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 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 ٖاسى انًمشس ٔسيضح انكٕد  

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 ٖٕانثبَٛخدثهٕو انفشلخ  انفشلخ/ انًسز 

 (َظش٘ 4) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

  إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  انُظبو انًزجعالخزٛبسنجُخااليزحبَبد 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 د. عذنٛخ ٕٚسف عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -0

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

  طبنت 2 انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌعذد انطالة 

011( 2َبجح عذد)  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل011)

 تذريس المقرر: -7

 %011 انًٕضٕعبربنزٖزى رذسٚسٓب

  نهًمشس  األسبسٙ يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ يبرى

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  يذٖزغطٛخااليزحبَهًٕضٕعبد انًمشس

 انزعهى انزارٗ . اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 

 .ٔانشفٕ٘ أعًبل انسُخ طشٚمخرمٕٚى انطالة

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 اإليكبَبربنًزبحخ انزذسٚس : -3

 يزٕافشح  انًشاجعبنعهًٛخ 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕفشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       ٔرُظًٛٛخ:لٕٛد اداسٚخ  -4

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 األٔنٗ.

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ -2

 انًحبضشح األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس -3

 شٓش.لصٛش َٓبٚخ كم 

 .يشرجط ثبنًمشسركهٛف انطالة ثجحث -4

 

 ال رٕجذإٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2



 

 

 

 ٔجذد(

 يٍ يمزشحبد انزطٕٚشفٙ رُفٛزِ يب رى -2

 انعبو انسبثك

رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح -0

 األٔنٗ.

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ -2

 انًحبضشح األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس -3

 لصٛش َٓبٚخ كم شٓش.

 .يشرجط ثبنًمشسركهٛف انطالة ثجحث -4

يٍ يمزشحبد ) يبْٙ  رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

رذسٚس طشق 

 انًحزٕٖ

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ 

ٔانعصف انزُْٙ ثذال 

 يٍ انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رطٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزعهٛى

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ 

نزٕاصم انطالة يع 

 أسزبر انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

طشٚك عمذ اخزجبساد 

لصٛشح َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

     

 : اسم منسق المادة

 عذلية يوسف /د

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع 

 

 



 

 

 (61رقم ) نموذج

 تقرير هقرر دراسي

 الونوفية جاهعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الووسيقية قسن

 هعلوهات اساسية -أ 

 ٖ(زشٛههٕػزف آنخ اخزٛبرح )ان اصى انًمزر ٔريزح انكٕد 

 آداء آنٙ ٔغُبئٙ( انززثٛخ انًٕصٛمٛخ انزخصص( 

 دثهٕو  انفزلخ انثبَٛخ  / انًضزٕٖ انفزلخ. 

  َظز٘  (4) انٕحذاد / انضبػبد انًؼزًذحػذد. 

 إختيار هجلس قسن التربية لجنة ثالثية هن  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبر انُظبو انًزجغ

 .الووسيقية

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْئٛخ رذرٚش  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚش 

 

 هعلوهات هتخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -1

 طبنت 1 انًهزحمٍٛ ثبنًمزر ػذد انطالة 

 ٌطبنت 1 ػذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 %111( 1) َبجح ػذد 

  انُضجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 

 تذريس الوقرر: -2

 %111 رى رذرٚضٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 ٔرطٕر اٜنخ .ربرٚخ  - األصبصٙ نهًمزر يٍ انًحزٕٖ رذرٚضّ رى يب

 انمٕس ٔرطٕرح . -

 يكبَخ اٜنخ ٔأًْٛزٓب . -

 أْى صُبع اٜنخ . -

 أْى يذارس صُبػخ اٜنخ . -

 اْى صُبع انمٕس ٔأصزخذايبرخ . -

 إصزخذايبد انمٕس انًخزهفخ . -

 دراصخ أشكبل انؼفك. -

 أْى انًذارس انؼبنًٛخ فٙ رذرٚش اٜنخ . -

انًجبد٘ء ٔانزمُٛبد انفُٛخ انخبصخ ثبنؼزف ػهٙ  -

 .اٜنخ 

 . األٔضبع انؼزفٛخ انًخزهفخ -
 ة الوختلفة.أهن هؤلفات اآللة علي هذي العصور الووسيقي -



 

 

 

 %55<  يذٖ انززاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚش ثًحزٕٖ انًمزر

 %55<  نًٕضٕػبد انًمزر االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 يحبضزاد َظزٚخ. (   √)   اصبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .( شفٕ٘  √)                  .( َظز٘√)    رمٕٚى انطالة طزٚمخ

 ( أػًبل فصهٛخ . √) 

 

 انًزبحخ انزذرٚش : اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √) انؼهًٛخ  انًزاجغ

 ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انٕصبئم انًؼُٛخ

  ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √يزٕافزح )(  ) انًضزهزيبد ٔانخبيبد

 ( غٛز يزٕافزح )

 ال ٕٚجذ   . لٕٛد ادارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 111         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -5

 رٕفٛز شبشخ ػزض. -1 يمززحبد رحضٍٛ انًمزر -6

 رٕفٛز صجٕرح إنكززَٔٛخ. -2

 رٕفٛز يكزجخ صًؼٛخ. -3

 

إٌ  ) يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 رٕجذال 

 فٙ يٍ يمززحبد انزطٕٚز رُفٛذِ يب رى -8

 انؼبو انضبثك

 ال ٕٚجذ.

ْٙ  يٍ يمززحبد ) يب رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألصجبة(

 رٕفٛز شبشخ ػزض.-1

 رٕفٛز صجٕرح إنكززَٔٛخ.-2

 رٕفٛز يكزجخ صًؼٛخ. -3

 انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: خطخ -11

 انًضئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚش انًمزر  انضجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚش انًمزر انًكزجخ انضًؼٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد  لجم رذرٚش انًمزر رٕفٛز شبشخ ػزض طزق ػزض انًحزٕٖ
     

 عقلهشام عزت د/: اسن هنسق الوادة

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 

 

 (61رقم ) نموذج

 1028/  1027 تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖ(كًبٌ ػزف آنخ اخزٛبرح ) اصى انًمزر ٔريزح انكٕد 

 آداء آنٙ ٔغُبئٙ( انززثٛخ انًٕصٛمٛخ انزخصص( 

 دثهٕو  انفزلخ انثبَٛخ  / انًضزٕٖ انفزلخ. 

 َظز٘  (4) ػذد انٕحذاد / انضبػبد انًؼزًذح. 

 إختيار مجلس قسم التربيت لجنت ثالثيت من  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبر انُظبو انًزجغ

 .الموسيقيت

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْئٛخ رذرٚش  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚش 

 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

  طبنت 1 انًهزحمٍٛ ثبنًمزر انطالةػذد 

 ٌطبنت 1 ػذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 %111( 1) َبجح ػذد 

  انُضجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهزمذٚزاد انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %  جٛذ جذا 111

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذرٚضٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 ربرٚخ ٔرطٕر اٜنخ . - األصبصٙ نهًمزر يٍ انًحزٕٖ رذرٚضّ رى يب

 انمٕس ٔرطٕرح . -

 يكبَخ اٜنخ ٔأًْٛزٓب . -

 أْى صُبع اٜنخ . -

 أْى يذارس صُبػخ اٜنخ . -

 اْى صُبع انمٕس ٔأصزخذايبرخ . -

 إصزخذايبد انمٕس انًخزهفخ . -

 دراصخ أشكبل انؼفك. -

 أْى انًذارس انؼبنًٛخ فٙ رذرٚش اٜنخ . -

بصخ ثبنؼزف ػهٙ انًجبد٘ء ٔانزمُٛبد انفُٛخ انخ -

 اٜنخ .

 . األٔضبع انؼزفٛخ انًخزهفخ -
 ت المختلفت.أهم مؤلفاث اآللت علي مذي العصور الموسيقي -



 

 

 

 %55<  يذٖ انززاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚش ثًحزٕٖ انًمزر

 %55<  نًٕضٕػبد انًمزر االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 يحبضزاد َظزٚخ. (   √)   اصبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 .( شفٕ٘  √)                  .( َظز٘√)    انطالةرمٕٚى  طزٚمخ

 ( أػًبل فصهٛخ . √) 

 

 انًزبحخ انزذرٚش : اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √) انؼهًٛخ  انًزاجغ

 ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انٕصبئم انًؼُٛخ

  ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) ٔانخبيبد انًضزهزيبد

 ( غٛز يزٕافزح )

 ال ٕٚجذ   . لٕٛد ادارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 111         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -5

 رٕفٛز شبشخ ػزض. -1 يمززحبد رحضٍٛ انًمزر -6

 رٕفٛز صجٕرح إنكززَٔٛخ. -2

 رٕفٛز يكزجخ صًؼٛخ. -3

 

إٌ  ) يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

 فٙ يٍ يمززحبد انزطٕٚز رُفٛذِ يب رى -8

 انؼبو انضبثك

 ال ٕٚجذ.

ْٙ  يٍ يمززحبد ) يب رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألصجبة(

 رٕفٛز شبشخ ػزض.-1

 رٕفٛز صجٕرح إنكززَٔٛخ.-2

 رٕفٛز يكزجخ صًؼٛخ. -3

 انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: خطخ -20

 انًضئٕل ػٍ انزُفٛذ انزطٕٚز رٕلٛذ رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚش انًمزر  انضجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚش انًمزر انًكزجخ انضًؼٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد  لجم رذرٚش انًمزر رٕفٛز شبشخ ػزض طزق ػزض انًحزٕٖ
     

 محمذ عبذ الودودد/: اسم منسق المادة

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 

 

 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 اسى انًمشس وسيضح انكىدي  

 انزشثُخ انًىسُمُخ انزخصص 

 ثبَُخدثهىو انفشلخ ان انفشلخ/ انًسزىي 

 (َظشٌ 4) عذد انىحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

  إخزُبس يجهس لسى انزشثُخ انًىسُمُخنجُخ ثالثُخ يٍ  انُظبو انًزجعالخزُبسنجُخااليزحبَبد 

 ٌغُش يزىافش َظبو انًشاجعخ انخبسجُخ ناليزحب 

 د/نُهً ثُىيً يصطفً عذد انمبئًٍُ ثبنزذسَس  

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -0

 طبنت 2 عذد انطالثبنًهزحمٍُ ثبنًمشس 

  طبنت 2 انهزٍَ أدوا االيزحبٌعذد انطالة 

ٌ011( 2َبجح عذد)  َزُجخااليزحب% 

  انُسجخ انًئىَخ % نهُبجحٍُ طجمب

 نهزمذَشاد انحبصهٍُ عهُهب

 )%( يًزبص، )%( جُذ جذًا

 %( جُذ، )%( يمجىل011)

 تذريس المقرر: -7

 %011 انًىضىعبربنزيزى رذسَسهب

  يبرًزذسَسهًٍ انًحزىيبألسبسٍ نهًمشس

  

.،

 ،

 

، ،

،

 ،  ،

،

 

  55<  انًمشسيذي انزضاو انمبئًٍُ ثبنزذسَس ثًحزىي 



 

 

 55<  يذيزغطُخااليزحبَهًىضىعبد انًمشس

 انزعهى انزارً . اسبنُت انزعهُى وانزعهى

 

 .وانشفىٌ أعًبل انسُخ طشَمخرمىَى انطالة

 االيزحبٌ انزحشَشٌ.

 انزذسَس :اإليكبَبربنًزبحخ  -3

 يزىافشح  انًشاجعبنعهًُخ 

 يزىافشح ثذسجخ يحذودح   انىسبئم انًعُُخ

 يزىفشح  انًسزهضيبد وانخبيبد

 ال َىجذ       لُىد اداسَخ ورُظًُُخ: -4

 %011 َزُجخ رمىَى انطالة نًمشس -5

رىصَع رىصُف انًمشس عهً انطالة فٍ انًحبضشح -0 يمزشحبد رحسٍُ انًمشس -6

 األونً.

رىصُف انًمشس شفهًُب يع انطالة فٍ يُبلشخ -2

 انًحبضشح األونً.

انزمىَى انجُبئٍ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس -3

 لصُش َهبَخ كم شهش.

 .يشرجط ثبنًمشسركهُف انطالة ثجحث -4

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍُ انخبسجٍُُ -2

 وجذد(

 ال رىجذ

يب رًزُفُزهًٍ يمزشحبد انزطىَشفُبنعبو  -2

 انسبثك

رىصُف انًمشس عهً انطالة فٍ انًحبضشح  رىصَع-0

 األونً.

يُبلشخ رىصُف انًمشس شفهًُب يع انطالة فٍ -2

 انًحبضشح األونً.

انزمىَى انجُبئٍ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس -3

 لصُش َهبَخ كم شهش.

 .يشرجط ثبنًمشسركهُف انطالة ثجحث -4

يبنى َزًزُفُزهًٍ يمزشحبد ) يبهٍ  -9

 واألسجبة(

 

 خطخانزطىَش نهًمشس نهعبو انمبدو: -01

 

 انًسئىل عٍ انزُفُز رىلُذ انزطىَش رىصُف انزطىَش يجبالد انزطىَش

طشق رذسَس 

 انًحزىي

االعزًبد عهً انًُبلشخ 

وانعصف انزهٍُ ثذال 

 يٍ انزهمٍُ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسَس



 

 

رطىَش ركُىنىجُب 

 انزعهُى

ثُبء يجًىعخ إنكزشوَُخ 

يع نزىاصم انطالة 

 أسزبر انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسَس

انزمىَى انجُبئٍ عٍ - رطىَش رمىَى انًمشس

طشَك عمذ اخزجبساد 

لصُشح َهبَخ كم فصم 

 دساسٍ.

رمذَى رغزَخ ساجعخ يٍ -

خالل رصىَت أخطبء 

 انطالة ثحضىسهى.

رىصَع اسزجُبٌ سضبء -

انطالة َهبَخ كم فصم 

 دساسٍ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسَس

     

 : اسم منسق المادة

 ليلى بيومى /د

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع 

 

 



 

 

 1025/1026 تقرير مقرر دراسي

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ٖرشثٛخ طٕد نفظٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 ٔنٗ دثهٕو خبصا / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( ػًهٙ---َظش٘ + ) (2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح  

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ.د/غبدِ حسُٗ ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -2

 طبنت4 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

 بنتط1 ٍٚ أدٔا االيزحبٌػذد انطالة انهز 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 %25(  1َبجح ػذد)

 %55  (3ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %( يًزبص، )%( جٛذ جذًا111)

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

  ٙ نهًمشساألسبس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 األسزؼبرح ٔانجسًهخ -

 األدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو  -

 أحكبو انٌُٕ انسبكُخ -

 أحكبو انزُٕٚـــــــــٍ -

 اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــالة -

 اإلخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبء -

 أحكبو انًٛى انسبكُخ  -

 انًشذدح أحكبو انًٛى -

 انالو انشًسٛخ ٔانالو انمًشٚخ  -

 الو انفؼم انسبكُخ -

 الو انحشف انسبكُخ  -

 أحكبو انًثالٌ ٔانًزمبسثبٌ -

 أحكبو انًزجبَسبٌ ٔانًزجبػذاٌ -

 أحكبو انًذ ٔألسبيخ -

 انزفخٛى ٔانزشلٛك -

 يخبسج انحشٔف -

 طفبد انحشٔف -

 انًمطٕع ٔانًٕطٕل  -

 ربء انزأَٛث -

 ًْضح انٕطم -



 

 

 أحكبو انٕلف ٔاإلثزذاء -

 زى انمشأٌخ -

 انهحٍ  -

 رطجٛك أحكبو رجٕٚذ انمشآٌ انكشٚى أثُبء انزالٔح . -

 ػهٙ ْبيش انزالٔح -

 انشثط ثٍٛ أحكبو انزجٕٚذ أثُبء انزالٔح.  -

 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 شٚخ )      ( رذسٚت ػًهٙ( يحبضشاد َظ  √)    اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 )       ( دساسخ حبنخ          )      ( أَشطخ فظهٛخ

 

 ( َظش٘              )     ( شفٕ٘ √)   رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أػًبل فظهٛخ    )   ( ػًهٙ) √ ( 

 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 غٛش يزٕافشح ) (

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 مشسيمزشحبد رحسٍٛ انً -6

 رٕفٛش يكزجخ سًؼٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش طٕٚشيجبالد انز

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًؼٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

     

 أ.د/غادة حسنىاسم منسق المادة: 

 التاريخ:   /   /                      التوقيع :                     



 

 

 1027/1028تقرير مقرر دراسي 

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ٖرشثٛخ طٕد نفظٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 أنٗ دثهٕو خبص / انًسزٕٖ انفشلخ 

  / ( ػًهٙ ---َظش٘ + ) (2) انسبػبد انًؼزًذحػذد انٕحذاد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْئٛخ رذسٚس  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -4

 طبنت1 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

 ٌطبنت1 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(1) َبجح ػذد 

 %1.11  (1.11ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل 111)

 تذريس المقرر: -5

 %111 رى رذسٚسٓب ٗانز انًٕضٕػبد

  األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 األسزؼبرح ٔانجسًهخ -

 األدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو  -

 أحكبو انٌُٕ انسبكُخ -

 أحكبو انزُٕٚـــــــــٍ -

 اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــالة -

 ــــــــــــــبءاإلخفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

 أحكبو انًٛى انسبكُخ  -

 أحكبو انًٛى انًشذدح -

 انالو انشًسٛخ ٔانالو انمًشٚخ  -

 الو انفؼم انسبكُخ -

 الو انحشف انسبكُخ  -

 أحكبو انًثالٌ ٔانًزمبسثبٌ -

 أحكبو انًزجبَسبٌ ٔانًزجبػذاٌ -

 أحكبو انًذ ٔألسبيخ -

 انزفخٛى ٔانزشلٛك -

 يخبسج انحشٔف -

 طفبد انحشٔف -

 ل انًمطٕع ٔانًٕطٕ -

 ربء انزأَٛث -

 ًْضح انٕطم -



 

 

 أحكبو انٕلف ٔاإلثزذاء -

 خزى انمشأٌ -

 انهحٍ  -

 رطجٛك أحكبو رجٕٚذ انمشآٌ انكشٚى أثُبء انزالٔح . -

 ػهٙ ْبيش انزالٔح -

 انشثط ثٍٛ أحكبو انزجٕٚذ أثُبء انزالٔح.  -

 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 يحبضشاد َظشٚخ )      ( رذسٚت ػًهٙ)   √  (  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 )       ( دساسخ حبنخ          )      ( أَشطخ فظهٛخ

 

 َظش٘              )     ( شفٕ٘)  √ (  رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أػًبل فظهٛخ    )   ( ػًهٙ) √ ( 

 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  ؼهًٛخ ان انًشاجغ

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -22

 % 55         مٕٚى انطالة نًمشسَزٛجخ ر -21

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -21

 رٕفٛش يكزجخ سًؼٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -24

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -25

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -26

 ٔاألسجبة(

 ٕجذال ٚ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -27

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًؼٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

     

 ادة: أ.د/غادة حسنىاسم منسق الم

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                    



 

 

 1028/1029تقرير مقرر دراسي 

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ٖرشثٛخ طٕد نفظٙ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 أنٗ دثهٕو خبص / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( ػًهٙ ---َظش٘ + ) (2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ُٗأ د/غبدِ حس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -7

 طبنت2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

 ٌطبنت2 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(2) َبجح ػذد 

   (1.11ساست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذًا51%( يًزبص، )1)

 %( يمجٕل51، ))%( جٛذ

 تذريس المقرر: -8

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

  األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 األسزؼبرح ٔانجسًهخ -

 األدغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبو  -

 أحكبو انٌُٕ انسبكُخ -

 أحكبو انزُٕٚـــــــــٍ -

 اإللـــــــــــــــــــــــــــــــــالة -

 فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبءاإلخ -

 أحكبو انًٛى انسبكُخ  -

 أحكبو انًٛى انًشذدح -

 انالو انشًسٛخ ٔانالو انمًشٚخ  -

 الو انفؼم انسبكُخ -

 الو انحشف انسبكُخ  -

 أحكبو انًثالٌ ٔانًزمبسثبٌ -

 أحكبو انًزجبَسبٌ ٔانًزجبػذاٌ -

 أحكبو انًذ ٔألسبيخ -

 ٛكانزفخٛى ٔانزشل -

 يخبسج انحشٔف -

 طفبد انحشٔف -

 انًمطٕع ٔانًٕطٕل  -

 ربء انزأَٛث -

 ًْضح انٕطم -



 

 

 أحكبو انٕلف ٔاإلثزذاء -

 خزى انمشأٌ -

 انهحٍ  -

 رطجٛك أحكبو رجٕٚذ انمشآٌ انكشٚى أثُبء انزالٔح . -

 ػهٙ ْبيش انزالٔح -

 انشثط ثٍٛ أحكبو انزجٕٚذ أثُبء انزالٔح.  -

 

 55<  شسيذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًم

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 يحبضشاد َظشٚخ )      ( رذسٚت ػًهٙ)   √  (  اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 )       ( دساسخ حبنخ          )      ( أَشطخ فظهٛخ

 

 َظش٘              )     ( شفٕ٘)  √ (  رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 ٙأػًبل فظهٛخ    )   ( ػًه) √ ( 

 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -9

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕسبئم انًؼُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       ٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ:ل -28

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -29

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -10

 رٕفٛش يكزجخ سًؼٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -12

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -11

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ زىنى ٚ يب -11

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -14

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد س انًمشسلجم رذسٚ انًكزجخ انسًؼٛخ طشق ػشع انًحزٕٖ

     

 اسم منسق المادة: أ.د/غادة حسنى

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                    



   

 

 



   

 



   

 



   

 

 



   

 

 



   

 



   

 

 



   

 

 



   

 



 

 

 (1026-1025) تقرير مقرر دراسي

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ْٖبسيَٕٙ ٔكَٕزشثُٕٚذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 دثهٕو انفشلخ األٔنٗ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 د/اًٚبٌ عجذ انجبلٗ عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 4 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 طبنت 1 انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ عذد انطالة 

111( 1) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا111)%( يًزبص، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

ًؤنفبد انًٕسٛمٙ انزٙ رسزخذو عهى انٓبسيَٕٙ فٙ ان  األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 ثُبئٓب.

  ٙانًؤنفبد انًٕسٛمٛخ انزٙ رسزخذو عهى انكَٕزشثُٕٚذ ف

 ثُبئٓب.

 .َٕٙدساسخ انزحٕٚم انٓبسي 

 .دساسخ انكَٕزشثُٕٚذ انحش عُذ انًؤنف انًٕسٛمٙ ثبخ 

 دساسخ رآنف انسبدسخ انضائذح. 

 .ّدساسخ انسهى انخًبسٙ ٔإَٔاع 

  عهًٛخ فٙ يجبل انٓبسيَٕٙ.إعذاد رمبسٚش 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.

 انعصف انزُْٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 زارٙ.اسزشارٛجٛخ انزعهى ان

 .ٔانشفٕ٘ أعًبل انسُخ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع



 

 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕفشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 انطالة نًمشسَزٛجخ رمٕٚى  -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح -2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

سٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜالد انًٕ-4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

 اسزخذاو انعشٔض انعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.-5

 ال رٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1

لشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح يُب-2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜالد انًٕسٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ -4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 اسزخذاو انعشٔض انعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.-1

ٔانسجت عذو رٕفشااليكبَبد انًبدٚخ نزنك، ٔرى انزغهت عهٗ رنك 

ثبسزخذاو انزكُٕنٕجٛب انحذٚثخ يٍ خالل انجٕال ٔسًبعخ خبسجٛخ 

 راد يذٖ ثعٛذ َسجًٛب

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -20

 

 

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز لٛذ انزطٕٚشرٕ رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

نزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك ا- رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس



 

 

 دساسٙ.

     

 اسم منسق المادة: 

 ايمان عبذ الباقى السيذد/ 

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ْٖبسيَٕٙ ٔكَٕزشثُٕٚذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 زشثٛخ انًٕسٛمٛخان انزخصص 

 انفشلخ األٔنٗ دثهٕو انفشلخ 

  َظش٘  (2) عذد انٕحذاد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 د/إًٚبٌ عجذ انجبلٙ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 متخصصت معلوماث –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 111( 2) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -5

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ ٕعبدانًٕض

انًؤنفبد انًٕسٛمٙ انزٙ رسزخذو عهى انٓبسيَٕٙ فٙ   األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 ثُبئٓب.

  ٙانًؤنفبد انًٕسٛمٛخ انزٙ رسزخذو عهى انكَٕزشثُٕٚذ ف

 ثُبئٓب.

 .َٕٙدساسخ انزحٕٚم انٓبسي 

 .دساسخ انكَٕزشثُٕٚذ انحش عُذ انًؤنف انًٕسٛمٙ ثبخ 

 اسخ رآنف انسبدسخ انضائذحدس. 

 .ّدساسخ انسهى انخًبسٙ ٔإَٔاع 

 .َٕٙإعذاد رمبسٚش عهًٛخ فٙ يجبل انٓبسي 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انُظش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انعهًٛخ  انًشاجع



 

 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕفشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -22

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -21

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -21

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح -2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜالد انًٕسٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ -4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

 اسزخذاو انعشٔض انعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.-5

 ال رٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -24

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -25

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح -2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

الد انًٕسٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜ-4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -26

 ٔاألسجبة(

 اسزخذاو انعشٔض انعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.-1

ٔانسجت عذو رٕفشااليكبَبد انًبدٚخ نزنك، ٔرى انزغهت عهٗ رنك 

ال ٔسًبعخ خبسجٛخ ثبسزخذاو انزكُٕنٕجٛب انحذٚثخ يٍ خالل انجٕ

 راد يذٖ ثعٛذ َسجًٛب

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -27

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  ىرطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛ

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

فصم انطالة َٓبٚخ كم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس



 

 

     

 اسم منسق المادة: د/ إيمان عبذ الباقي              التوقيع :                   التاريخ:   /   /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1029-1028تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ْٖبسيَٕٙ ٔكَٕزشثُٕٚذ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 دثهٕو انفشلخ األٔنٗ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 سى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس ل االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 د/اًٚبٌ عجذ انجبلٗ   عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -7

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

111( 2) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

 ُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد ان

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا51)%( يًزبص، )

 %( يمجٕل51)%( جٛذ، )

 تذريس المقرر: -8

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

انًؤنفبد انًٕسٛمٙ انزٙ رسزخذو عهى انٓبسيَٕٙ فٙ   األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 ثُبئٓب.

 ًٕسٛمٛخ انزٙ رسزخذو عهى انكَٕزشثُٕٚذ فٙ انًؤنفبد ان

 ثُبئٓب.

 .َٕٙدساسخ انزحٕٚم انٓبسي 

 .دساسخ انكَٕزشثُٕٚذ انحش عُذ انًؤنف انًٕسٛمٙ ثبخ 

 دساسخ رآنف انسبدسخ انضائذح. 

 .ّدساسخ انسهى انخًبسٙ ٔإَٔاع 

 .َٕٙإعذاد رمبسٚش عهًٛخ فٙ يجبل انٓبسي 

 55<  شسيذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًم

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.

 انعصف انزُْٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -9

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انعهًٛخ  انًشاجع



 

 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح    انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕفشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -28

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -29

 نطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ ا-1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -10

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح -2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜالد انًٕسٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ -4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

 نعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.اسزخذاو انعشٔض ا-5

 ال رٕجذ إٌ ٔجذد( ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -12

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -11

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح -2

 األٔنٗ.

جُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش انزمٕٚى ان-3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ اٜالد انًٕسٛمٛخ األٔسكسزشانٛخ -4

 ٔدٔس كم يُٓب فٙ األٔسكسزشا.

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -11

 ٔاألسجبة(

 اسزخذاو انعشٔض انعًهٛخ ٔانزشكٛض عهٗ انزذسٚس انعًهٙ.-1

شااليكبَبد انًبدٚخ نزنك، ٔرى انزغهت عهٗ رنك ٔانسجت عذو رٕف

ثبسزخذاو انزكُٕنٕجٛب انحذٚثخ يٍ خالل انجٕال ٔسًبعخ خبسجٛخ 

 راد يذٖ ثعٛذ َسجًٛب

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -14

 

 

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

ُبلشخ االعزًبد عهٗ انً طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

ٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ رمذ-

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس



 

 

 دساسٙ.

     

 اسم منسق المادة: 

 د/ ايمان عبذ الباقى السيذ

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                    

 

 



 

 

 (1026-1025تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖيٕسٛمٗ انزعهٛى انعبو  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 دثهٕو انفشلخ األٔنٗ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) انًعزًذح عذد انٕحذاد / انسبعبد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ.د/ سحش عجذ انًُعى حُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 4 ثبنًمشسانًهزحمٍٛ  عذد انطالة 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

111( 1) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

انزعشف يجبدا ٔأْذاف إعذاد انًعهى ثصفخ عبيخ نهزعهٛى  - األسبسٙ نهًمشس انًحزٕٖ يٍ رذسٚسّ رى يب

 انجبيعٗ ٔيب لجم انجبيعٗ .

انزعشف عهٗ األْذاف انعبيخ ٔانخبصخ نزذسٚس يبدح  -

انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ انًؤسسبد انزعهًٛٛخ نهزعهٛى يب لجم 

 انجبيعٗ .

 انزعشف عهٗ ثشايج ٔيُبْج انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ -

جًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ ٔانذٔل ٔانعشثٛخ ٔانٕالٚبد 

 انًزحذح ٔيعشفخ أٔجّ انزشبثّ.

انزعشف عهٗ أْى انسًبد انًًٛضح نهزعهٛى انًٕسٛمٗ فٗ  -

 يصشٔانٕالٚبد انًزحذح ٔثعض انذٔل انعشثٛخ .

انزعشف عهٗ انًجبدا انزٗ ٚمٕو عهٛٓب انزعهٛى انًٕسٛمٗ  -

 خ انًجشيج فٗ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛ

 يعشفخ دٔس انًٕسٛمٗ فٗ انزشثٛخ انحذٚثخ . -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 انعصف انزُْٙ.

 انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.ركهٛف 

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ



 

 

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

     ال ٕٚجذ   لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش ة ثجحث عٍ ركهٛف انطال -4

 ٔانذٔل انعشثٛخ .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -1

 نًحبضشح األٔنٗ.يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ ا -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

عٍ انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش  ركهٛف انطالة ثجحث -4

 .ٔانذٔل انعشثٛخ .

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش بالد انزطٕٚشيج

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 انًبدحأسزبر  أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

     

 المنعم حنفى      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   اسم منسق المادة: أ.د/ سحر عبذ 

 

 



 

 

 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖيٕسٛمٗ انزعهٛى انعبو  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 نٗ ٔغُبئٙ(انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء ا انزخصص 

 دثهٕو انفشلخ األٔنٗ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 عجذ انًُعى حُفٗ أ.د/ سحش  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبنت 1 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

111( 2) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 ( يمجٕل%( جٛذ، )111%)

 تذريس المقرر: -5

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

انزعشف يجبدا ٔأْذاف إعذاد انًعهى ثصفخ عبيخ نهزعهٛى  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 انجبيعٗ ٔيب لجم انجبيعٗ .

انزعشف عهٗ األْذاف انعبيخ ٔانخبصخ نزذسٚس يبدح  -

خ نهزعهٛى يب لجم انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ انًؤسسبد انزعهًٛٛ

 انجبيعٗ .

انزعشف عهٗ ثشايج ٔيُبْج انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ  -

جًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ ٔانذٔل ٔانعشثٛخ ٔانٕالٚبد 

 انًزحذح ٔيعشفخ أٔجّ انزشبثّ.

انزعشف عهٗ أْى انسًبد انًًٛضح نهزعهٛى انًٕسٛمٗ فٗ  -

 يصشٔانٕالٚبد انًزحذح ٔثعض انذٔل انعشثٛخ .

ا انزٗ ٚمٕو عهٛٓب انزعهٛى انًٕسٛمٗ انزعشف عهٗ انًجبد -

 انًجشيج فٗ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ 

 يعشفخ دٔس انًٕسٛمٗ فٗ انزشثٛخ انحذٚثخ . -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 خ انزعهى انزارٙ.اسزشارٛجٛ

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 انعصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ



 

 

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -22

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -21

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -21

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  انزمٕٚى -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش  -4

 ٔانذٔل انعشثٛخ .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -24

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -25

 انسبثك

 عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.رٕصٚع رٕصٛف انًمشس  -1

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش  -4

 ٔانذٔل انعشثٛخ ..

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -26

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -27

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  ٛىرطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعه

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

فصم  انطالة َٓبٚخ كم

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

     

 اسم منسق المادة: أ.د/ سحر عبذ المنعم حنفى      التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 

 



 

 

 (1029-1028تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

  يٕسٛمٗ انزعهٛى انعبو  انًمشس ٔسيضح انكٕدٖاسى 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 دثهٕو انفشلخ األٔنٗ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ.د/ سحش عجذ انًُعى حُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -7

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

( 1) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ 

 (1ساست عذد )

 ًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انُسجخ ان

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -8

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

انزعشف يجبدا ٔأْذاف إعذاد انًعهى ثصفخ عبيخ نهزعهٛى  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 انجبيعٗ ٔيب لجم انجبيعٗ .

انزعشف عهٗ األْذاف انعبيخ ٔانخبصخ نزذسٚس يبدح  -

انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ انًؤسسبد انزعهًٛٛخ نهزعهٛى يب لجم 

 انجبيعٗ .

انزعشف عهٗ ثشايج ٔيُبْج انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ فٗ  -

جًٕٓسٚخ يصش انعشثٛخ ٔانذٔل ٔانعشثٛخ ٔانٕالٚبد 

 انًزحذح ٔيعشفخ أٔجّ انزشبثّ.

ًٛضح نهزعهٛى انًٕسٛمٗ فٗ انزعشف عهٗ أْى انسًبد انً -

 يصشٔانٕالٚبد انًزحذح ٔثعض انذٔل انعشثٛخ .

انزعشف عهٗ انًجبدا انزٗ ٚمٕو عهٛٓب انزعهٛى انًٕسٛمٗ  -

 انًجشيج فٗ انٕالٚبد انًزحذح األيشٚكٛخ 

 يعشفخ دٔس انًٕسٛمٗ فٗ انزشثٛخ انحذٚثخ . -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ خرغطٛ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 انعصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.



 

 

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 خ انزذسٚس :انًزبح اإليكبَبد -9

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -28

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -29

 ح األٔنٗ.رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضش -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -10

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش  -4

 ٔانذٔل انعشثٛخ .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -12

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -11

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -1

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ة ثجحث عٍ انًٕسٛمٗ فٗ انٕالٚبد انًزحذح ٔيصش ركهٛف انطال -4

 ٔانذٔل انعشثٛخ ..

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -11

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -14

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

ٚخ ساجعخ يٍ رمذٚى رغز-

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

     

 اسم منسق المادة: أ.د/ سحر عبذ المنعم حنفى      التوقيع :                   

 التاريخ:   /   /                                                                     



 
 

 (1027-1026تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٜث١بٔٛ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ )آداء اٌٝ ٚغٕبئٟ( اٌزخصص 

 رب١ٔخ دثٍِٛخ / اٌّسزٜٛ اٌفشلخ  

 ( عٍّٝ 2ٔظشٞ  ) )( عذد اٌٛحذاد / اٌسبعبد اٌّعزّذح 

 ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ االِزحبٔبد  ٌجٕخ الخز١بس إٌظبَ اٌّزجع 

 ْغ١ش ِزٛافش ٔظبَ اٌّشاجعخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 أ .د/ سحش عجذ إٌّعُ حٕفٝ  عذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبٌت 2 ثبٌّمشساٌٍّزحم١ٓ  عذد اٌطالة 

 ْطبٌت 2 عذد اٌطالة اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحب 

 011( 2) ٔبجح عذد  االِزحبْ ٔز١جخ% 

  إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد

 اٌحبص١ٍٓ ع١ٍٙب

 %( ج١ذ جذًا1)%( ِّزبص، )

 %( ِمجٛي51%( ج١ذ، )51)

 تذريس المقرر: -1

 %011 رُ رذس٠سٙب اٌزٝ اٌّٛظٛعبد

/ن bسٞ، /نb/ن، الb/ن، bِٝدساسخ سٍُ فب/ن، سٟ  األسبسٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠سٗ رُ ِب

 4صعٛدًا ٚ٘جٛطًب ثئسزخذاَ اٌثبٌثبد ٚاٌسبدسبد عٍٝ ثعذ 

 اٚوزبف + أسث١ج  اٌذ١ِٕٕٚذ ٚاٌذ٠ّٕش .

 chopin op رذس٠س  ثعط أعّبي ِٓ دساسبد شٛثبْ 

25  . 

ٌٍّؤٌف اٌّٛس١مٟ    Sonataأداء لبٌت اٌسٛٔبرب  

 .ِٛرسبسد

 .free pieces  رذس٠س اٌّمطٛعخ اٌحشح  

 .  french suiteثبخ رذس٠س 

 55<  ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٜٛ اٌّمشس

 55<  ٌّٛظٛعبد اٌّمشس االِزحبْ رغط١خ ِذٜ

 اسزشار١ج١خ حً اٌّشىالد. اسب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ

 اسزشار١ج١خ اٌج١بْ اٌعٍّٟ.-

 اسزشار١ج١خ ٌعت األدٚاس.-

  رم٠ُٛ اٌطالة طش٠مخ

 اٌّزبحخ اٌزذس٠س : اإلِىبٔبد -3

 ِزٛافشح  اٌع١ٍّخ  اٌّشاجع

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌٛسبئً اٌّع١ٕخ



 
 

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد

 ال ٠ٛجذ       ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4

 %011 ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -5

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -6

 ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ  -3

 وً شٙش.

إْ  ) ِالحظبد اٌّشاجع١ٓ اٌخبسج١١ٓ -7

 ٚجذد(

 ال رٛجذ

اٌعبَ  فٟ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش رٕف١زٖ ِب رُ -8

 اٌسبثك

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0

 ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ  -3

 وً شٙش. 

ٟ٘  ِمزشحبد ) ِبِٓ  رٕف١زٖ ٌُ ٠زُ ِب -9

 ٚاألسجبة(

 ال ٠ٛجذ

 اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍعبَ اٌمبدَ: خطخ -20

 اٌّسئٛي عٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

االعزّبد عٍٝ إٌّبلشخ  طشق رذس٠س اٌّحزٜٛ

ٚاٌعصف اٌزٕٟ٘ ثذال ِٓ 

 اٌزٍم١ٓ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

ثٕبء ِجّٛعخ إٌىزش١ٔٚخ  رط٠ٛش رىٌٕٛٛج١ب اٌزع١ٍُ

ٌزٛاصً اٌطالة ِع أسزبر 

 اٌّبدح

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ عٓ طش٠ك - رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

عمذ اخزجبساد لص١شح ٔٙب٠خ 

 وً فصً دساسٟ.

رمذ٠ُ رغز٠خ ساجعخ ِٓ -

خالي رص٠ٛت أخطبء 

 اٌطالة ثحعٛسُ٘.

رٛص٠ع اسزج١بْ سظبء -

ً اٌطالة ٔٙب٠خ وً فص

 دساسٟ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

     

 اسم منسق المادة: أ.د/  سحر عبذ المنعم حنفى          التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 اساسيتمعلوماث  -أ 

 ٜث١بٔٛ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ )آداء اٌٝ ٚغٕبئٟ( اٌزخصص 

 رب١ٔخ دثٍِٛخ  / اٌّسزٜٛ اٌفشلخ 

 ( عٍّٝ 2ٔظشٞ  ) )( عذد اٌٛحذاد / اٌسبعبد اٌّعزّذح 

 ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ االِزحبٔبد  ٌجٕخ الخز١بس إٌظبَ اٌّزجع 

 ْغ١ش ِزٛافش ٔظبَ اٌّشاجعخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 أ .د/ سحش عجذ إٌّعُ حٕفٝ  عذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبٌت 2 اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس عذد اٌطالة 

 ْطبٌت 2 عذد اٌطالة اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحب 

 011( 2) ٔبجح عذد  االِزحبْ ٔز١جخ% 

  % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ

 اٌحبص١ٍٓ ع١ٍٙب

 )%( ِّزبص، )%( ج١ذ جذًا

 %( ِمجٛي51%( ج١ذ، )51)

 تذريس المقرر: -5

 %011 رُ رذس٠سٙب اٌزٝ اٌّٛظٛعبد

/ن bسٞ، /نb/ن، الb/ن، bِٝدساسخ سٍُ فب/ن، سٟ  األسبسٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠سٗ رُ ِب

 4ٚاٌسبدسبد عٍٝ ثعذ صعٛدًا ٚ٘جٛطًب ثئسزخذاَ اٌثبٌثبد 

 اٚوزبف + أسث١ج  اٌذ١ِٕٕٚذ ٚاٌذ٠ّٕش .

 chopin op رذس٠س  ثعط أعّبي ِٓ دساسبد شٛثبْ 

25  . 

ٌٍّؤٌف اٌّٛس١مٟ    Sonataأداء لبٌت اٌسٛٔبرب  

 .ِٛرسبسد

 .free pieces  رذس٠س اٌّمطٛعخ اٌحشح  

 .  french suiteثبخ رذس٠س 

 55<  ثّحزٜٛ اٌّمشسِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 55<  ٌّٛظٛعبد اٌّمشس االِزحبْ رغط١خ ِذٜ

 اسزشار١ج١خ حً اٌّشىالد. اسب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ

 اسزشار١ج١خ اٌج١بْ اٌعٍّٟ.-

 اسزشار١ج١خ ٌعت األدٚاس.-

  رم٠ُٛ اٌطالة طش٠مخ

 اٌّزبحخ اٌزذس٠س : اإلِىبٔبد -6

 ِزٛافشح  اٌع١ٍّخ  اٌّشاجع

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌٛسبئً اٌّع١ٕخ



 
 

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد

 ال ٠ٛجذ       ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -22

 %011 ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -21

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -21

 اٌّحبظشح األٌٚٝ.ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ  -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ  -3

 وً شٙش.

إْ  ) ِالحظبد اٌّشاجع١ٓ اٌخبسج١١ٓ -24

 ٚجذد(

 ال رٛجذ

اٌعبَ  فٟ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش رٕف١زٖ ِب رُ -25

 اٌسبثك

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0

 اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ.ِٕبلشخ رٛص١ف  -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ  -3

 وً شٙش. 

ٟ٘  ِٓ ِمزشحبد ) ِب رٕف١زٖ ٌُ ٠زُ ِب -26

 ٚاألسجبة(

 ال ٠ٛجذ

 اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍعبَ اٌمبدَ: خطخ -27

 اٌّسئٛي عٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

االعزّبد عٍٝ إٌّبلشخ  طشق رذس٠س اٌّحزٜٛ

ٚاٌعصف اٌزٕٟ٘ ثذال ِٓ 

 اٌزٍم١ٓ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

ثٕبء ِجّٛعخ إٌىزش١ٔٚخ  رط٠ٛش رىٌٕٛٛج١ب اٌزع١ٍُ

ٌزٛاصً اٌطالة ِع أسزبر 

 اٌّبدح

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

اٌجٕبئٟ عٓ طش٠ك اٌزم٠ُٛ - رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

عمذ اخزجبساد لص١شح ٔٙب٠خ 

 وً فصً دساسٟ.

رمذ٠ُ رغز٠خ ساجعخ ِٓ -

خالي رص٠ٛت أخطبء 

 اٌطالة ثحعٛسُ٘.

رٛص٠ع اسزج١بْ سظبء -

اٌطالة ٔٙب٠خ وً فصً 

 دساسٟ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س
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 (1010-1029تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٜث١بٔٛ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ )آداء اٌٝ ٚغٕبئٟ( اٌزخصص 

 رب١ٔخ دثٍِٛخ  / اٌّسزٜٛ اٌفشلخ 

 ( عٍّٝ 2ٔظشٞ  ) )( عذد اٌٛحذاد / اٌسبعبد اٌّعزّذح 

 ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ االِزحبٔبد  ٌجٕخ الخز١بس إٌظبَ اٌّزجع 

 ِْزٛافشغ١ش  ٔظبَ اٌّشاجعخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 أ .د/ سحش عجذ إٌّعُ حٕفٝ  عذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -7

 طبٌت 2 اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس عذد اٌطالة 

 ْطبٌت 2 عذد اٌطالة اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحب 

 011( 2) ٔبجح عذد  االِزحبْ ٔز١جخ% 

  إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب

 ع١ٍٙبٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ 

 )%( ِّزبص، )%( ج١ذ جذًا

 %( ِمجٛي011)%( ج١ذ، )

 تذريس المقرر: -8

 %011 رُ رذس٠سٙب اٌزٝ اٌّٛظٛعبد

/ن صعٛدًا bسٞ، /نb/ن، الb/ن، bِٝدساسخ سٍُ فب/ن، سٟ  األسبسٟ ٌٍّمشس ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠سٗ رُ ِب

اٚوزبف +  4ٚ٘جٛطًب ثئسزخذاَ اٌثبٌثبد ٚاٌسبدسبد عٍٝ ثعذ 

 اٌذ١ِٕٕٚذ ٚاٌذ٠ّٕش .أسث١ج  

 .  chopin op 25 رذس٠س  ثعط أعّبي ِٓ دساسبد شٛثبْ 

 .ٌٍّؤٌف اٌّٛس١مٟ ِٛرسبسد   Sonataأداء لبٌت اٌسٛٔبرب  

 .free pieces  رذس٠س اٌّمطٛعخ اٌحشح  

 .  french suiteثبخ رذس٠س 

 55<  ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٜٛ اٌّمشس

 55<  ٌّٛظٛعبد اٌّمشس االِزحبْ رغط١خ ِذٜ

 اسزشار١ج١خ حً اٌّشىالد. اسب١ٌت اٌزع١ٍُ ٚاٌزعٍُ

 اسزشار١ج١خ اٌج١بْ اٌعٍّٟ.-

 اسزشار١ج١خ ٌعت األدٚاس.-

 اسزشار١ج١خ اٌزعٍُ االٌىزشٚٔٝ . -

  رم٠ُٛ اٌطالة طش٠مخ

 اٌّزبحخ اٌزذس٠س : اإلِىبٔبد -9

 ِزٛافشح  اٌع١ٍّخ  اٌّشاجع

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌٛسبئً اٌّع١ٕخ

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح   اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد



 
 

 ال ٠ٛجذ       ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -28

 %011 ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -29

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -10

 اٌّحبظشح األٌٚٝ.ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ  -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ وً  -3

 شٙش.

 ثٕبء ِجّٛعخ إٌىزش١ٔٚخ ٌزٛاصً اٌطالة ِع أسزبر اٌّبدح -4

 ِشفك ١ٌٕه اٌّجّٛعخ االٌىزش١ٔٚخ :

https://www.facebook.com/groups/245324099937654/ 

 

إْ  ) ِالحظبد اٌّشاجع١ٓ اٌخبسج١١ٓ -12

 ٚجذد(

 ال رٛجذ

 فٟ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش رٕف١زٖ ِب رُ -11

 اٌعبَ اٌسبثك

 رٛص٠ع رٛص١ف اٌّمشس عٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبظشح األٌٚٝ. -0

 األٌٚٝ.ِٕبلشخ رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِع اٌطالة فٟ اٌّحبظشح  -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي عمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ وً  -3

 شٙش. 

ٟ٘  ِٓ ِمزشحبد ) ِب رٕف١زٖ ٌُ ٠زُ ِب -11

 ٚاألسجبة(

 ال ٠ٛجذ

 اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍعبَ اٌمبدَ: خطخ -14

 اٌّسئٛي عٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

االعزّبد عٍٝ إٌّبلشخ  طشق رذس٠س اٌّحزٜٛ

ٚاٌعصف اٌزٕٟ٘ ثذال ِٓ 

 اٌزٍم١ٓ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

رح٠ًٛ اٌّمشس اٌٝ ششائح  رط٠ٛش رىٌٕٛٛج١ب اٌزع١ٍُ

ثبٚسث٠ٕٛذ ، ٚعشٚض 

 رمذ١ّ٠خ .

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ عٓ - رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

طش٠ك عمذ اخزجبساد 

فصً لص١شح ٔٙب٠خ وً 

 دساسٟ.

رمذ٠ُ رغز٠خ ساجعخ ِٓ -

خالي رص٠ٛت أخطبء 

 اٌطالة ثحعٛسُ٘.

رٛص٠ع اسزج١بْ سظبء -

اٌطالة ٔٙب٠خ وً فصً 

 دساسٟ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

     

 اسم منسق المادة: أ.د/  سحر عبذ المنعم حنفى          التوقيع :                       التاريخ:   /   /   

 



 
 

 

 (1027-1026تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖحهمخ ثحش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 ربَٛخ دثهٕيخ  / انًسزٕٖ انفشلخ  

 َظش٘   (2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نجُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ .د/ سحش ػجذ انًُؼى حُفٗ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

 ٌطبنت 2 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 011( 2) َبجح ػذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذًا1%( يًزبص، )51)

 %( يمجٕل1%( جٛذ، ) 51)

 تذريس المقرر: -1

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 اطالع انجبحش ػهٗ انشسبئم ٔلشاءح انؼذٚذ يٍ األثحبس . - األسبسٙ نهًمشس انًحزٕٖيٍ  رذسٚسّ رى يب

 اخزٛبس ػُٕاٌ انجحش . -

 كٛفّٛ كزبثّ انًمذيّ. -

 رحذٚذ يشكهخ انجحش. -

 كزبثّ أًّْٛ انجحش -

 رحذٚذ يُٓج انجحش. -

 كٛفّٛ ػًم خطخ ثحش نشسبنّ يبجسزٛش. -

 كزبثّ لبئًّ انًشاجغ.

 55<  ثًحزٕٖ انًمشس يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزؼهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش.

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 . انزحشٚش٘ االيزحبٌ 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4



 
 

 

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

 ػهٗ أسس ػهًٛخ سهًٛخ . ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو - -4

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يمزشحبد انزطٕٚشيٍ  رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -0

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

 سس ػهًٛخ سهًٛخ .ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو ػهٗ أ -4

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕػخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

نزٕاصم انطالة يغ أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ ػٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

ػمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس
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 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖحهمخ ثحش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 ربَٛخ دثهٕيخ   / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘   (2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ .د/ سحش ػجذ انًُؼى حُفٗ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

 ٌطبنت 2 ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 011( 2) َبجح ػذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذًا011)%( يًزبص، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -5

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 اطالع انجبحش ػهٗ انشسبئم ٔلشاءح انؼذٚذ يٍ األثحبس . - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 اخزٛبس ػُٕاٌ انجحش . -

 كٛفّٛ كزبثّ انًمذيّ. -

 رحذٚذ يشكهخ انجحش. -

 كزبثّ أًّْٛ انجحش -

 رحذٚذ يُٓج انجحش. -

 كٛفّٛ ػًم خطخ ثحش نشسبنّ يبجسزٛش. -

 كزبثّ لبئًّ انًشاجغ.

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. انزؼهٛى ٔانزؼهىاسبنٛت   انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزؼهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش.

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘  .

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -22



 
 

 

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -21

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -21

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  انزمٕٚى -3

 كم شٓش.

 ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو ػهٗ أسس ػهًٛخ سهًٛخ . - -4

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -24

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -25

 انسبثك

 انًحبضشح األٔنٗ.رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ  -0

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

 ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو ػهٗ أسس ػهًٛخ سهًٛخ . -4

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -26

 ٔاألسجبة(

 ٕٚجذال 

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -27

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕػخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

انطالة يغ أسزبر نزٕاصم 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ ػٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

ػمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 انًبدحأسزبر  أصُبء انزذسٚس

     

 اسم منسق المادة: أ.د/  سحر عبذ المنعم حنفى          التوقيع :                       التاريخ:   /   /   



 
 

 

 (1029/1010تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖحهمخ ثحش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 ربَٛخ دثهٕيخ   / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘   (2) ػذد انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نجُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌيزٕافشغٛش  َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ .د/ سحش ػجذ انًُؼى حُفٗ  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -7

 انًهزحمٍٛ  ػذد انطالة

 ثبنًمشس

 طبنت 2

  ػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا

 االيزحبٌ

 طبنت 2

 011( 2) َبجح ػذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجح

طجمب نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ 

 ػهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( يمجٕل 51%( جٛذ، )51)

 تذريس المقرر: -8

روووى  انزوووٗ انًٕضوووٕػبد

 رذسٚسٓب

011% 

األسبسٙ  يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 نهًمشس

 اطالع انجبحش ػهٗ انشسبئم ٔلشاءح انؼذٚذ يٍ األثحبس . -

 اخزٛبس ػُٕاٌ انجحش . -

 كٛفّٛ كزبثّ انًمذيّ. -

 رحذٚذ يشكهخ انجحش. -

 كزبثّ أًّْٛ انجحش -

 رحذٚذ يُٓج انجحش. -

 كٛفّٛ ػًم خطخ ثحش نشسبنّ يبجسزٛش. -

 كزبثّ لبئًّ انًشاجغ.

يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ 

 انًمشس

 >55 

نًٕضٕػبد  االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 انًمشس

 >55 

ّٕسح. اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزؼهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش.

 اسزشارٛجٛخ انزؼهى االنكزشَٔٗ



 
 

 

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘  .

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -9

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -28

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -29

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -10

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

 نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ كم شٓش.انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش  -3

 ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو ػهٗ أسس ػهًٛخ سهًٛخ . - -4

يالحظبد انًشاجؼٍٛ  -12

 إٌ ٔجذد( ) انخبسجٍٛٛ

 ال رٕجذ

يٍ يمزشحبد  رُفٛزِ يب رى -11

 انؼبو انسبثك فٙ انزطٕٚش

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -0

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يغ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

 انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل ػمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ كم شٓش. -3

 ركهٛف انطالة ثؼًم خطخ ثحش رمٕو ػهٗ أسس ػهًٛخ سهًٛخ . -4

 ثُبء يجًٕػخ إنكزشَٔٛخ نزٕاصم انطالة يغ أسزبر انًبدح -5

 ػخ االنكزشَٔٛخ :يشفك نُٛك انًجًٕ

https://www.facebook.com/groups/151431859508147/?ref=share 

 

يٍ يمزشحبد  رُفٛزِ نى ٚزى يب -11

 ْٙ ٔاألسجبة( ) يب

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -14

 يجبالد انزطٕٚش
رٕصٛف 

 انزطٕٚش
 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش

طشق رذسٚس 

 انًحزٕٖ

االػزًبد ػهٗ 

انًُبلشخ 

ٔانؼصف انزُْٙ 

 ثذال يٍ انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

رطٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزؼهٛى

رحٕٚم انًمشس 

انٗ ششائح 

ثبٔسثُٕٚذ أٔ 

ػشٔض رمذًٚٛخ 

. 

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ - رمٕٚى انًمشس رطٕٚش

ػٍ طشٚك ػمذ 

اخزجبساد 

لصٛشح َٓبٚخ كم 

 فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ -

ساجؼخ يٍ خالل 

رصٕٚت أخطبء 

انطالة 

 ثحضٕسْى.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس



 
 

 

رٕصٚغ اسزجٛبٌ -

سضبء انطالة 

َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

     

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /             غاده حسنى      اسم منسق المادة: أ.د/  



 

 

  6102/ 6106تقرير هقرر دراسي 

 جاهعة الونوفية

 كلية التربية النوعية

 قسن التربية الووسيقية

 هعلوهات اساسية -أ 

 ٖطٕنفٛج ٔربسٚخ ٔرحهٛم انًٕسٛمٙ انعشثّٛ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 ثبَّٛ دثهٕو خبص / انًسزٕٖ انفشلخ 

  ( عًهٙ ---َظش٘ + ) (4) انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ د /دُٚب شبكش  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 

 هعلوهات هتخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -0

 طبنت1 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(1) َبجح عذد 

 %1011  (1011ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس الوقرر: -6

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

  األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 010ربسٚخ انًٕسٛمٗ انعشثّٛ فٗ انمشٌ  -

 رحهٛم انمظٛذ0ِ  -

 رحهٛم انًَٕٕنٕج0 -

 عضف ٔغُبء انًَٕٕنٕج -

 عضف انمظٛذح0 -

 رحهٛم انذٔس 0 -

 انذٔس عضف ٔغُبء -

-  

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 رذسٚت عًهٙ√  ( يحبضشاد َظشٚخ )    )   √  (  اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 )       ( دساسخ حبنخ          )      ( أَشطخ فظهٛخ

 

 شفٕ٘√  ( َظش٘              )    )  √ (  رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 عًهٙ√  ( أعًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح



 

 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       ٔرُظًٛٛخ:لٕٛد اداسٚخ  -4

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 رٕفٛش يكزجخ سًعٛخ -0

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

     

 اسن هنسق الوادة: أ.م.د/دينا شاكر

                      

 التوقيع :                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6109/6161تقرير هقرر دراسي 

 جاهعة الونوفية

 كلية التربية النوعية

 قسن التربية الووسيقية

 هعلوهات اساسية -أ 

 طٕنفٛج ٔربسٚخ ٔرحهٛم انًٕسٛمٙ انعشثّٛ  ٔسيضح انكٕدٖ اسى انًمشس 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 ثبَّٛ دثهٕو خبص / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ ---َظش٘ + ) (4) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ د /دُٚب شبكش  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 

 هعلوهات هتخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -4

 طبنت0 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت0 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(0) َبجح عذد 

  (1011ساست عذد )

  انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انُسجخ

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذًا

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس الوقرر: -5

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

  األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 010ربسٚخ انًٕسٛمٗ انعشثّٛ فٗ انمشٌ  -

 رحهٛم انمظٛذ0ِ  -

 رحهٛم انًَٕٕنٕج0 -

 ٔغُبء انًَٕٕنٕجعضف  -

 عضف انمظٛذح0 -

 رحهٛم انذٔس 0 -

 انذٔس عضف ٔغُبء -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح0 اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 انعظف انز0ُْٙ

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث0

 انزعهى انزار0ٙاسزشارٛجٛخ 

 اسزشارٛجٛخ انزعهى االنكزش0َٗٔ

 شفٕ٘√  ( َظش٘              )    )  √ (  رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 عًهٙ√  ( أعًبل فظهٛخ    )  ) √ ( 

 

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح



 

 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًعُٛخانٕسبئم 

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -00

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -06

 إنكزشَٔٛخرٕفٛش سجٕسح  -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -01

 رٕفٛش يكزجخ سًعٛخ -0

رٕصٚع رٕطٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح - -3

 األٔن0ٗ

يُبلشخ رٕطٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ - -4

 انًحبضشح األٔن0ٗ

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس - -5

 لظٛش َٓبٚخ كم شٓش0

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -04

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -05

 انسبثك

 رٕصٚع رٕطٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔن1-0ٗ

 يُبلشخ رٕطٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔن0-0ٗ

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لظٛش َٓبٚخ -3

 كم شٓش0

4-  

 إنكزشَٔٛخ نزٕاطم انطالة يع أسزبر انًبدحثُبء يجًٕعخ  -

 

 نُٛك انًجًٕعخ االنكزشَٔٛخ :

https://www.facebook.com/groups/151431859508147/permalink/159173732067293/ 

 

 

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -06

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -02

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعظف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهم0ٍٛ

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رحٕٚم انًمشس انٗ ششائح  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

ثبٔس ثُٕٚذ ٔعشٔع 

 رمذًٚٛخ0

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

طشٚك انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لظٛشح 

 َٓبٚخ كم فظم دساس0ٙ

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رظٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى0

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس



 

 

انطالة َٓبٚخ كم فظم 

 دساس0ٙ

     

 اسن هنسق الوادة: أ.م.د/دينا شاكر

 التوقيع :                                             



 

 

 (2017-2016)  تقرير مقرر دراسي

 جامعة : المنوفية

 كلية : التربية النوعية 

 قسم :التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 دبلوم الثانية المستوى  / الفرقة •

 نظري   (2) المعتمدة عدد الوحدات / الساعات  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ أسماء عبد الرحمن   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -1

 طالب2 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %100( 2) ناجح عدد 

 %0 (0راسب عدد )

 %( جيد جدا  0ممتاز، ) 2 %(  100) النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها  •

 %( مقبول 0%( جيد، )0)

 ( راسب 0%)

 تدريس المقرر:  -2

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة المذاهب واالتجاهات الفنية في موسيقي القرن العشرين.- األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

دراسة مذاهب الموسيقى و أهم المؤلفين الموسيقيين في القرن  -

 العشرين.

دراسة مكونات مؤلفة الكونشيرتو وأهم المؤلفين في العصر  -

 الرومانتيكي.

 صيغة السوناتا واستخدامها في الحركة األولى لمؤلفة الكونشيرتو.-

دراسة الخصائص والمميزات الفنية تحليلية للحركة األولى والثانية  -

 لمؤلفة كونشيرتو عند المؤلف الموسيقي بيتهوفن.

دراسة تحليلية للحركة األولى لمؤلفة كونشيرتو عند المؤلف -

 إيجور سترافنسكي. -رتوكالموسيقي بيال با

دراسة تحليلية للحركة الثانية في مؤلفة كونشيرتو عند المؤلف  -

 كلود ديبوسي  -الموسيقي ريتشارد شتراوس 

 في القرن العشرين األوركستراليدراسة للتوزيع -

دراسة تطور استخدام اآلالت الوترية ودورها في أوركسترا القرن -

 العشرين.

للمذهب التأثيرى والمذهب التعبيرى في موسيقي  دراسة مقارنة -

 القرن العشرين وأهم خصائص ومؤلفين كل مذهب. 

أسلوب التأليف الموسيقي عند المؤلف الموسيقي إيجور سترافنسكي  -

 وبيال بارتوك وأهم أعماله القومية.

دراسة أهم التغيرات التي طرأت على أسلوب تأليف مؤلفة -

 العشرين.الكونشيرتو في القرن 



 

 

دراسة بحثية مقارنة بين أسلوب التأليف لمؤلفة الكونشيرتو عند  -

 بعض مؤلفي القرن العشرين.

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 العصف الذهني.

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 أعمال السنة والشفوي. تقويم الطالب طريقة

 االمتحان التحريري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -3

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 %100   نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -5

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -6

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية التقويم البنائي  -3

 كل شهر.

تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية ودور -4

 كل منها في األوركسترا. 

 ال توجد  إن وجدت(  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -7

 المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.توزيع توصيف -1 العام السابق  في من مقترحات التطوير  تنفيذه ما تم  -8

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية -3

 كل شهر.

تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية ودور -4

 كل منها في األوركسترا. 

 ال يوجد  هي واألسباب(  من مقترحات ) ما تنفيذه لم يتم ما -9

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -10

مجاالت  

 التطوير
 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير 

تدريس   طرق 

 المحتوى

المناقشة والعصف الذهني  االعتماد على 

 بدال من التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تطوير تكنولوجيا 

 التعليم 
بوينت   باور  شرائح  الى  المقرر  تحويل 

 وعروض تقديمية. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

تقويم   تطوير 

 المقرر

اختبارات  -  عقد  طريق  عن  البنائي  التقويم 

 قصيرة نهاية كل فصل دراسي. 

تقديم تغذية راجعة من خالل تصويب أخطاء  - 

 الطالب بحضورهم. 

كل  توزيع  -  نهاية  الطالب  رضاء  استبيان 

 فصل دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

 إسماء عبد الرحمن            التوقيع :                       التاريخ:   /   /    /اسم منسق المادة: د 



 

 

 

 (2018-2017)  تقرير مقرر دراسي

 جامعة : المنوفية

 كلية : التربية النوعية 

 :التربية الموسيقية قسم 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية اسم المقرر ورمزة الكودى •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 دبلوم الثانية المستوى  / الفرقة •

 نظري   (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية لجنة ثالثية من  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر نظام المراجعة الخارجية لالمتحان •

 د/ أسماء عبد الرحمن   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -4

 طالب2 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %100( 2) ناجح عدد 

 %0  (0راسب عدد )

 %( جيد جدا  50%( ممتاز، ) 50) النسبة المئوية % للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها  •

 %( مقبول 0)%( جيد، )

 )( راسب 

 تدريس المقرر:  -5

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 المذاهب واالتجاهات الفنية في موسيقي القرن العشرين.دراسة - األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

دراسة مذاهب الموسيقى و أهم المؤلفين الموسيقيين في القرن  -

 العشرين.

دراسة مكونات مؤلفة الكونشيرتو وأهم المؤلفين في العصر  -

 الرومانتيكي.

 صيغة السوناتا واستخدامها في الحركة األولى لمؤلفة الكونشيرتو.-

صائص والمميزات الفنية تحليلية للحركة األولى والثانية  دراسة الخ -

 لمؤلفة كونشيرتو عند المؤلف الموسيقي بيتهوفن.

دراسة تحليلية للحركة األولى لمؤلفة كونشيرتو عند المؤلف -

 إيجور سترافنسكي. -الموسيقي بيال بارتوك

دراسة تحليلية للحركة الثانية في مؤلفة كونشيرتو عند المؤلف  -

 كلود ديبوسي  -وسيقي ريتشارد شتراوس الم

 في القرن العشرين األوركستراليدراسة للتوزيع -

دراسة تطور استخدام اآلالت الوترية ودورها في أوركسترا القرن -

 العشرين.

دراسة مقارنة للمذهب التأثيرى والمذهب التعبيرى في موسيقي  -

 القرن العشرين وأهم خصائص ومؤلفين كل مذهب. 

أسلوب التأليف الموسيقي عند المؤلف الموسيقي إيجور سترافنسكي  -

 وبيال بارتوك وأهم أعماله القومية.



 

 

دراسة أهم التغيرات التي طرأت على أسلوب تأليف مؤلفة -

 الكونشيرتو في القرن العشرين.

دراسة بحثية مقارنة بين أسلوب التأليف لمؤلفة الكونشيرتو عند  -

 ين.بعض مؤلفي القرن العشر

 % 85<  مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 العصف الذهني.

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 أعمال السنة والشفوي. تقويم الطالب طريقة

 االمتحان التحريري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -6

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -11

 %100 نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -12

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 مقترحات تحسين المقرر  -13

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية -3

 كل شهر.

ودور   تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية-4

 كل منها في األوركسترا. 

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -14

 وجدت( 

 ال توجد 

تم -15 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية التقويم  -3

 كل شهر.

تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية ودور -4

 كل منها في األوركسترا. 

يتم  ما -16 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -17

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

المناقشة   طرق تدريس المحتوى  على  االعتماد 

من  بدال  الذهني  والعصف 

 التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

إلكترونية  تطوير تكنولوجيا التعليم  مجموعة  بناء 

أستاذ   مع  الطالب  لتواصل 

 المادة

 أستاذ المادة أثناء التدريس 



 

 

طريق - تطوير تقويم المقرر  عن  البنائي  التقويم 

عقد اختبارات قصيرة نهاية 

 كل فصل دراسي. 

من - راجعة  تغذية  تقديم 

أخطاء  تصويب  خالل 

 الطالب بحضورهم.

رضاء - استبيان  توزيع 

فصل  كل  نهاية  الطالب 

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 إسماء عبد الرحمن            التوقيع :                       التاريخ:   /   /    /اسم منسق المادة: د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ( 2020-2019)  تقرير مقرر دراسي

 جامعة /: المنوفية

 كلية : التربية النوعية 

 قسم :التربية الموسيقية 

 معلومات اساسية  -أ 

 تاريخ وتحليل الموسيقي العالمية الكودىاسم المقرر ورمزة  •

 التربية الموسيقية  التخصص  •

 الثانية المستوى  / الفرقة •

 نظري   (2) عدد الوحدات / الساعات المعتمدة  •

 لجنة ثالثية من إختيار مجلس قسم التربية الموسيقية  االمتحانات   لجنة الختيار النظام المتبع •

 غير متوافر لالمتحاننظام المراجعة الخارجية   •

 د/ ايمان عبد الباقى   عدد القائمين بالتدريس  •

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات:  -7

 طالب2 الملتحقين بالمقرر  عدد الطالب •

 طالب2 عدد الطالب اللذين أدوا االمتحان •

 االمتحان نتيجة•

 

 %100( 2) ناجح عدد 

 %0 (0راسب عدد )

 جيد جدا   1%( 50ممتاز، ) 1%(  50) للناجحين طبقا للتقديرات الحاصلين عليها النسبة المئوية %   •

 %( مقبول 0%( جيد، )0)

 تدريس المقرر:  -8

 

 %100 تم تدريسها التى الموضوعات

 دراسة المذاهب واالتجاهات الفنية في موسيقي القرن العشرين.- األساسي للمقرر من المحتوى تدريسه تم ما

الموسةةةةيقى و أهم المؤلفين الموسةةةةيقيين في القرن  دراسةةةةة مذاهب -

 العشرين.

دراسةةةةة مكونةات مؤلفةة الكونشةةةةيرتو وأهم المؤلفين في العصةةةةر  -

 الرومانتيكي.

 صيغة السوناتا واستخدامها في الحركة األولى لمؤلفة الكونشيرتو.-

دراسةة الخصةائص والمميزات الفنية تحليلية للحركة األولى والثانية  -

 لمؤلفة كونشيرتو عند المؤلف الموسيقي بيتهوفن.

دراسةةةةةة تحليليةة للحركةة األولى لمؤلفةة كونشةةةةيرتو عنةد المؤلف  -

 إيجور سترافنسكي.  -الموسيقي بيال بارتوك

دراسةةةةة تحليليةة للحركةة الثةانيةة في مؤلفةة كونشةةةةيرتو عنةد المؤلف  -

 كلود ديبوسي  -الموسيقي ريتشارد شتراوس 

 في القرن العشرين ركسترالياألودراسة للتوزيع -

دراسةة تطور اسةتخدام اآلالت الوترية ودورها في أوركسةترا القرن  -

 العشرين.

دراسةةةةة مقارنة للمذهب التأثيرى والمذهب التعبيرى في موسةةةةيقي  -

 القرن العشرين وأهم خصائص ومؤلفين كل مذهب.

سةترافنسةكي  أسةلوب التأليف الموسةيقي عند المؤلف الموسةيقي إيجور -

 وبيال بارتوك وأهم أعماله القومية.

تةةأليف مؤلفةةة - التي طرأت على أسةةةةلوب  التغيرات  دراسةةةةةة أهم 

 الكونشيرتو في القرن العشرين.



 

 

دراسةةةة بحثية مقارنة بين أسةةةلوب التأليف لمؤلفة الكونشةةةيرتو عند  -

 بعض مؤلفي القرن العشرين.

 % 85 < مدى التزام القائمين بالتدريس بمحتوى المقرر

 % 85<  لموضوعات المقرر االمتحان تغطية مدى

 المحاضرة المطّورة. اساليب التعليم والتعلم

 العصف الذهني.

 استراتيجية المناقشة وحلقات البحث.

 استراتيجية التعلم الذاتي. 

 تكليف الطالب بإعداد التقارير.

 استراتيجية التعلم االلكترونى . 

 السنة والشفوي.أعمال  تقويم الطالب طريقة

 االمتحان التحريري.

 المتاحة التدريس :  اإلمكانات -9

 متوفرة بدرجة محدودة   العلمية   المراجع

 غير متوفرة  الوسائل المعينة

 بدرجة محدودة  متوافرة المستلزمات والخامات 

 قيود ادارية وتنظيمية : -18

 %100          نتيجة تقويم الطالب لمقرر  -19

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1 المقرر مقترحات تحسين  -20

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

التقويم البنائي المستمر للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية -3

 كل شهر.

تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية ودور -4

 في األوركسترا. كل منها 

إن  ) مالحظات المراجعين الخارجيين -21

 وجدت( 

 ال توجد 

تم -22 التطوير تنفيذه ما  مقترحات  العام  في من 

 السابق

 توزيع توصيف المقرر على الطالب في المحاضرة األولى.-1

 مناقشة توصيف المقرر شفهيا  مع الطالب في المحاضرة األولى.-2

للمقرر من خالل عقد اختبار قصير نهاية التقويم البنائي المستمر  -3

 كل شهر.

تكليف الطالب ببحث عن اآلالت الموسيقية األوركسترالية ودور -4

 كل منها في األوركسترا. 

 بناء مجموعة إلكترونية لتواصل الطالب مع أستاذ المادة  -5

 مرفق لينك المجموعة االلكترونية 

يتم  ما -23 ما تنفيذه لم   ( مقترحات  هي   من 

 واألسباب( 

 ال يوجد 

 التطوير للمقرر للعام القادم:  خطة -24

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير  مجاالت التطوير 

المناقشة   طرق تدريس المحتوى  على  االعتماد 

من  بدال  الذهني  والعصف 

 التلقين.

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

التعليمية  المنصات  استخدام 

 التعليم اإلليكتروني بدال من 

 وحدة تكنولوجيا المعلومات  العام القادم 



 

 

شرائح   تطوير تكنولوجيا التعليم  الى  المقرر  تحويل 

وعروض  باوربوينت 

 تقديمية .

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

طريق - تطوير تقويم المقرر  عن  البنائي  التقويم 

عقد اختبارات قصيرة نهاية 

 كل فصل دراسي. 

من تقديم  - راجعة  تغذية 

أخطاء  تصويب  خالل 

 الطالب بحضورهم.

رضاء - استبيان  توزيع 

فصل  كل  نهاية  الطالب 

 دراسي. 

 أستاذ المادة أثناء التدريس 

     

 لينك المجموعة االلكترونية :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FFgDWCf3

TC2Y2G1W5BiEmMT%3Ffbclid%3DIwAR0tf93tkgfyeLzpdTU7cQBgWBUq0WBx

-beYR7pGM0bjRBeaLIPcWCz

-0YvkSRj41MgVL4RiqUlcUI&h=AT1DzAUYbxPhoEMmqqLtik5xUSs68bgI9aaZIq

-CmIol5y_OYLoqJPKnASvLhAVPHgBFLrAZoMNMKW6p_AMQA4

MMqzXdGwJyABBNkxaisEq8E5st2Az 

 

 ايمان عبد الباقى                 التوقيع :                       التاريخ:   /   /    /اسم منسق المادة: د

 

 

 



 
 

 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖاسى انًمشس ٔسيضح انكٕد  

 آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص( 

 دثهٕو انفشلخ ثبَٛخ / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘  (2) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 أ.د/ سحش عجذ انًُعى حُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت 1 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

111( 1) َبجح عذد  االيزحبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب

 نهزمذٚشاد انحبصهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا 111)%( يًزبص، )

 %( جٛذ، )%( يمجٕل1)

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 تطىر آالت ذات لىحات الوفاتيح . - األسبسٙ نهًمشس انًحزٕٖيٍ  رذسٚسّ رى يب

 آلة البياًى فى القرى الثاهي عشر . -

تطىر صياغة آلة البياًى وأساليب التأليف  -
 الخاصة بالقرى التاسع عشر .

هكىًات آلة البياًى وأشكاله فى العصىر  -
 الوختلفة .

-  

ر تكٌيك البياًى فى أثر العازفيي فى تطى -
 القرى السابع عشر.

أثر العازفيي فى تطىر تكٌيك البياًى فى  -
 القرى الثاهي عشر.

أثر العازفيي فى تطىر تكٌيك البياًى فى  -
 القرى التاسع عشر .

تطىر إستخدام األصابع على آلة البياًى خالل  -
 العصىر الوختلفة .

 تطىر حركة الرسغ خالل العصىر الوختلفة . -
الوىسيقى فى العصر الكالسيكى وأهن  -



 
 

 هؤلفيها. 
 هفهىم الروهاًتيكية  وأهن هؤلفيها . -

 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

ّٕسح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.اسزشارٛجٛخ 

 انعصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثئعذاد انزمبسٚش.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انزحشٚش٘.

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح  -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 األٔنٗ.

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ  -2

 انًحبضشح األٔنٗ.

نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش  -3

 لصٛش َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انكالسٛكٛخ ٔانشٔيبَزٛكٛخ  -4

 ٔأْى يؤنفٛٓب .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

 فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انعبو انسبثك

رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح  -1

 األٔنٗ.

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ  -2

 انًحبضشح األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس  -3

 لصٛش َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ ركهٛف انطالة ثجحث عٍ  -4

 انكالسٛكٛخ ٔانشٔيبَزٛكٛخ ٔأْى يؤنفٛٓب .

ْٙ  يبيٍ يمزشحبد )  رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش



 
 

طشق رذسٚس 

 انًحزٕٖ

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ 

ٔانعصف انزُْٙ ثذال 

 يٍ انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رطٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزعهٛى

إنكزشَٔٛخ  ثُبء يجًٕعخ

نزٕاصم انطالة يع 

 أسزبر انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

طشٚك عمذ اخزجبساد 

لصٛشح َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح ُبء انزذسٚسأث

     

:   /   التاريخ:                       التوقيع          سحر عبذ المنعم حنفى/أ. د: اسم منسق المادة

   / 

 

 
 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7102-7102) لعام 

 العلوم التربوية والنفسية : .قسم 

- :معلومات أساسية  –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 (   دبلوم ) ثانية  المستوي/ الفرقة  3

 عملي( + )  /  نظري (   2)      الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر)    ( متوفر    (  )  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 هيام مصطفى عبد اهلل/ د.م.أ أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 سماح حلمى يس    / د .م.أ

 

 

 

- :متخصصة  معلومات –ب 

- :اإلحصائيات  – 0

 72 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 66 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

%            )  1,4عدد       %          87 ,5عدد      نتيجة االمتحان  -
 راسب( 3) ناجح        (     63

للناجحين طبقا للتقديرات % النسبة المئوية  -
 عليها الحاصلين

- % 33 ,5ممتاز (  22)

 %3755جيد جدا  (  27)  

 % 257مقبول( 2) -% 1656جيد ( 12) 

 % 153( 1)ضعيف جدا -% 257(  2) ضعيف 

- :تدريس المقرر  – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي %  -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  المنهج مفهوم 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 تدريب عملي)      (محاضرات نظرية (  )    أساليب التعليم والتعلم -



   

 

 أنشطة فصلية(    )  دراسة حالة         )     (

الفلسفات : ،   عمل أبحاث عن( تذكر)األعمال الفصلية 
التجارب الدولية المختلفة   –التربوية  المتعددة للمنهج  

 المناهج  لتطوير 

 شفوي%      )      ( 83نظري (  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   ) 23أعمال فصلية     % 

 عملي)       ( 

- :اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  (   )   متوافرة )     (  المراجع العلمية -
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة  ( )     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة (   )    المستلزمات والخامات -
 غير متوافرة

   -:قيود إدارية وتنظيمية -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

  -1- :مقترحات تحسين المقرر  -6

2 -

3 -

إن وجدت )الحظات المراجعين الخارجيين م -2
) 

1 -

2 -

3 -



   

 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -2
 السابق

1 -

2 -

3 -

ما هي و )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 (األسباب 

1 -

2 -

3 -

- :خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 مسئول عن التنفيذال توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 سماح حلمى يس / د .م.أ& هيام مصطفى عبد اهلل / د .م.أ:   اسم منسق المادة 

 

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7109-7102) لعام 

  العلوم التربوية والنفسية: .قسم 

- :معلومات أساسية  –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 (   دبلوم ) ثانية  المستوي/ الفرقة  3

 عملي+ )  /  ( نظري (   2)      الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر)    ( متوفر    (  )  خارجية لالمتحاننظام المراجعة ال 6

 2 عدد القائمين بالتدريس 7

 هيام مصطفى عبد اهلل/ د.م.أ أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 سماح حلمى يس    / د .م.أ

 

 

 

- :معلومات متخصصة  –ب 

- :اإلحصائيات  – 0

 67 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 63 دد الطالب الذين أدوا االمتحان ع -



   

 

%            )  6,1عدد       %          88 ,3عدد      نتيجة االمتحان  -
 راسب( 1) ناجح        (     63

للناجحين طبقا للتقديرات % النسبة المئوية  -
 الحاصلين عليها

- %  15ممتاز(  8)

 %6353جيد جدا  (  36)  

 % 553مقبول (3) -% 2353جيد ( 12) 

 % 156( 1)ضعيف جدا -

- :تدريس المقرر  – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي %  -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8   تنظيم المناهج وأنواعها 

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 تدريب عملي)      (محاضرات نظرية (  )    أساليب التعليم والتعلم -



   

 

 أنشطة فصلية(    )  دراسة حالة         )     (

الفلسفات : ،   عمل أبحاث عن( تذكر)األعمال الفصلية 
التجارب الدولية المختلفة   –التربوية  المتعددة للمنهج  

 لتطوير المناهج  

 شفوي %      )      (83نظري (  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   ) 23أعمال فصلية     % 

 عملي)       ( 

- :اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  (   )   متوافرة )     (  المراجع العلمية -
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة (  )     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة (   )    المستلزمات والخامات -
 غير متوافرة

   -:قيود إدارية وتنظيمية -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

  -1- :مقترحات تحسين المقرر  -6

2 -

3 -

إن وجدت )مالحظات المراجعين الخارجيين  -2
) 

1 -

2 -

3 -



   

 

ذه من مقترحات التطوير في العام ما تم تنفي -2
 السابق

1 -

2 -

3 -

ما هي و )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 (األسباب 

1 -

2 -

3 -

- :خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

المحاضرون  قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

ون المحاضر  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 سماح حلمى يس / د .م.أ& هيام مصطفى عبد اهلل / د .م.أ:   اسم منسق المادة 

   

 

 



   

 

 تقرير مقرر دراسي

 (  7171-7109) لعام 

 العلوم التربوية والنفسية : .قسم 

- :معلومات أساسية  –أ 

 أسس وتطوير المناهج    اسم المقرر 1

 المناهج وطرق التدريس  التخصص 2

 (   دبلوم ) ثانية  المستوي/ الفرقة  3

 عملي+ )  /  ( نظري (   2)      الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 غير متوفر)    ( متوفر    (  )  نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 6

 2 ئمين بالتدريسعدد القا 7

 هيام مصطفى عبد اهلل/ د..أ أسماء المحاضرين المساهمين فى تدريس المقرر  8

 سماح حلمى يس    / د ..أ

 

 

 

- :معلومات متخصصة  –ب 

- :اإلحصائيات  – 0

 84 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 76 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -



   

 

 %133  ناجح(     76 ) عدد    نتيجة االمتحان  -

 راسب( -)  عدد 

للناجحين طبقا للتقديرات % النسبة المئوية  -
 الحاصلين عليها

- %  6,2ممتاز(  2)

 %5153جيد جدا  (  38)  

 % 655مقبول( 5) -% 38543جيد ( 33) 

- :تدريس المقرر  – 7

 %133 الموضوعات التي تم تدريسها -

ساسي لما تم تدريسه من المحتوي األ%  -
 للمقرر

عدد     محتوى المقرر
 الساعات 

 12  مفهوم المنهج 

 16 أسس بناء المنهج    

 8 تخطيط المنهج المدرسى    

 8 تنظيم المناهج وأنواعها   

 12 تطوير المناهج     
 

 84-63)      (    63> )      (  مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي المقرر  -

 (  )>85 

 84-63)      (    63> )      (  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -

   ( )>85 

 تدريب عملي)      (محاضرات نظرية (  )    أساليب التعليم والتعلم -

 أنشطة فصلية(    )  دراسة حالة         )     (



   

 

الفلسفات : ،   عمل أبحاث عن( تذكر)األعمال الفصلية 
التجارب الدولية المختلفة   –تعددة للمنهج  التربوية  الم

 لتطوير المناهج  

 شفوي%      )      ( 83نظري (  )   طريقة تقويم الطالب -

  (   ) 23أعمال فصلية     % 

 عملي)       ( 

- :اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3

)     ( ة  متوافرة بدرجة محدود(   )   متوافرة )     (  المراجع العلمية -
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة (  )     الوسائل المعينة-
 غير متوافرة

)     ( متوافرة بدرجة محدودة  )     ( متوافرة (   )    المستلزمات والخامات -
 غير متوافرة

   -:قيود إدارية وتنظيمية -4

 %  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5

  -1- :مقترحات تحسين المقرر  -6

2 -

3 -

إن وجدت )مالحظات المراجعين الخارجيين  -2
) 

1 -

2 -

3 -

- 1ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في العام  -2



   

 

- 2 السابق

3 -

ما هي و )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -9
 (األسباب 

1 -

2 -

3 -

- :خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 المسئول عن التنفيذ توقيت التطوير  توصيف التطوير مجاالت التطوير 

شراء مراجع حديثة  إمكانيات التدريس 
 للمكتبة 

 لجنة شراء الكتب  قبل تدريس المقرر 

إعداد بنك أسئلة  إمكانيات التدريس 
للمقرر لتدريب 

الطالب على األنماط 
 المختلفة للتقويم  

رون المحاض قبل تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 

 المقرر

عرض نماذج عالمية  إمكانيات التدريس 
 لتطوير المناهج   

المحاضرون  أثناء تدريس المقرر
المساهمون فى تدريس 
المقرر باالشتراك مع 

 الطالب 

 

 سماح حلمى يس / د ..أ& هيام مصطفى عبد اهلل / د ..أ:   اسم منسق المادة 

   

 

 

 



   

 

 6102/6102للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 العلوم التربوية والنفسية : م ــقس

 

 :معلومات أساسية  –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     دبلوم/ األولي المستوي/ الفرقة  3

  ( _)عملى  – (31) نظري الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

 نظام المراجعة الداخلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 2

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 2

- :معلومات متخصصة  –ب 

 :اإلحصائيات – 0

 01 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 23 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

مـن ججمـالي عـدد % 23,09نـاج    بنسـبة ( طالـب 26)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

ـــب 0)عـــدد  مـــن ججمـــالي عـــدد % 32,0راســـب  بنســـبة ( طال
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

للناجحين طبقا % النسبة المئوية  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جدا جيد(  %06,60)  ممتاز (  32,0%)

 مقبول( % 55,61)      جيد  ( 91,54%) 

 :تدريس المقرر  – 6

 . التعريفات المختلفة للتفكير اإلبداعى -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 .واإلكتشاف



   

 

 .العالقة بير اإلبدا  والذكاء -3
 .ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة -4
 .(الطالقة) القدرات اإلبداعية -5
 (.األصالة)القدرات اإلبداعية -6
 (.المروية) القدرات اإلبداعية -7
 (.التفاصيل) القدرات اإلبداعية -8
 .(الح ا ية للمشكالت) القدرات اإلبداعية -9

 . تدريبات على القدرات اإلبداعية-11
 . االيتاج االبداعى معيى-11
 .اإليتاج اإلبداعيأيوا   -12
 . اإليتاج اإلبداعى الفيى-13
 . اإليتاج اإلبداعى المو يقى-14
 . اإليتاج اإلبداعى الم رحى-15
 . اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة-16
 .مراحل اإلبدا -17
 .أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها -18

من المحتوي األساسي  لما تم تدريسه%  -
 للمقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <21    (      )21-94 
 (    )/>95 

 94-21(      )    21> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /   )>95 

 تدريب عملي(   /  ) محاضرات نظرية (   / )  أساليب التعليم والتعلم -
 أنشطة فصلية(  )       دراسة حالة (     ) 

   ( : تذكر)األعمال الفصلية 
 .تدريب ميداني –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية
 .عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة -
 .عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى -
 .عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية عمل ورش عمل -

 شفوي(    /  )             نظري (  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 عملي(       )     أعمال فصلية (      ) 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3
 متوافرة  المراجع العلمية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 غير متوافرة(    / )  بدرجة محدودة متوافرة  المستلزمات والخامات -
   -:قيود جدارية وتنظيمية -4
 %02  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5
 ال توجد -:مقترحات تحسين المقرر  -2

 
جن )مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 (وجدت 
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -9
 العام السابق

 ال توجد

ما هي و )لم يتم تنفيذه من مقترحات  ما -0
 (األسباب 

 ال توجد

 -:خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /د.أ

             مانى عيد المقصودأ /د.أ :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /د.أ: اسم منسق المادة 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6102/6109للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 العلوم التربوية والنفسية : م ــقس

 

 :معلومات أساسية  –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     دبلوم/ األولي المستوي/ الفرقة  3

 (  _)عملى  – (31)نظري  الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

 نظام المراجعة الداخلية النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 2

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 2

- :معلومات متخصصة  –ب 

 :اإلحصائيات – 0

 90 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 20 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

مــن ججمــالي عـــدد % 011نــاج    بنســـبة ( طالــب 20)عــدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

مــن ججمــالي عــدد % صــفرراســب  بنســبة ( طالــب صــفر)عــدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

للناجحين طبقا % النسبة المئوية  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا(  %04,63)  ممتاز ( - ) 

 مقبول( % 63,4)      جيد  ( 93,20%) 

 :تدريس المقرر  – 6

 . التعريفات المختلفة للتفكير اإلبداعى -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   درا ةةةةةت أهميةةةةةة  -2

 .واإلكتشاف



   

 

 .العالقة بير اإلبدا  والذكاء -3
 .ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة -4
 .(الطالقة) القدرات اإلبداعية -5
 (.األصالة)القدرات اإلبداعية -6
 (.المروية) القدرات اإلبداعية -7
 (.التفاصيل) القدرات اإلبداعية -8
 .(الح ا ية للمشكالت) القدرات اإلبداعية -9

 . تدريبات على القدرات اإلبداعية-11
 . معيى االيتاج االبداعى-11
 .اإليتاج اإلبداعيأيوا   -12
 . اإليتاج اإلبداعى الفيى-13
 . اإليتاج اإلبداعى المو يقى-14
 . اإليتاج اإلبداعى الم رحى-15
 . مجال الصحافة اإليتاج اإلبداعى في-16
 .مراحل اإلبدا -17
 .أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها -18

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي %  -
 للمقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <21    (      )21-94 
 (    )/>95 

 94-21(      )    21> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /   )>95 

 تدريب عملي(   /  ) محاضرات نظرية (   / )  أساليب التعليم والتعلم -
 أنشطة فصلية(  )       دراسة حالة (     ) 

   ( : تذكر)األعمال الفصلية 
 .تدريب ميداني –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية
 .عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة -
 .عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى -
 .عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية -

 شفوي(    /  )             نظري (  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 عملي(       )     أعمال فصلية (      ) 

 -:للتدريس اإلمكانات المتاحة  -3
 متوافرة  المراجع العلمية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 غير متوافرة(    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -
   -:قيود جدارية وتنظيمية -4
 %02  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5
 ال توجد -:مقترحات تحسين المقرر  -2

 
جن )الخارجيين مالحظات المراجعين  -2

 (وجدت 
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -9
 العام السابق

 ال توجد

ما هي و )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -0
 (األسباب 

 ال توجد

 -:خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /د.أ

             مانى عيد المقصودأ /د.أ :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /د.أ: اسم منسق المادة 
 /    /     التاريخ                                                                        

  



   

 

 6109/6100للعام الجامعي  تقرير مقرر دراسي
 العلوم التربوية والنفسية : م ــقس

 

 :معلومات أساسية  –أ

  سيكولوجية اإلبداع اسم المقرر 0

 جميع التخصصات  التخصص 6

     دبلوم/ األولي المستوي/ الفرقة  3

 (  _)عملى  – (31)نظري  الساعات المعتمدة/ عدد الوحدات  4

 المراجعة الداخليةنظام  النظام المتبع الختيار لجنة االمتحانات 5

 __________ نظام المراجعة الخارجية لالمتحان 2

 فقطواحد عضو  عدد القائمين بالتدريس 2

- :معلومات متخصصة  –ب 

 :اإلحصائيات – 0

 20 عدد الطالب الملتحقين بالمقرر -

 52 عدد الطالب الذين أدوا االمتحان  -

من ججمالي عدد % 26,92بنسبة ناج    ( طالب 51)عدد  نتيجة االمتحان  -
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

من ججمالي عدد % 69,06راسب  بنسبة ( طالب 2)عدد 
 الطالب الذين أدوا اإلمتحان

للناجحين طبقا % النسبة المئوية  -
 للتقديرات الحاصلين عليها

 جيد جدا(  % 02)  ممتاز ( - ) 

 مقبول( % 69)      جيد  ( 52%) 

 :تدريس المقرر  – 6

 . التعريفات المختلفة للتفكير اإلبداعى -1 الموضوعات التي تم تدريسها -
والفةةةةةره بييةةةةة  وبةةةةةير اإلبتكةةةةةار واإلختةةةةةرا   أهميةةةةةة درا ةةةةةت  -2

 .واإلكتشاف



   

 

 .العالقة بير اإلبدا  والذكاء -3
 .ال ياه اليف ي واإلجتماعي لإلبدا  والموهبة -4
 .(الطالقة) القدرات اإلبداعية -5
 (.األصالة)القدرات اإلبداعية -6
 (.المروية) القدرات اإلبداعية -7
 (.التفاصيل) القدرات اإلبداعية -8
 .(الح ا ية للمشكالت) القدرات اإلبداعية -9

 . تدريبات على القدرات اإلبداعية-11
 . معيى االيتاج االبداعى-11
 .اإليتاج اإلبداعيأيوا   -12
 . اإليتاج اإلبداعى الفيى-13
 . اإليتاج اإلبداعى المو يقى-14
 . اإليتاج اإلبداعى الم رحى-15
 . اإليتاج اإلبداعى في مجال الصحافة-16
 .مراحل اإلبدا -17
 .أ اليب اكتشاف اإلبدا  والموهبة وتيميتها -18

لما تم تدريسه من المحتوي األساسي %  -
 للمقرر

 

مدي التزام القائمين بالتدريس بمحتوي  -
 المقرر 

 (      ) <21    (      )21-94 
 (    )/>95 

 94-21(      )    21> (      )  مدي تغطية االمتحان لموضوعات المقرر -
 (   /   )>95 

 تدريب عملي(   /  ) محاضرات نظرية (   / )  أساليب التعليم والتعلم -
 أنشطة فصلية(  )       حالة دراسة (     ) 

   ( : تذكر)األعمال الفصلية 
 .تدريب ميداني –التعلم الذاتي   -المناقشة والحوار  

 تدريبات عملية وميدانية
 .عمل ورش عمل عن كيفية اختيار العينة -
 .عمل ورش عمل عن كيفية كتابة البحث العلمى -
 .عمل ورش عمل عن كيفية اشتقاق الفروض البحثية -

 شفوي(    /  )             نظري (  /    )  طريقة تقويم الطالب -
 عملي(       )     أعمال فصلية (      ) 

 -:اإلمكانات المتاحة للتدريس  -3
 متوافرة  المراجع العلمية -



   

 

 متوافرة الوسائل المعينة-
 متوافرةغير (    / )  متوافرة بدرجة محدودة  المستلزمات والخامات -
   -:قيود جدارية وتنظيمية -4
 %02  -:نتيجة تقويم الطالب للمقرر -5
 ال توجد -:مقترحات تحسين المقرر  -2

 
جن )مالحظات المراجعين الخارجيين  -2

 (وجدت 
0- 

6- 

3- 

ما تم تنفيذه من مقترحات التطوير في  -9
 العام السابق

 ال توجد

ما هي و )ما لم يتم تنفيذه من مقترحات  -0
 (األسباب 

 ال توجد

 -:خطة التطوير للمقرر للعام القادم  -01

 توقيت التطوير   

 

 المسئول عن التنفيذ

 د المقصودبمانى عأ /د.أ

             مانى عيد المقصودأ /د.أ :التوقيع            د المقصودبمانى عأ /د.أ: اسم منسق المادة 
 /    /     التاريخ                                                                        
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 6102/ 6106 تقرير مقرر دراسي

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرذسٚت عًع  اعى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انثبَٛخ دثهٕو خبص  / انًغزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (1) عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهظ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 ععبد عجذ انعضٚض /أ.د.غ عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ 

 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت2 ثبنًمشسانًهزحمٍٛ  عذد انطالة 

 ٌطبنت2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(2) َبجح عذد 

 %1.11  (1.11ساعت عذد )

  انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

  %( جٛذ جذًا51) 

 %( ايزٛبص51)

 تذريس المقرر: -6

 %111 رى رذسٚغٓب انزٗ انًٕػٕعبد

 غُبء أنحبٌ فٗ انغالنى انكجٛشح ثٓب رحٕٚالد لشٚجخ ٔثعٛذح    األعبعٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚغّ رى يب

   غُبء أنحبٌ ال يمبيٛخ 

    اعطبء ايالء نحُٛخ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح ثٓب رحوٕٚالد لشٚجوخ

 ٔثعٛذح  

  ٍٚاعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاص 

 ٗٔػع ػٛك ٔٔاعع  اعطبء انًغبفبد انغبثك دساعزٓب ف 

  ٌٔدساعخ كٛفٛخ انزعشف عهٗ انغهى عٍ طشٚك " ال : دٚبثبص 

      أداء إحووذٖ انؼووشٔة انشووشلٛخ ثبنضخشفووخ عووٍ طشٚووك انزظووفٛك

 ٔفشلعخ األطبثع 

  انزذسٚت عهٗ اٚجبد دسجخ األعبط نغهًٍٛ ٚخزهفبٌ فٗ انظعٕد

 ٔانٓجٕؽ ثطشٚمخ دانكشٔص 

  اعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاصٍٚ ٔٚكٌٕ ثٓب

 ثعغ اإلٚمبعبد انشبرح 

  غُبء نحٍ فٗ انغٕثشإَا يع عضف انجبص 

  ّغُبء نحٍ يع عضف انًظبحجخ انًٕػٕعخ ن 

  اعطبء ايالء نحٍ شعجٗ ٚذٌٔ يٍ انزاكشح فٗ عهى كجٛش 

   َٕٗإعطبء ايالء يٍ طٕرٍٛ فٗ أعهٕة ثٕنٛف 

 د انثالثٛوخ فوٗ أػوبعٓب انًخزهفوخ فوٗ ٔػوع ػوٛك        اعطبء انزآنفب

 ٔٔاعع 

  اعطبء انمفالد انزمهٛذٚخ األسثعخ 

  ٍٛاعطبء ايالء اٚمبعٛخ يٍ طٕر 



 

 

 

   غُبء انحبٌ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح رحزٕٖ عهٗ يغبفبد صائوذح

 َٔبلظخ 

  ايووالء أسلووبو سٔيبَٛووخ ثٓووب رحووٕٚالد رشووزًم عهووٗ روو ن  انغووبثعخ

 انًزغهطخ فٗ جًٛع أٔػبعّ 

  اعطبء يغبفبد ْبسيَٕٛخ فٗ ٔػع ػٛك ٔٔاعع 

   انمفالد انزمهٛذٚخ األسثعخ 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕػٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 انًحبػشح انًطٕسح اعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إعزشارٛجٛخ حم انًشكالد.

 انعظ  انزُْٙ

 انزعبَٔٙإعزشارٛجٛخ انزعهى 

 إعزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث 

 إعزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 إعزشارٛجٛبد انزعهى انزارٙ

 نعت األدٔاس

 األيزحبٌ انزحشٚشٖ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ

 أعًبل انغُخ ٔانشفٕٖ

 انًزبحخ انزذسٚظ : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕعبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 55         انطالة نًمشسَزٛجخ رمٕٚى  -5

 رٕفٛش شبشخ عشع. -1 يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس -6

 رٕفٛش عجٕسح إنكزشَٔٛخ. -2

 رٕفٛش يكزجخ عًعٛخ. -3

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انغبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألعجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انًغئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛ  انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس  انغجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس انًكزجخ انغًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

     

 بذ العزيز              التوقيع :                       التاريخ:   /   /   أ.د/ سعاد عاسم منسق المادة: 

 



 

 

 

 

 6102/6108تقرير مقرر دراسي 

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرذسٚت عًع  اعى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انثبَٛخ دثهٕو خبص  / انًغزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (1) عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهظ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

  ععبد عجذ انعضٚض /أ.د.غ انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظعذد 

 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبنت2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(2) َبجح عذد 

 %1.11  (1.11ساعت عذد )

  انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا 111)

 تذريس المقرر: -5

 %111 رى رذسٚغٓب انزٗ انًٕػٕعبد

 غُبء أنحبٌ فٗ انغالنى انكجٛشح ثٓب رحٕٚالد لشٚجخ ٔثعٛذح    األعبعٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚغّ رى يب

   غُبء أنحبٌ ال يمبيٛخ 

    اعطبء ايالء نحُٛخ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح ثٓب رحوٕٚالد لشٚجوخ

 ٔثعٛذح  

  ٍٚاعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاص 

  اعطبء انًغبفبد انغبثك دساعزٓب فٗ ٔػع ػٛك ٔٔاعع 

  ٌٔدساعخ كٛفٛخ انزعشف عهٗ انغهى عٍ طشٚك " ال : دٚبثبص 

      أداء إحووذٖ انؼووشٔة انشووشلٛخ ثبنضخشفووخ عووٍ طشٚووك انزظووفٛك

 ٔفشلعخ األطبثع 

  انزذسٚت عهٗ اٚجبد دسجخ األعبط نغهًٍٛ ٚخزهفبٌ فٗ انظعٕد

 ٔانٓجٕؽ ثطشٚمخ دانكشٔص 

  اعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاصٍٚ ٔٚكٌٕ ثٓب

 ثعغ اإلٚمبعبد انشبرح 

  غُبء نحٍ فٗ انغٕثشإَا يع عضف انجبص 

  ّغُبء نحٍ يع عضف انًظبحجخ انًٕػٕعخ ن 

  اعطبء ايالء نحٍ شعجٗ ٚذٌٔ يٍ انزاكشح فٗ عهى كجٛش 

   َٕٗإعطبء ايالء يٍ طٕرٍٛ فٗ أعهٕة ثٕنٛف 

         اعطبء انزآنفبد انثالثٛوخ فوٗ أػوبعٓب انًخزهفوخ فوٗ ٔػوع ػوٛك

 ٔٔاعع 

 عخ اعطبء انمفالد انزمهٛذٚخ األسث 



 

 

 

  ٍٛاعطبء ايالء اٚمبعٛخ يٍ طٕر 

   غُبء انحبٌ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح رحزٕٖ عهٗ يغبفبد صائوذح

 َٔبلظخ 

  ايووالء أسلووبو سٔيبَٛووخ ثٓووب رحووٕٚالد رشووزًم عهووٗ روو ن  انغووبثعخ

 انًزغهطخ فٗ جًٛع أٔػبعّ 

  اعطبء يغبفبد ْبسيَٕٛخ فٗ ٔػع ػٛك ٔٔاعع 

   انمفالد انزمهٛذٚخ األسثعخ 

 55<  انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس يذٖ انزضاو

 55<  نًٕػٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 انًحبػشح انًطٕسح اعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إعزشارٛجٛخ حم انًشكالد.

 انعظ  انزُْٙ

 إعزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إعزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث 

 إعزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 انزعهى انزارٙإعزشارٛجٛبد 

 نعت األدٔاس

 األيزحبٌ انزحشٚشٖ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ

 أعًبل انغُخ ٔانشفٕٖ

 انًزبحخ انزذسٚظ : اإليكبَبد -6

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕعبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -00

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -06

 رٕفٛش شبشخ عشع. -4 يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس -01

 عجٕسح إنكزشَٔٛخ.رٕفٛش  -5

 رٕفٛش يكزجخ عًعٛخ. -6

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -04

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -05

 انغبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -06

 ٔاألعجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -02

 انًغئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش انزطٕٚشرٕطٛ   يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس  انغجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس انًكزجخ انغًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

     

 اسم منسق المادة: أ.د/ سعاد علبذ العزيز              التوقيع :                       التاريخ:   /   /   



 

 

 

 6109/6161تقرير مقرر دراسي 

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرذسٚت عًع  اعى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انثبَٛخ دثهٕو خبص  / انًغزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (1) عذد انٕحذاد / انغبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهظ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

  د.عذنٛخ ٕٚع  أثٕ سحبة انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظعذد 

 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(2) َبجح عذد 

  (1.11ساعت عذد )

  انُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 عهٛٓبانحبطهٍٛ 

 %( جٛذ جذًا 51)

 %( جًٛذ 51)

 تذريس المقرر: -8

 %111 رى رذسٚغٓب انزٗ انًٕػٕعبد

 غُبء أنحبٌ فٗ انغالنى انكجٛشح ثٓب رحٕٚالد لشٚجخ ٔثعٛذح    األعبعٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚغّ رى يب

   غُبء أنحبٌ ال يمبيٛخ 

    اعطبء ايالء نحُٛخ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح ثٓب رحوٕٚالد لشٚجوخ

 ٔثعٛذح  

  ٍٚاعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاص 

  اعطبء انًغبفبد انغبثك دساعزٓب فٗ ٔػع ػٛك ٔٔاعع 

  ٌٔدساعخ كٛفٛخ انزعشف عهٗ انغهى عٍ طشٚك " ال : دٚبثبص 

     انزظووفٛك  أداء إحووذٖ انؼووشٔة انشووشلٛخ ثبنضخشفووخ عووٍ طشٚووك

 ٔفشلعخ األطبثع 

  انزذسٚت عهٗ اٚجبد دسجخ األعبط نغهًٍٛ ٚخزهفبٌ فٗ انظعٕد

 ٔانٓجٕؽ ثطشٚمخ دانكشٔص 

  اعطبء رًشُٚبد اٚمبعٛخ رشزًم عهٗ رعذد انًٕاصٍٚ ٔٚكٌٕ ثٓب

 ثعغ اإلٚمبعبد انشبرح 

  غُبء نحٍ فٗ انغٕثشإَا يع عضف انجبص 

  ّغُبء نحٍ يع عضف انًظبحجخ انًٕػٕعخ ن 

  اعطبء ايالء نحٍ شعجٗ ٚذٌٔ يٍ انزاكشح فٗ عهى كجٛش 

   َٕٗإعطبء ايالء يٍ طٕرٍٛ فٗ أعهٕة ثٕنٛف 

         اعطبء انزآنفبد انثالثٛوخ فوٗ أػوبعٓب انًخزهفوخ فوٗ ٔػوع ػوٛك

 ٔٔاعع 

  اعطبء انمفالد انزمهٛذٚخ األسثعخ 

  ٍٛاعطبء ايالء اٚمبعٛخ يٍ طٕر 



 

 

 

 هٗ يغبفبد صائوذح  غُبء انحبٌ فٗ عالنى كجٛشح ٔطغٛشح رحزٕٖ ع

 َٔبلظخ 

  ايووالء أسلووبو سٔيبَٛووخ ثٓووب رحووٕٚالد رشووزًم عهووٗ روو ن  انغووبثعخ

 انًزغهطخ فٗ جًٛع أٔػبعّ 

  اعطبء يغبفبد ْبسيَٕٛخ فٗ ٔػع ػٛك ٔٔاعع 

   انمفالد انزمهٛذٚخ األسثعخ 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕػٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 انًحبػشح انًطٕسح اعبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إعزشارٛجٛخ حم انًشكالد.

 انعظ  انزُْٙ

 إعزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إعزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث 

 إعزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 إعزشارٛجٛبد انزعهى انزارٙ

 اعزشارٛجٛخ انزعهى االنكزشَٔٗ

 انزحشٚشٖاأليزحبٌ  رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ

 أعًبل انغُخ ٔانشفٕٖ

 انًزبحخ انزذسٚظ : اإليكبَبد -9

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕعبئم انًعُٛخ

 ) ( غٛش يزٕافشح 

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًغزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -08

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -09

 رٕفٛش شبشخ عشع. -7 يمزشحبد رحغٍٛ انًمشس -61

 رٕفٛش عجٕسح إنكزشَٔٛخ. -5

 رٕفٛش يكزجخ عًعٛخ. -9

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -60

 ٔجذد(

 رٕجذال 

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -66

 انغبثك

 رٕصٚع رٕطٛ  انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبػشح األٔنٗ. -1

 يُبلشخ رٕطٛ  انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبػشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًغزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لظٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

 إنكزشَٔٛخ نزٕاطم انطالة يع أعزبر انًبدحثُبء يجًٕعخ  -4

 يشفك نُٛك انًجًٕعخ االنكزشَٔٛخ 

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -61

 ٔاألعجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -64

 انًغئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛ  انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس  اإلنكزشَٔٛخانغجٕسح  طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚظ انًمشس انًكزجخ انغًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ



 

 

 

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚظ انًحزٕٖ

ٔانعظ  انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أعزبر انًبدح أثُبء انزذسٚظ

ششائح رحٕٚم انًمشس انٗ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

ثبٔس ثُٕٚذ ٔعشٔع 

 رمذًٚٛخ .

 أعزبر انًبدح أثُبء انزذسٚظ

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لظٛشح 

 َٓبٚخ كم فظم دساعٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رظٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحؼٕسْى.

رٕصٚع اعزجٛبٌ سػبء -

انطالة َٓبٚخ كم فظم 

 دساعٙ.

 أعزبر انًبدح انزذسٚظأثُبء 

  

 نُٛك انًجًٕعخ االنكزشَٔٛخ :

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581E

qk4pIk2JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR2Mawf_HS2Bfs7wlsJlqsqcnnpa7OUuILD5

-RW

qxTE34m9dE59YI&h=AT1DzAUYbxPhoEMmqqLtik5xUSs68bgI9aaZI0YvqCuGJ

-vkSRj41MgVL4RiqUl

-4CmIol5y_OYLoqJPKnASvLhAVPHgBFLrAZoMNMKW6p_AMQA

zMMqzXdGwJyABBNkxaisEq8E5st2A 

    

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /                 د.عذليت يوسف أبو رحاب   اسم منسق المادة:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (1026-1025تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖعضف آنخ أسبسٛخ )ثٛبَٕ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 ٖٕاألٔنٗ  انفشلخ/ انًسز 

 ( عًه2ٙ)(َظش٘ + ) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ نُظبو انًزجع الخزٛبسنجُخ االيزحبَبد ا 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 سحش عجذ انًُعى حُفٗ                           /أ.د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 4 ٍٛ ثبنًمشسعذد انطالة ا نًهزحم 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

ٌَزٛجخ االيزحب 

 

 %25(  1َبجح عذد)

 %55  (3ساست عذد )

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا100%( يًزبص، )0.0)

 %( يمجٕل،       0 %( جٛذ، )0.0)

 %( ساست0.0)

 تذريس المقرر: -1

 

 %100 انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب

دساسخ سهى سٖ/ن ، ال/ن ، يٗ/ن  ، سٙ/ن ، سهى فب  - يبرى رذسٚسّ يٍ انًحزٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 4صعٕدًا ْٔجٕطًب ثئسزخذاو انثبنثبد ٔانسبدسبد عهٗ ثعذ 

 أكزبف + أسثٛج  انذٔيُُٛذ ٔانذًُٚش .

 دساسخ رًبسٍٚ رمُٛخ  )ثبسرٕن ( -

 cramerعضف رًبسٍٚ كشايش  -

 نهًؤنف ْبٚذٌ .   Sonataعضف لبنت انسَٕبرب  -

 free pieces رذسٚس انًمطٕعخ انحشح  -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 اسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 سزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ.ا

 اسزشارٛجٛخ نعت األدٔاس.

 أعًبل انسُخ طشٚمخ رمٕٚى انطالة

 االيزحبٌ انعًهٙ.

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -3

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انًشاجع انعهًٛخ 



 

 

 غٛش يزٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       ٛخ :لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛ -4

 %100 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. - يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح  -2

 األٔنٗ.

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش  -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚشفٙ انعبو  -8

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -

 يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب  -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

يبنى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد ) يبْٙ  -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 و انمبدو:خطخانزطٕٚش نهًمشس نهعب -20

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  انًحزٕٖ طشق رذسٚس

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ

 أسزبر انًبدح زذسٚس أثُبء ان 

ثُبءيجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 

 أسزبر انًبدح سأثُبء انزذسٚ

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح 

 َٓبٚخ كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت 

أخطبءانطالة 

 ثحضٕسْى.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 التاريخ:   /   /         اسم منسق المادة: أ.د/ سحر عبذ المنعم حنفى        التوقيع :                 

 

 



 

 

 (1028-1027تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖعضف آنخ أسبسٛخ )ثٛبَٕ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 ٖٕاألٔنٗ  انفشلخ/ انًسز 

 ( عًه2ٙ)(َظش٘ + ) نًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد ا 

  نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انُظبو انًزجع الخزٛبسنجُخ االيزحبَبد 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 سحش عجذ انًُعى حُفٗ                           /أ.د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 صائياث:اإلح -4

 طبنت 1 عذد انطالة ا نًهزحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

ٌَزٛجخ االيزحب 

 

 ( %0َبجح عذد) 

 %0 %(100ساست عذد )

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 عهٛٓب

 %( جٛذ جذًا0%( يًزبص، )0.0)

 %( جٛذ، )%( يمجٕل،      0.0)

 ( ساست100%)

 تذريس المقرر: -5

 

 %100 انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب

دساسخ سهى سٖ/ن ، ال/ن ، يٗ/ن  ، سٙ/ن ، سهى فب  - يبرى رذسٚسّ يٍ انًحزٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 4صعٕدًا ْٔجٕطًب ثئسزخذاو انثبنثبد ٔانسبدسبد عهٗ ثعذ 

 أكزبف + أسثٛج  انذٔيُُٛذ ٔانذًُٚش .

 ٕن (دساسخ رًبسٍٚ رمُٛخ  )ثبسر -

 cramerعضف رًبسٍٚ كشايش  -

 نهًؤنف ْبٚذٌ .   Sonataعضف لبنت انسَٕبرب  -

 free pieces رذسٚس انًمطٕعخ انحشح  -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 اسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 ًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.اسزشارٛجٛخ ان

 اسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ.

 اسزشارٛجٛخ نعت األدٔاس.

 أعًبل انسُخ طشٚمخ رمٕٚى انطالة

 االيزحبٌ انعًهٙ.

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -6

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انًشاجع انعهًٛخ 



 

 

 غٛش يزٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ : -22

 %100 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -21

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. - يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -21

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح  -2

 األٔنٗ.

شس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًم -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -24

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚشفٙ انعبو  -25

 انسبثك

 شح األٔنٗ.رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبض -

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

يبنى ٚزى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد ) يبْٙ  -26

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 خطخانزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: -27

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس  

ثُبءيجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٕاصم انطالة يع أسزبر نز

 انًبدح

 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح 

 َٓبٚخ كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت 

أخطبءانطالة 

 ثحضٕسْى.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 عم حنفى        التوقيع :                       التاريخ:   /   /   اسم منسق المادة: أ.د/ سحر عبذ المن

 

 



 

 

 ( 1029-1028تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖعضف آنخ أسبسٛخ )ثٛبَٕ( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 األٔنٗ  / انًسزٕٖانفشلخ 

 ( عًه2ٙ)(َظش٘ + ) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

  نجُخ ثالثٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انُظبو انًزجع الخزٛبسنجُخ االيزحبَبد 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 سحش عجذ انًُعى حُفٗ          /أ.د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس                  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -7

 طبنت 2 عذد انطالة ا نًهزحمٍٛ ثبنًمشس 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

ٌَزٛجخ االيزحب 

 

 % 0( 0َبجح عذد) 

  %(100) 2ساست عذد

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 عهٛٓب

 جٛذ جذًا%( 0%( يًزبص، )0.0)

 %( يمجٕل،      0%( جٛذ، )0.0)

 %( ساست100)

 تذريس المقرر: -8

 

 %100 انًٕضٕعبد انزٙ رى رذسٚسٓب

دساسخ سهى سٖ/ن ، ال/ن ، يٗ/ن  ، سٙ/ن ، سهى فب  - يبرى رذسٚسّ يٍ انًحزٕٖ األسبسٙ نهًمشس

 4صعٕدًا ْٔجٕطًب ثئسزخذاو انثبنثبد ٔانسبدسبد عهٗ ثعذ 

 ذٔيُُٛذ ٔانذًُٚش .أكزبف + أسثٛج  ان

 دساسخ رًبسٍٚ رمُٛخ  )ثبسرٕن ( -

 cramerعضف رًبسٍٚ كشايش  -

 نهًؤنف ْبٚذٌ .   Sonataعضف لبنت انسَٕبرب  -

 free pieces رذسٚس انًمطٕعخ انحشح  -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  يذٖ رغطٛخ االيزحبٌ نًٕضٕعبد انًمشس

 اسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. انزعهىاسبنٛت انزعهٛى ٔ

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 اسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ.

 اسزشارٛجٛخ نعت األدٔاس.

 أعًبل انسُخ طشٚمخ رمٕٚى انطالة

 االيزحبٌ انعًهٙ.

 اإليكبَبد انًزبحخ انزذسٚس : -9

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انًشاجع انعهًٛخ 



 

 

 فشحغٛش يزٕ انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ : -28

 %100 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -29

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. - يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -10

يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح  -2

 األٔنٗ.

مٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش انز -3

 َٓبٚخ كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -12

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

يب رى رُفٛزِ يٍ يمزشحبد انزطٕٚشفٙ انعبو  -11

 انسبثك

 ًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.رٕصٚع رٕصٛف ان -

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفًٓٛب يع انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصٛش َٓبٚخ  -3

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحث عٍ انًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚذٌ ٔأسهٕثّ  -4

 خبصخ فٗ لبنت انصَٕبرب .

رُفٛزِ يٍ يمزشحبد ) يبْٙ يبنى ٚزى  -11

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 خطخانزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: -14

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس  

ثُبءيجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  ٖطشق رذسٚس انًحزٕ

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح 

 َٓبٚخ كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت 

أخطبءانطالة 

 ثحضٕسْى.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

 المادة: أ.د/ سحر عبذ المنعم حنفى        التوقيع :                       التاريخ:   /   /   اسم منسق 

 

 



 

 

 

 (61رقم ) نموذج

  6102/ 6106تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرعجٛش حشكٗ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 دثهٕو خبص  ضبَٛخانفشلخ ان / انًسزٕٖ انفشلخ 

  ( عًه2َٙظش٘ + ) (-) انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد  

 إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ صالصٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 رانيا حامذ /د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت 2 ثبنًمشسانًهزحمٍٛ  عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 . %011( 2) َبجح عذد 

  (-ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 ايزٛبص%(  51)

 %( جٛذ جذًا51)

 تذريس المقرر: -6

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

صالس أضعبف  –انزًشٍٚ انشبيم ) ضعف انسشعخ - األسبسٙ نهًمشس انًحزٕٖ يٍ رذسٚسّ رى يب

ثٕنٗ  –كَٕزشثُٕٚذ  – transformation –انسشعخ 

 سٚزى ( 

انضشٔة ) عٍ طشٚك انًشٗ نحٍ ششلٗ ٔرأدٚخ  -

 ٔانزظفٛك ( 

 يشٗ ثبإلشبساد ٔأداء رشكٛم حشكٗ نحٍ غشثٗ )  -

 كشٔش   02يمبثالد  -

 55<  ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 إسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انمبئى عهٗ انًششٔعبد

 انعظف انزُْٙ

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش



 

 

 

 إسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 إسزشارٛجٛبد انزعهى انزارٙ

 نعت األدٔاس

 انعشٔع انزعهًٛٛخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل انسُخ

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 ( يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √) انعهًٛخ  انًشاجع

 ( غٛش يزٕافشح )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انٕسبئم انًعُٛخ

  ( غٛش يزٕافشح )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ( غٛش يزٕافشح )

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕفٛش شبشخ عشع. -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ. -2

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

 فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انعبو انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انزُفٛزانًسئٕل عٍ  رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ
     

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  رانيا حامذ /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (61رقم ) نموذج

 6102/6108تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرعجٛش حشكٗ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انضبَٛخ دثهٕو خبص  / انًسزٕٖ انفشلخ 

  ( عًه2َٙظش٘ + ) (-) انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد  

 إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ صالصٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 رانيا حامذ /د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -4

 طبنت 2 ثبنًمشسانًهزحمٍٛ  عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 . %011( 2) َبجح عذد 

  (-ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 %( يًزبص 011) 

  

 تذريس المقرر: -5

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

صالس أضعبف  –انزًشٍٚ انشبيم ) ضعف انسشعخ - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

ثٕنٗ  –كَٕزشثُٕٚذ  – transformation –انسشعخ 

 سٚزى ( 

نحٍ ششلٗ ٔرأدٚخ انضشٔة ) عٍ طشٚك انًشٗ  -

 ٔانزظفٛك ( 

 نحٍ غشثٗ ) يشٗ ثبإلشبساد ٔأداء رشكٛم حشكٗ  -

 كشٔش   02يمبثالد  -

 55<  ثًحزٕٖ انًمشس يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 إسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انمبئى عهٗ انًششٔعبد

 انعظف انزُْٙ

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش



 

 

 

 إسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 إسزشارٛجٛبد انزعهى انزارٙ

 نعت األدٔاس

 انعشٔع انزعهًٛٛخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل انسُخ

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -6

 ( يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √) انعهًٛخ  انًشاجع

 ( غٛش يزٕافشح )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انٕسبئم انًعُٛخ

  ( غٛش يزٕافشح )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ( غٛش يزٕافشح )

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -00

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -06

 رٕفٛش شبشخ عشع. -3 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -01

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ. -4

يالحظبد انًشاجعٍٛ  -04

 إٌ ٔجذد( ) انخبسجٍٛٛ

 ال رٕجذ

يٍ يمزشحبد  رُفٛزِ يب رى -05

 انعبو انسبثك فٙ انزطٕٚش

 ال ٕٚجذ

يٍ يمزشحبد )  رُفٛزِ نى ٚزى يب -06

 ْٙ ٔاألسجبة( يب

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -02

 انزُفٛزانًسئٕل عٍ  رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ
     

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  رانيا حامذ /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (61رقم ) نموذج

 6108/6109تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرعجٛش حشكٗ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انضبَٛخ دثهٕو خبص  / انًسزٕٖ انفشلخ 

  ( عًه2َٙظش٘ + ) (-) انًعزًذحعذد انٕحذاد / انسبعبد  

 إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ صالصٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 رانيا حامذ /د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 0 ثبنًمشسانًهزحمٍٛ  عذد انطالة 

 ٌال ٕٚجذ  عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 )(  َبجح عذد 

  (0ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

  ( جٛذ جذًا1) 

 تذريس المقرر: -8

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

صالس أضعبف  –انزًشٍٚ انشبيم ) ضعف انسشعخ - نهًمشساألسبسٙ  يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

ثٕنٗ  –كَٕزشثُٕٚذ  – transformation –انسشعخ 

 سٚزى ( 

نحٍ ششلٗ ٔرأدٚخ انضشٔة ) عٍ طشٚك انًشٗ  -

 ٔانزظفٛك ( 

 نحٍ غشثٗ ) يشٗ ثبإلشبساد ٔأداء رشكٛم حشكٗ  -

 كشٔش   02يمبثالد  -

 55<  انًمشسيذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ 

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 إسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انمبئى عهٗ انًششٔعبد

 انعظف انزُْٙ

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش



 

 

 

 إسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 انزارٙ إسزشارٛجٛبد انزعهى

 نعت األدٔاس

 انعشٔع انزعهًٛٛخ

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل انسُخ

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -9

 ( يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √) انعهًٛخ  انًشاجع

 ( غٛش يزٕافشح )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انٕسبئم انًعُٛخ

  يزٕافشح( غٛش  )

 ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  √( يزٕافشح ) ) انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ( غٛش يزٕافشح )

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -08

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -09

 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -61

 

 

يالحظبد انًشاجعٍٛ  -60

 إٌ ٔجذد( ) انخبسجٍٛٛ

 ال رٕجذ

يٍ يمزشحبد  رُفٛزِ يب رى -66

 انعبو انسبثك فٙ انزطٕٚش

 ال ٕٚجذ

يٍ يمزشحبد )  رُفٛزِ نى ٚزى يب -61

 ْٙ ٔاألسجبة( يب

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -64

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ



 

 

 

     

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  رانيا حامذ /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (61رقم ) نموذج

 6109/6161تقرير مقرر دراسي

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖرعجٛش حشكٗ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخظض 

 انفشلخ انضبَٛخ دثهٕو خبص  / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٙ 2َظش٘ + ) (-) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح 

 نجُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يجهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجع 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 لبنى فريذ /د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌال ٕٚجذ  عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 %011 ( 2) َبجح عذد 

  (-ساست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انحبطهٍٛ عهٛٓب

 %( ايزٛبص 51)

 %( جٛذ جذًا51)

 تذريس المقرر: -6

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

صالس أضعبف  –انزًشٍٚ انشبيم ) ضعف انسشعخ - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

ثٕنٗ  –كَٕزشثُٕٚذ  – transformation –انسشعخ 

 سٚزى ( 

نحٍ ششلٗ ٔرأدٚخ انضشٔة ) عٍ طشٚك انًشٗ  -

 ٔانزظفٛك ( 

 نحٍ غشثٗ ) يشٗ ثبإلشبساد ٔأداء رشكٛم حشكٗ  -

 كشٔش   02يمبثالد  -

 55<  ثًحزٕٖ انًمشس يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ



 

 

 

 إسزشارٛجٛخ حم انًشكالد. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انمبئى عهٗ انًششٔعبد

 انعظف انزُْٙ

 إسزشارٛجٛخ انزعهى انزعبَٔٙ

 إسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش

 إسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ

 إسزشارٛجٛبد انزعهى انزارٙ

 نعت األدٔاس

 انعشٔع انزعهًٛٛخ

 انزعهى االنكزشَٔٗ عجش انًُظخ.

 األيزحبٌ انزطجٛمٗ رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 أعًبل انسُخ

 انًزبحخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح ) ( يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√(  انعهًٛخ  انًشاجع

 ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انٕسبئم انًعُٛخ

  ) ( غٛش يزٕافشح

 يزٕافشح ثذسجخ يحذٔدح  )√( ) ( يزٕافشح  انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ) ( غٛش يزٕافشح

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 55         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕفٛش شبشخ عشع. -0 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 سجٕسح إنكزشَٔٛخ.رٕفٛش  -2

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

 فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انعبو انسبثك



 

 

 

يشفك 

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز انزطٕٚش رٕلٛذ رٕطٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشع انًحزٕٖ

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًحزٕٖ

ٔانعظف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 انًبدح أسزبر أصُبء انزذسٚس

رطٕٚش ركُٕنٕجٛب 

 انزعهٛى

رحٕٚم انًمشس انٗ ششائح 

ثبٔسثُٕٚذ ٔعشٔع 

 رمذًٚٛخ .

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2

-JuheL8AH%3Ffbclid%3DIwAR2Mawf_HS2Bfs7wlsJlqsqcnnpa7OUuILD5RW

0YvkSRj41MgVL4vqCuGJqxTE34m9dE59YI&h=AT1DzAUYbxPhoEMmqqLtik5xUSs68bgI9aaZI

-4CmIol5y_OYLoqJPKnASvLhAVPHgBFLrAZoMNMKW6p_AMQA-RiqUl

zMMqzXdGwJyABBNkxaisEq8E5st2A 

    

 لبنى فريذ                 التوقيع :                       التاريخ:   /   /   /اسم منسق المادة: د

 

 



 

 

  6102  6106 تقشيش مقشس دساسي

 جامعح المنوفيح

 كليح التشتيح النوعيح

 قسم التشتيح الموسيقيح

 معلوماخ اساسيح -أ 

 ٜاالسرجبي اٌّٛس١مٝ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ اٌزخصص 

 ٜٛثب١ٔخ دثٍَٛ اٌفشلخ/ اٌّسز 

 ( ػ2ٍّٟ(ٔظشٞ + ) ) ػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد اٌّؼزّذح  

  ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ إٌظبَ اٌّزجؼالخز١بسٌجٕخاالِزحبٔبد 

 ْغ١ش ِزٛافش ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 د/ سؼبد ػجذ اٌؼض٠ض  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 

 معلوماخ متخصصح –ب 

 اإلحصائياخ: -0

 طبٌت 2 اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشس ػذد اٌطالة 

  طبٌت 2 اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحبْػذد اٌطالة 

االِزحبْ ٔز١جخ 

 

 %011( 2ٔبجح ػذد) 

 %1  (1ساست ػذد )

  إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد

 اٌحبص١ٍٓ ػ١ٍٙب

 %( اِز١بص 51)

 %( ِمجٛي 51) 

 تذسيس المقشس: -6

 %011 رُ رذس٠سٙب اٌزٝ اٌّٛضٛػبد

 . 7صفحخ 3ػضف رّش٠ٓ سلُ  -      ٌٍّمشس األسبسٟ  ِٓ اٌّحزٜٛ رذس٠سٗ ِبرُ

 ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شٖ . -

اٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ ٌّٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شح ػٍٝ  -

 ٔطبق أٚسغ .

( ثبٌزى١ٕه 52صفحخ  2أداء اٌّبسش اٌٙبسِٛٔٝ )سلُ  -

 اٌّطٍٛة . 

اثزىبس ِبسش ٘بسِٛٔٝ ػٍٝ غشاس اٌّبسش اٌّحفٛظ ِٓ  -

 اٌٙبس١ِٔٛخ ػٍٝ أْ ٠ٕزٙٝ ثبٌمفٍخ اال٠طب١ٌخ .إٌبح١ٗ 

٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ا١ٌٍّٛدٜ  فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ )صفحخ  -

011.) 

أداء ٘شِٕخ اٌسٍُ فٝ ج١ّغ اٌسالٌُ اٌصغ١شح ا١ٌٍّٛد٠خ ِغ  -

 ِشاػبح إٌفس اٌّٛس١مٝ.

ػضف ٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ثب٠مبػبد ِجزىشح ٚفٝ ػذح  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           سالٌُ صغ١شح ١ٍِٛد٠خ أخشٜ .

دساسخ اٌزح٠ًٛ ػٓ طش٠ك اٌزبٌف اٌّشزشن ٚاٌخبِسخ  -

 ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .

 (.45صفحخ  0أداء أٌحبْ ػب١ٌّٗ )ػضف رّش٠ٓ سلُ  -

١خ ٚػب١ٌّخ أخشٜ ِٓ اخز١بسٖ ػضف أٌحبْ شؼج -

 ٚرص٠ٛش٘ب .

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثس١طخ ِٓ اثزىبس  اٌطبٌت رٛضح  -

اٌزح٠ًٛ اٌٝ اٌسالٌُ اٌّجبٚسح سٛاء ػٓ طش٠ك اٌزبٌف 

 اٌّشزشن أٚ اٌخبِسخ ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .



 

 

اثزىبس ٌحٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّس ٚاٌزح٠ًٛ  -

 س١ِٔٛخ .ثشىً ج١ذ ِٓ إٌبح١خ اٌٙب

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛس١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف  -

 ِخزٍفخ .

اثزىبس ِصبحجخ ٌٍحٓ ِحفٛظ ٠جّغ ث١ٓ أٔٛاع اٌّصبحجخ  -

 اٌّخزٍفخ .

 55<  ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٜٛ اٌّمشس

 55<  ِذٜزغط١خاالِزحبٍّٔٛضٛػبد اٌّمشس

 العصف الزهني. - اسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 والحواس المناقشح -

 إستشاتيجيح التعلم التعاوني -

 إستشاتيجيح الثيان العملي -

 إستشاتيجياخ التعلم الزاتي -

 لعة األدواس -

 )   ( ٔظشٞ          )      ( شفٛٞ طش٠مخرم٠ُٛ اٌطالة

 )رطج١مٝ(ػٍّٟ√  ( ( أػّبي فص١ٍخ    )   √    )

 

 اٌّزبحخ اٌزذس٠س : اإلِىبٔبد -3

 ِزٛافشح ) ( ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√(  اٌؼ١ٍّخ  اٌّشاجغ

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ال ٠ٛجذ     ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -4

 % 55 ٌّمشسٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة  -5

 رٛف١ش آالد ث١بٔٛ )ِضجٛطخ( -0 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -6

 

إْ  ) ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ -2

 ٚجذد(

 ال رٛجذ

اٌؼبَ  فٟ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش ِٓ رٕف١زٖ ِب رُ -8

 اٌسبثك

 ال ٠ٛجذ

 ال ٠ٛجذ ِٓ ِمزشحبد  رٕف١زٖ ٌُ ٠زُ ِب -9

 اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ: خطخ -01

 اٌّسئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس  اٌسجٛسح اإلٌىزش١ٔٚخ طشق ػشض اٌّحزٜٛ

 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس اٌّىزجخ اٌسّؼ١خ طشق ػشض اٌّحزٜٛ

 

 سعاد عثذ العزيزد/ المادج:  استار

 التاسيخ:   /   /                              التوقيع : 

 

 

 

 



 

 

 

  6108 6102تقشيش مقشس دساسي 

 جامعح المنوفيح

 كليح التشتيح النوعيح

 قسم التشتيح الموسيقيح

 معلوماخ اساسيح -أ 

 ٜاالسرجبي اٌّٛس١مٝ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ اٌزخصص 

 ٜٛثب١ٔخ دثٍَٛ اٌفشلخ/ اٌّسز 

  ( ػٍّٟ 2) (ٔظشٞ + ) اٌّؼزّذحػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد 

  ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ إٌظبَ اٌّزجؼالخز١بسٌجٕخاالِزحبٔبد 

 ْغ١ش ِزٛافش ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 د / سؼبد ػجذ اٌؼض٠ض  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 

 معلوماخ متخصصح –ب 

 اإلحصائياخ: -4

  طبٌت 2 اٌٍّزحم١ٓ ثبٌّمشسػذد اٌطالة 

 ْطبٌت 2 ػذد اٌطالة اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحب 

ْٔز١جخ االِزحب 

 

 %011( 2ٔبجح ػذد) 

 %1  (1ساست ػذد )

إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ 

 ػ١ٍٙب

 %( ِّزبص 011)

 تذسيس المقشس: -5

 %011 اٌّٛضٛػبد اٌزٝ رُ رذس٠سٙب

 . 7صفحخ 3ػضف رّش٠ٓ سلُ  -      اٌّحزٜٛ األسبسٟ  ٌٍّمشسِبرُ رذس٠سٗ ِٓ 

 ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شٖ . -

اٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ ٌّٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شح ػٍٝ  -

 ٔطبق أٚسغ .

( ثبٌزى١ٕه 52صفحخ  2أداء اٌّبسش اٌٙبسِٛٔٝ )سلُ  -

 اٌّطٍٛة . 

ّبسش اٌّحفٛظ ِٓ اثزىبس ِبسش ٘بسِٛٔٝ ػٍٝ غشاس اٌ -

 إٌبح١ٗ اٌٙبس١ِٔٛخ ػٍٝ أْ ٠ٕزٙٝ ثبٌمفٍخ اال٠طب١ٌخ .

٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ا١ٌٍّٛدٜ  فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ )صفحخ  -

011.) 

أداء ٘شِٕخ اٌسٍُ فٝ ج١ّغ اٌسالٌُ اٌصغ١شح ا١ٌٍّٛد٠خ ِغ  -

 ِشاػبح إٌفس اٌّٛس١مٝ.

ػضف ٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ثب٠مبػبد ِجزىشح ٚفٝ ػذح  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                      ٌُ صغ١شح ١ٍِٛد٠خ أخشٜ .                                                                                                     سال

دساسخ اٌزح٠ًٛ ػٓ طش٠ك اٌزبٌف اٌّشزشن ٚاٌخبِسخ  -

 ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .

 (.45صفحخ  0أداء أٌحبْ ػب١ٌّٗ )ػضف رّش٠ٓ سلُ  -

ػضف أٌحبْ شؼج١خ ٚػب١ٌّخ أخشٜ ِٓ اخز١بسٖ  -

 ٚرص٠ٛش٘ب .

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثس١طخ ِٓ اثزىبس  اٌطبٌت رٛضح  -

اٌزح٠ًٛ اٌٝ اٌسالٌُ اٌّجبٚسح سٛاء ػٓ طش٠ك اٌزبٌف 



 

 

 اٌّشزشن أٚ اٌخبِسخ ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .

 اثزىبس ٌحٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّس ٚاٌزح٠ًٛ -

 ثشىً ج١ذ ِٓ إٌبح١خ اٌٙبس١ِٔٛخ .

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛس١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف  -

 ِخزٍفخ .

اثزىبس ِصبحجخ ٌٍحٓ ِحفٛظ ٠جّغ ث١ٓ أٔٛاع اٌّصبحجخ  -

 اٌّخزٍفخ .

 55<  ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٜٛ اٌّمشس

 55<  ِذٜزغط١خاالِزحبٍّٔٛضٛػبد اٌّمشس

 العصف الزهني. - ٚاٌزؼٍُاسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ 

 المناقشح والحواس -

 إستشاتيجيح التعلم التعاوني -

 إستشاتيجيح الثيان العملي -

 إستشاتيجياخ التعلم الزاتي -

 لعة األدواس -

 )   ( ٔظشٞ          )      ( شفٛٞ طش٠مخرم٠ُٛ اٌطالة

 ػٍّٟ)رطج١مٝ(√  ( أػّبي فص١ٍخ    ) )  √    ( 

 

 اإلِىبٔبد اٌّزبحخ اٌزذس٠س : -6

 ِزٛافشح ) ( ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√(  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ 

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ال ٠ٛجذ     ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -00

 % 55 ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -06

 رٛف١ش آالد ث١بٔٛ )ِضجٛطخ( -2 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -01

 

إْ  ) ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ -04

 ٚجذد(

 ال رٛجذ

ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌؼبَ  -05

 اٌسبثك

 ال ٠ٛجذ

 ال ٠ٛجذ ِب ٌُ ٠زُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد  -06

 خطخ اٌزط٠ٛش ٌٍّمشس ٌٍؼبَ اٌمبدَ: -02

 اٌّسئٛي ػٓ اٌزٕف١ز رٛل١ذ اٌزط٠ٛش رٛص١ف اٌزط٠ٛش ِجبالد اٌزط٠ٛش

 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس  اٌسجٛسح اإلٌىزش١ٔٚخ طشق ػشض اٌّحزٜٛ

 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس اٌّىزجخ اٌسّؼ١خ طشق ػشض اٌّحزٜٛ

االػزّبد ػٍٝ إٌّبلشخ  طشق رذس٠س اٌّحزٜٛ

ثذال ِٓ ٚاٌؼصف اٌزٕٟ٘ 

 اٌزٍم١ٓ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

ثٕبء ِجّٛػخ إٌىزش١ٔٚخ  رط٠ٛش رىٌٕٛٛج١ب اٌزؼ١ٍُ

ٌزٛاصً اٌطالة ِغ أسزبر 

 اٌّبدح

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

 



 

 

 استار  المادج: د/ سعاد عثذ العزيز

 التوقيع :                            التاسيخ:   /   /   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 6109/6161تقشيش مقشس دساسي 

 جامعح المنوفيح

 كليح التشتيح النوعيح

 قسم التشتيح الموسيقيح

 معلوماخ اساسيح -أ 

 ٜاالسرجبي اٌّٛس١مٝ اسُ اٌّمشس ٚسِضح اٌىٛد 

 اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ اٌزخصص 

 ٜٛثب١ٔخ دثٍَٛ اٌفشلخ/ اٌّسز 

  ( ػٍّٟ 2) (ٔظشٞ + ) اٌّؼزّذحػذد اٌٛحذاد / اٌسبػبد 

  ٌجٕخ ثالث١خ ِٓ إخز١بس ِجٍس لسُ اٌزشث١خ اٌّٛس١م١خ إٌظبَ اٌّزجؼالخز١بسٌجٕخاالِزحبٔبد 

 ْغ١ش ِزٛافش ٔظبَ اٌّشاجؼخ اٌخبسج١خ ٌالِزحب 

 د / ٌجٕٝ فش٠ذ  ػذد اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س 

 

 معلوماخ متخصصح –ب 

 اإلحصائياخ: -2

  ٓطبٌت 2 ثبٌّمشسػذد اٌطالة اٌٍّزحم١ 

 ْطبٌت 2 ػذد اٌطالة اٌٍز٠ٓ أدٚا االِزحب 

ْٔز١جخ االِزحب 

 

 %011( 2ٔبجح ػذد) 

 %1  (1ساست ػذد )

 %( ِّزبص 011) إٌسجخ اٌّئ٠ٛخ % ٌٍٕبجح١ٓ طجمب ٌٍزمذ٠شاد اٌحبص١ٍٓ ػ١ٍٙب

 تذسيس المقشس: -8

 %011 اٌّٛضٛػبد اٌزٝ رُ رذس٠سٙب

 . 7صفحخ 3ػضف رّش٠ٓ سلُ  -      ٌٍّمشس  ِبرُ رذس٠سٗ ِٓ اٌّحزٜٛ األسبسٟ

 ِٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شٖ . -

اٌز٠ٕٛغ اال٠مبػٝ ٌّٕٛػبد اٌشاثؼٗ فٝ اٌسالٌُ اٌىج١شح ػٍٝ  -

 ٔطبق أٚسغ .

( ثبٌزى١ٕه اٌّطٍٛة 52صفحخ  2أداء اٌّبسش اٌٙبسِٛٔٝ )سلُ  -

 . 

 اثزىبس ِبسش ٘بسِٛٔٝ ػٍٝ غشاس اٌّبسش اٌّحفٛظ ِٓ -

 إٌبح١ٗ اٌٙبس١ِٔٛخ ػٍٝ أْ ٠ٕزٙٝ ثبٌمفٍخ اال٠طب١ٌخ .

 (.011٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ا١ٌٍّٛدٜ  فٝ ا١ٌذ ا١ٌّٕٝ )صفحخ  -

أداء ٘شِٕخ اٌسٍُ فٝ ج١ّغ اٌسالٌُ اٌصغ١شح ا١ٌٍّٛد٠خ ِغ  -

 ِشاػبح إٌفس اٌّٛس١مٝ.

ػضف ٘شِٕخ اٌسٍُ اٌصغ١ش ثب٠مبػبد ِجزىشح ٚفٝ ػذح  -

                                                                                                                                                                                                                                                                       ٠خ أخشٜ .                                                                                                                    سالٌُ صغ١شح ١ٍِٛد

دساسخ اٌزح٠ًٛ ػٓ طش٠ك اٌزبٌف اٌّشزشن ٚاٌخبِسخ  -

 ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .

 (.45صفحخ  0أداء أٌحبْ ػب١ٌّٗ )ػضف رّش٠ٓ سلُ  -

أٌحبْ شؼج١خ ٚػب١ٌّخ أخشٜ ِٓ اخز١بسٖ ػضف  -

 ٚرص٠ٛش٘ب .

اداء رزبثؼبد ٘بس١ِٔٛخ ثس١طخ ِٓ اثزىبس  اٌطبٌت رٛضح  -

اٌزح٠ًٛ اٌٝ اٌسالٌُ اٌّجبٚسح سٛاء ػٓ طش٠ك اٌزبٌف 

 اٌّشزشن أٚ اٌخبِسخ ثسبثؼزٙب ٚأمالثبرٙب .

اثزىبس ٌحٓ راد ص١غخ ثالث١خ ٠زضّٓ اٌٍّس ٚاٌزح٠ًٛ  -

 بح١خ اٌٙبس١ِٔٛخ .ثشىً ج١ذ ِٓ إٌ



 

 

٠ؤدٜ اٌطبٌت ِٛس١مٝ رص٠ٛش٠خ رؼجش ػٓ ِٛالف ِخزٍفخ  -

. 

اثزىبس ِصبحجخ ٌٍحٓ ِحفٛظ ٠جّغ ث١ٓ أٔٛاع اٌّصبحجخ  -

 اٌّخزٍفخ .

 55<  ِذٜ اٌزضاَ اٌمبئ١ّٓ ثبٌزذس٠س ثّحزٜٛ اٌّمشس

 55<  ِذٜزغط١خاالِزحبٍّٔٛضٛػبد اٌّمشس

 العصف الزهني. - اسب١ٌت اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ

 المناقشح والحواس -

 إستشاتيجيح التعلم التعاوني -

 إستشاتيجيح الثيان العملي -

 إستشاتيجياخ التعلم الزاتي -

 لعة األدواس -
 اسزشار١ج١خ اٌزؼٍُ االٌىزشٚٔٝ . -

 )   ( ٔظشٞ          )      ( شفٛٞ طش٠مخرم٠ُٛ اٌطالة

 ػٍّٟ)رطج١مٝ(√  ( أػّبي فص١ٍخ    ) )  √    ( 

 

 اٌزذس٠س : اإلِىبٔبد اٌّزبحخ -9

 ِزٛافشح ) ( ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√(  اٌّشاجغ اٌؼ١ٍّخ 

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌٛسبئً اٌّؼ١ٕخ

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ِزٛافشح ثذسجخ ِحذٚدح  )√( )( ِزٛافشح  اٌّسزٍضِبد ٚاٌخبِبد

 )( غ١ش ِزٛافشح

 ال ٠ٛجذ     ل١ٛد اداس٠خ ٚرٕظ١ّ١خ: -08

 % 55 ٔز١جخ رم٠ُٛ اٌطالة ٌّمشس -09

 رٛف١ش آالد ث١بٔٛ )ِضجٛطخ( -3 ِمزشحبد رحس١ٓ اٌّمشس -61

 

 ال رٛجذ إْ ٚجذد( ) ِالحظبد اٌّشاجؼ١ٓ اٌخبسج١١ٓ -60

 رٛص٠غ رٛص١ف اٌّمشس ػٍٝ اٌطالة فٟ اٌّحبضشح األٌٚٝ. -0 ِب رُ رٕف١زٖ ِٓ ِمزشحبد اٌزط٠ٛش فٟ اٌؼبَ اٌسبثك -66

 رٛص١ف اٌّمشس شف١ًٙب ِغ اٌطالة فٟ اٌّحبضشح األٌٚٝ.ِٕبلشخ  -2

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ اٌّسزّش ٌٍّمشس ِٓ خالي ػمذ اخزجبس لص١ش ٔٙب٠خ  -3

 وً شٙش.

 ثٕبء ِجّٛػخ إٌىزش١ٔٚخ ٌزٛاصً اٌطالة ِغ أسزبر اٌّبدح -4

 

 ١ٌٕه اٌّجّٛػخ االٌىزش١ٔٚخ : 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fchat.whatsapp.com%2FG5x581Eqk4pIk2JuheL8AH 
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 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس  اٌسجٛسح اإلٌىزش١ٔٚخ طشق ػشض اٌّحزٜٛ

 إداسح اٌّشزش٠بد لجً رذس٠س اٌّمشس اٌّىزجخ اٌسّؼ١خ طشق ػشض اٌّحزٜٛ



 

 

االػزّبد ػٍٝ إٌّبلشخ  طشق رذس٠س اٌّحزٜٛ

اٌزٕٟ٘ ثذال ٚاٌؼصف 

 ِٓ اٌزٍم١ٓ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

رح٠ًٛ اٌّمشس اٌٝ  رط٠ٛش رىٌٕٛٛج١ب اٌزؼ١ٍُ

ششائح ثبٚس ث٠ٕٛذ 

 ٚػشٚض رمذ١ّ٠خ .

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س

اٌزم٠ُٛ اٌجٕبئٟ ػٓ - رط٠ٛش رم٠ُٛ اٌّمشس

طش٠ك ػمذ اخزجبساد 

لص١شح ٔٙب٠خ وً 

 فصً دساسٟ.

رمذ٠ُ رغز٠خ ساجؼخ -

ِٓ خالي رص٠ٛت 

أخطبء اٌطالة 

 ثحضٛسُ٘.

رٛص٠غ اسزج١بْ -

سضبء اٌطالة ٔٙب٠خ 

 وً فصً دساسٟ.

 أسزبر اٌّبدح أثٕبء اٌزذس٠س
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