجيات 

 التقويم التربوو. 

يتعرف على مفهوم التعلم الذاتي ونظرياته،   1٤-أ-٢

 وإعداد منهجيات البحث واالستقصاا.

يااة والتعلاايم يُصاانف أساااليب التنميااة المهن 1٥-أ-٢

الُمستمر، ومصادر وُمتطلبات العالقات المهنيااة فااي 

 مجال التعليم. 

يُعياااد صاااياغة أخالقياااات مهناااة التعلااايم،  1٦-أ-٢

والتشااريعات الُمنظمااة لهااا، والتعاارف علااى حقااوق 

 الُمعلم وواجباته.

يصااااف األبعاااااد الُمجتمعيااااة السياسااااية،  17-أ-٢

طة بااالمجتمع والثقافية، والتاريخية، والفلسفية الُمرتب

 والتعليم.

يصااف ُمقومااات بناااا الشخصااية، وتعزيااز  18-أ-٢

 الهوية الثقافية.

يتعاارف علااى ُمتطلبااات العماال فااي فرياا   19-أ-٢

والُمشااااار ة الُمجتمعيااااة واسااااتخدام تكنولوجيااااا 

 المعلومات في مجال تخصصه.

يصااف مااداخل ونُظاام الجااودة واالعتماااد  ٢0-أ-٢

 بالُمؤسسات التعليمية الُمختلفة.   

 المهارات الذهنية:   -ب-٢

بنهايااة دراسااة هااذا البرنااامج يُصاابح الخااريج قااادراً 

 علي أن:

يسااتنتج الضااروب وااليقاعااات واألجناااس   1-ب-٢

والمقامااات العربيااة والغربيااة والساااللم الموساايقية 

 سمعياً.المختلفة نظريا و

يُحلاال أساالوب أداا الُمؤلفااات الموساايقية   ٢-ب-٢

اآلليااة والغنائيااة العربيااة والغربيااة نظريااا  وعاان 

 طري  الغناا أو االستماا بشكل علمى سليم.

يُقاااارن باااين أسااالوب تاااأليف القوالاااب   ٣-ب-٢

الموسيقية في الموسيقي العربيااة والغربيااة والنساايج 

 ب علمي سليم.الموسيقي الُمستخدم، وتحليلها بأسلو

يُمياااز باااين االصاااوات الحاااادة والغليظاااة   ٤-ب-٢

والُمتوافقااة والُمتنااافرة نظرياااً وساامعياًتيعاً لقواعااد 

 الموسيقي العربية والغربية وعلم الصوت.

يُقااارن بااين آالت األُور سااترا الساايمفونى   ٥-ب-٢

فااي الموساايقي الغربيااة وآالت التخاات العربااي فااي 

أساالوب األداا وإصاادار الموسيقي العربية من ناحية 

 الصوت والتعبيرات الموسيقية ودور  ل آلة.

 يستنتج بحور الشعر الُمختلفة.  ٦-ب-٢

يسااتنتج أفكااار جدياادة للقضااايا الُمتضاامنة   7-ب-٢

 بالُمحتوى الدراسي.

يربط بين أساليب تقويم الُمتعلمين، ونتااائج    8-ب-٢

 تقويم أدااه وأداا اآلخرين.

 والنُظم التعليمية.  يُحلل السياسات   9-ب-٢

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي

مقررات الفرقة  

 الثالثة: 

وتدريب  صولفيج 

 سمع 

 صولفيج عربى

 هارمونى 

  ونتربوينت 

 توزيع غنائى 

 ارتجال

  ورال وقيادة

تاريخ  وتحليل  

 الموسيقى العالمية

تاريخ وتحليل  

 الموسيقى العربية 

عزف آلة أساسية  

 بيانو 

عزف آلة ثانية او 

 غناا

عزف آلة تربوية 

 ماندولين

 تربية ميدانية

أصول اجتماعية  

 للتربية

 نوعية طرق تدريس 

 علم نفس اجتماعى

تكنولوجيا التعليم فى 

 التخصص 

 تاريخ التربية والتعليم 
 علم نفس تعليمي )تعلم(

٦9  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 ليالعم

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية
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مقررات الفرقة  

 الرابعة: 

صولفيج وتدريب  

 سمع 

 صولفيج عربى

 هارمونى 

 توزيع آلى

 ارتجال

عزف جماعى  

 اور سترالى وقيادة

تاريخ  وتحليل  

 الموسيقى العالمية

تاريخ  وتحليل  

 الموسيقى العربية 

عزف آلة أساسية  

 بيانو 

عزف آلة ثانية او 

 غناا

عزف آلة تربوية 

 جيتار 

 تربية ميدانية

 تربية مقارنة

 طرق تدريس نوعية 

علم نفس تعليمى  

 )فروق فردية (

 المشروا

االصول الفلسفية  

 للتربية

 المناهج

صااحة نفسااية وتوجيااة 

 وارداد نفسى

يُوظااااف معلوماتااااه باااااللغتين العربيااااة  10-ب-٢

واالجنبية وتكنولوجيا التعليم في التدريس والتاادريب 

 واالرداد في مجال تخصصه

يُوظف األعمال الموساايقية والغنائيااة فااي   11-ب-٢

 تعليم المراحل العُمرية الُمختلفة.

يبتكااار الهارمونياااات الُمناسااابة لأللحاااان  1٢-ب-٢

 غاني.واأل

يقترح األلحان ويُوزعها للكورال والفرق   1٣-ب-٢

 المدرسية.

يُخطااط ألداا الُمؤلفااات الموساايقية عاان  1٤-ب-٢

 طري  األداا العزفي والغنائي.

يربط بين العروا الموساايقي والشااعرو   1٥-ب-٢

وأساساايات الحاسااب اآللااي وتكنولوجيااا المعلومااات 

 واالتصاالت واستخدامهما في مجال تخصصه.

 المهارات المهنية:  -ج-٢

بنهايااة دراسااة هااذا البرنااامج يُصاابح الخااريج قااادراً 

 علي أن:

دّونات   1-ج-٢ يُمااارس قاارااة وغناااا وتاادّوين المااُ

الموساايقية العربيااة والغربيااة وااليقاعااات الُمختلفااة 

 وتفسير ُمفرداتها صولفائياً ولحنياً.

يُمااارس مهااارة األداا العزفااي علااى آلااة   ٢-ج-٢

واآلالت الوترياااة والتربوياااة وآالت الااانفخ البياااانو 

بأُسااس علميااة سااليمة حسااب تخصصااه فااي أداا 

 االعمال الموسيقية المختلفة.

يُطب  المبادئ والمفاهيم األساسااية  لتااأليف    ٣-ج-٢

أعمااال موساايقية و توزيااع األفكااار الموساايقية علااى 

 مجموعات صغيرة غنائية أو أُور سترالية.

نااائى للمقامااات العربيااة يُمااارس األداا الغ  ٤-ج-٢

والغربية والقوالب الموسيقية الُمختلفااة ب تقااان فردياااً 

 وجماعياً.

يختار بحااور الشااعر والتقطيااع العروضااى    ٥-ج-٢

لمقطوعااات موساايقية صااغيرة حسااب اسااس علاام 

العروا الشااعرو والموساايقي مااع اسااتخدام أنااواا 

الُمصااااحبة الُمناسااابة فاااى أداا السااااللم واألنادااايد 

 لوطنى وفقاً ألُسس اإلرتجال الموسيقي.والسالم ا

يمارس تاادوين وأداا العالمااات االيقاعيااة،    ٦-ج-٢

والضاااروب العربياااة، و اإليقاعاااات والمااااوازين 

 الموسيقية الُمختلفة نظرياً وحر ياً.  

يقاايس ماهيااة التخطاايط للاادرس فااي ضااوا   7-ج-٢

 نواتج التعلم الُمستهدفة وأنواعه.

التربويااة الجياادة  يسااتخدم عناصاار البي ااة  8-ج-٢

 والعوامل الُمؤثرة في جودتها.  

رق الُمختلفاااة إلدارة الصاااف   9-ج-٢ يختاااار الطاااُ

وُمواجهااة الفااروق الفرديااة لتحقياا  نااواتج الااتعلم 

 الُمستهدفة.

يمارس القاارااة باللغااة العربيااة واالجنبيااة    10-ج-٢

فاااي مجاااال تخصصاااه معتمااادا علاااي تكنولوجياااا 

 المعلومات.

راتيجيات ُمتنوعاااة للتعلااايم يساااتخدم اسااات 11-ج-٢

 والتعلم واألنشطة الصفية والالصفية.

7٢  

 ساعة 

المحاضرة 

المطااورة، 

استراتيجية 

المناقشاااااة 

وحلقاااااات 

البحااااااث، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

الااااااذاتي، 

استراتيجية 

الاااااااااتعلم 

التعااااوني، 

استراتيجية 

لعااااااااااب 

األدوار، 

استراتيجية 

البياااااااااان 

 العملي

اختياااار 

ماااااااان 

متعاادد، 

صااااااح 

وخطااأ، 

التكملة، 

المقالي، 

المهااارة 

 العملية
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يستخدم أساااليب وأدوات التقااويم التربااوو   1٢-ج-٢

في تحسين المنااار المدرسااى لتنميااة مهااارات الااتعلم 

 المهني ذاتياً.

يستخدم آليات لبناا العالقااات المهنيااة مااع   1٣-ج-٢

 المعنيين بالتعليم والُمجتمع.

اإلرداااد التربااوو والنفسااي   يُوظف أُسااس  1٤-ج-٢

 وريادة األعمال في مجال تخصصه.

يُطب  قواعااد تحلياال الُمؤلفااات الموساايقية   1٥-ب-٢

العربية والغربية المسااموعة والُمدّونااة و االنتقاااالت 

 السلمية والمقامية المختلفة نظرياً وسمعياً.

يماااارس قياااادة الكاااورال فاااي االعماااال  1٦-ج-٢

 ا المسرحية .الموسيقية الجماعية والعرو

يصاامم آلاااة موسااايقية مصاااغرة  وسااايلة  17-ج-٢

تعليميااة ماان المااوارد واالدوات المتاحااة فااي البي ااة 

 المحيطة  معتمداً علي أسس علم الصوت 

 المهارات العامة واإلنتقالية:  -د-٢

بنهايااة دراسااة هااذا البرنااامج يُصاابح الخااريج قااادراً 

 علي أن:

لاايم يعماال ضاامن فرياا  إلعااداد ورل لتع  1-د-٢

األداا العزفاااي علاااى اآلالت الموسااايقية الُمختلفاااة، 

دّونات الموساايقية العربيااة  وقرااة وغناا وتحليل المااُ

 والغربية.

يتواصل مع الُمؤسسااات الثقافيااة والعالجيااة    ٢-د-٢

واإلجتماعيااة فااى تنظاايم الحفااالت الموساايقية ذات 

الدور التربااوى والثقااافى لرفااع وُرقااى الااذُوق العااام 

 م والمبادىا الوطنية.وترسيخ القي

يتواصااال ماااع اآلخااارين إلعاااداد أنشاااطة   ٣-د-٢

موسيقية لنشاار ثقافااة الجااودة، وتنفيااذ الباارامج التااى 

تسااتهدف ا ساااب الُمتعلمااين المهااارات الصااولفائية 

والغنائية للموسيقى العربية والغربية، للُمساهمة فااي 

رفااع الااذُوق الموساايقى والفنااى العااام فااى الُمجتمااع 

 الُمحيط به.

يُظهر مهارة القرااة والكتابة باللُغة العربيااة    ٤-د-٢

واألجنبيااة )اإلنجليزيااة( مجااال التربيااة الموساايقية 

 إلثراا المادة العلمية.

يُظهر قدرات التعلم الذاتي من خالل إحترام    ٥-د-٢

وقباااول اآلخااارين مااان خاااالل العمااال الموسااايقى 

 الجماعى.

التعبياار الااذاتي والتعلاايم يُظهر القاادرة علااى     ٦-د-٢

الُمسااتمر ماان خااالل إبتكااارات ايقاعيااة و لحنيااة 

 وحر ية.

يستخدم التكنولوجيااا الحديثااة فااى االسااتماا    7-د-٢

والُمشاااهدة لألعمااال الموساايقية الُمختلفااة العربيااة 

والغربية، لعازفين آخرين لدراسة اآلالت الموساايقية 

ساايما فااي وتبادل الخبرات إلثراا المادة العلميااة وال 

رق التاادّوين والبحااث  أساااليب االداا والتاااليف وطااُ

 الموسيقي.  

يسااتخدم داابكة المعلومااات فااى إثااراا أدائااه   8-د-٢

بااااالقرااة واالطااااالا علااااى الجديااااد فااااى علاااام 

الصاااوت،والتاريخ الموسااايقي , وعلااام الهاااارمونى 
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 والكونتربوينت, والعروا الشعرى، و الموسيقى.

فى المواقااف التعليمااة يُظهر مهارات القيادة     9-د-٢

 والمهنية الُمختلفة. 
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