
 

 

 (66رقم ) نمورج

  7162/  7162تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 ٖرأنٛف ٔرٕصٚع انًٕسٛمٙ انعشثٛخ (يمشس عشثٙ ) اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يبجسزٛش / انًسزٕٖ انفشلخ 

  / ( عًه2َٙظش٘ + ) (1) انسبعبد انًعزًذحعذد انٕحذاد  

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 عضٕ ْئٛخ رذسٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -6

 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

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذا  

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 لٕاعذ رأنٛف انمٕانت اٜنٛخ فٙ انًٕسٛمٙ انعشثٛخ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 0رأنٛف لبنت انسًبعٙكٛفّٛ  -

 رأنٛف ًَٕرج يٍ انمٕانت اٜنٛخ ) سًبعٙ (0 -

 عضف آنٙ نمبنت انذٔس 0 -

 غُبء ًَٕرج يٍ لبنت انذٔس 0 -

 انعشثٛخ 0 لٕاعذ رٕصٚع انمٕٔانت اٜنٛخ انًٕسٛمٙ -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت اٜنٛخ )سًبعٙ (0 -

 رأنٛف ًَٕرج فٙ يمبو آخش نمبنت انسًبعٙ 0 -

 عضف ٔغُبء ًَٕرج يٍ لبنت انذٔس 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج نمبنت انسًبعٙ فٙ يمبو يخزهف -

 لٕاعذ رأنٛف انمٕانت اٜنٛخ فٙ انًٕسٛمٙ انعشثٛخ -

 كٛفٛخ رأنٛف لبنت انطمطٕلخ   -

 (ٕانت انغُبئٛخ )انطمطٕلخأنٛف ًَٕرج يٍ انمر -

 عضف آنٙ نمبنت انطمطٕلخ 0 -

 غُبء ٔعضف لبنت انطمطٕلخ 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت انغُبئٛخ )طمطٕلخ(0 -



 

 

 رأنٛف ًَٕرج يٍ لبنت انطمطٕفخ فٙ يمبو يخزهف 0 -

 عضف ٔغُبء لبنت انطمطٕلخ ف يمبيبد يخزهفخ -

 رأنٛف ٔرٕصٚع ًَٕرج يٍ لبنت انسًبعٙ 0 -

 رج غُبئٙ يٍ لبنت انطمطٕلخرأنٛف ٔرٕصٚع ًَٕ -

 عضف ٔغُبء لبنت انذٔس يٍ يمًبيبد يخزهفخ  0 -

 غُبء ٔعضف لبنت انطمطٕلخ 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت انغُبئٛخ )طمطٕلخ(0 -

 رأنٛف ًَٕرج يٍ لبنت انطمطٕفخ فٙ يمبو يخزهف 0 -

 

 

 

 58<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 58<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

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

 ( أَشطخ فصهٛخ     )      ( دساسخ حبنخ         )   

 

 ( شفٕ٘  √)          ( َظش٘         √)   رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 ( عًهٙ  √ ) ( أعًبل فصهٛخ     √) 

 

 انزذسٚس :انًزبحخ  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

 % 58         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

 رٕفٛش يكزجخ سًعٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  ) يبيٍ يمزشحبد  رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -61

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش



 

 

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشض انًحزٕٖ

 انًشزشٚبدإداسح  لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشض انًحزٕٖ

     

 أ.د/غادة حسنى: اسم منسق المادة

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 

 

 (66رقم ) نمورج

 7162/ 7162تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 ٖيمزر أجُجٙ )لزاءاد ثبنهغخ األَجهٛشٚخ فٙ يجبل  اسى انًمزر ٔريشح انكٕد

 انًٕسٛمٙ انعزثٛخ(.

 انززثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يبجسزٛز / انًسزٕٖ انفزلخ 

 ( عًه2َٙظز٘ + ) (1) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح  

 إخزٛبر يجهس لسى انززثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبر انُظبو انًزجع 

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجعخ انخبرجٛخ ناليزحب 

 عضٕ ْئٛخ رذرٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -6

 طبنت1 انًهزحمٍٛ ثبنًمزر عذد انطالة 

 ٌطبنت1 عذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(1) َبجح عذد 

 %1.11  (1.11راست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚزاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذا  111)%( يًزبس، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 المقرر:تذريس  -7

 %111 رى رذرٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 -The history of modes األسبسٙ نهًمزر يٍ انًحزٕٖ رذرٚسّ رى يب

-List of the melodic modes(rast-rast nawa- 

nahawand- ajam usayran)- 

-List of the melodic modes(hijaz-hijaz kar-

bayat-sigah) 

-List of the melodic modes(jiharkah-nakriz-

farahfaza-saba-hijazkarkord-husseini) 

Thr rhythmical modes – 

The periods (durob)in modern Arabic music- 

The main instruments(the oud)- 

The main instruments(the qanun -the rabab)- 

The main instruments(kamanjah- the santure)- 

The main instruments(the nay-the buzuq)- 

Arabic system of notation- 

- Instruments-of-percussion(daff-durbakkeh)- 

Instruments-of-percussion(naqqarah)- 

Traditional presentation- 

The Instruments of the takht- 

Forms/vocal-forms(qasidah-dawr)- 



 

 

Forms/vocal-forms(tawasheeh)- 

vocal-forms(mawwal-ya leil theme)- 

instrumental-forms(bashraf-samai)- 

instrumental-forms(tahmilah-dulaab-taqasim)- 

Brief historical sketch- 

Arab influence on musical theory- 

 

 

 58<  يذٖ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ انًمزر

 58<  نًٕضٕعبد انًمزر االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 رذرٚت عًهٙ (  √يحبضزاد َظزٚخ )     (  √)    اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 ( أَشطخ فصهٛخ     )      ( دراسخ حبنخ         )   

 

 )      ( شفٕ٘      ( َظز٘         √)   رمٕٚى انطالة طزٚمخ

 ( عًهٙ  √ ) ( أعًبل فصهٛخ     √) 

 

 انزذرٚس :انًزبحخ  اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √) انعهًٛخ  انًزاجع

 ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انٕسبئم انًعُٛخ

  ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انًسزهشيبد ٔانخبيبد

 ( غٛز يزٕافزح )

 ال ٕٚجذ       لٕٛد ادارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 58         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -5

 رٕفٛز سجٕرح إنكززَٔٛخ -1 يمززحبد رحسٍٛ انًمزر -6

 رٕفٛز يكزجخ سًعٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًزاجعٍٛ انخبرجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمززحبد انزطٕٚز رُفٛذِ يب رى -2

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  ) يبيٍ يمززحبد  رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚز نهًمزر نهعبو انمبدو: خطخ -61

 انًسئٕل عٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر  انسجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق عزض انًحزٕٖ

 انًشززٚبدإدارح  لجم رذرٚس انًمزر انًكزجخ انسًعٛخ طزق عزض انًحزٕٖ

     

 أ.د/غادة حسنى: اسم منسق المادة



 

 

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 

 

 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 الترتية النوعيةكلية 

 الترتية الموسيقيةقسم 

 معلومات اساسية -أ 

 ٖيمشس عشثٙ )ْبسيَٕٙ ٔرٕصٚع( اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يبجسزٛش يجبل انُظشٚبد ٔانزؤنٛف انفشلخ 

  ( عًه2َٙظش٘ + ) (1) عذد انٕحذاد 

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 يحسٍ فكش٘ انخطٛت /د عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

  

 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -0

 ٔاحذ طبنت انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٔاحذ طبنت انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحبٌ عذد 

 طبنت ٔاحذَبجح   االيزحبٌ َزٛجخ 

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 عهٛٓب

 ( جٛذ 111%)

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

  )انسذاسٙ( ْٔبسيَٕٛبرّ.دساسخ انسهى انكبيم  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

           .دساسخ كٛفٛخ انكزبثخ نآلالد اإلٚمبعٛخ -

 دساسخ كٛفٛخ رٕصٚع انعًم انًٕسٛمٙ ٔإعذادِ نؤلُٔسكسزشا. -

   دساسخ انزآنفبد ثبنثبَٛبد ٔانشاثعبد ْٔبسيَٕٛبرٓب. -

      .رٕصٚع عًم نؤلٔسكسزشا انسًٛفَٕٙ كبيالا  -

   رٕصٚع أغُٛخ يٍ أغبَٙ انًؤنف جٌٕ كٛذج ثؤسهٕثٍٛ يخزهفٍٛ. -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 اسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ.

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 أعًبل انسُخ. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انعًهٙ.

 .انُظش٘االيزحبٌ 

 المتاحة التذريس : اإلمكانات -3

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انعهًٛخ  انًشاجع

 غٛش يزٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح انًسزهضيبد ٔانخبيبد



 

 

 قيود ادارية وتنظيمية : -4

 % 111       َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

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

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

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصيٛش َٓبٚيخ -3

 كم شٓش.

ساجعخ يٍ خالل رصحٛح االخزجبساد انمصٛشح رمذٚى رغزٚخ -4

 ثحضٕس انطالة ٔرعشٚفٓى ثبألخطبء.

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1

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

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصيٛش َٓبٚيخ -3

 كم شٓش.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ خالل رصحٛح االخزجبساد انمصٛشح -4

 ثحضٕس انطالة ٔرعشٚفٓى ثبألخطبء.

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 نهًمشس نهعبو انمبدو:انزطٕٚش  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

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ نزٕاصم 

 انًبدحانطالة يع أسزبر 

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رطٕٚش رمٕٚى 

 انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ 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

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع             الخطية محسن فكري /د: اسم منسق المادة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 (61سقم ) نمورج

  5162/5161 تقشيش مقشس دساسي

 المنوفيح جامعح

 التشتيح النوعيح كليح

 التشتيح الموسيقيح قسم

 معلوماخ اساسيح -أ 

 ٖيمزر ػزثٗ )رذرٚت سًغ( اسى انًمزر ٔريشح انكٕد 

 انززثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 ٖٕيبجسزٛز انفزلخ/ انًسز  

 ( ػًه2ٙ(َظز٘ + )1 ) ػذد انٕدذاد / انسبػبد انًؼزًذح  

  إخزٛبر يجهس لسى انززثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  انُظبو انًزجؼالخزٛبرنجُخااليزذبَبد 

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزذب 

 ػضٕ ْئٛخ رذرٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس 

 

 معلوماخ متخصصح –ب 

 اإلحصائياخ: -6

 طبنت 2 انًهزذمٍٛ ثبنًمزر ػذد انطالة 

 ٌطبنت 2 ػذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزذب 

االيزذبٌ َزٛجخ 

 

 %111( 2َبجخ ػذد) 

 %1  (1راست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚزاد

 انذبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( يًزبس، )%( جٛذ جذا  111)

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذسيس المقشس: -5

 %111 رى رذرٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 انًسبفبد انٓبريَٕٛخ فٗ انٕضغ انًفزٕح ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب - نهًمزر األسبسٙ )انُظزٖ(  يٍ انًذزٕٖ رذرٚسّ يبرى

ايالء فٗ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح ثٓب رذٕٚالد انٗ انسالنى  -

 انمزٚجخ. 

 انًسبفبد انٓبريَٕٛخ فٗ انٕضغ انًفزٕح ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب -

رذٕٚالد انٗ انسالنى ايالء فٗ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح ثٓب  -

 انمزٚجخ.

 ايالء االنذبٌ اناليمبيٛخ ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب ثطزٚمخ صذٛذخ . -

رًبرٍٚ اٚمبػٛخ رشزًم ػهٗ اخزالف انًٕاسٍٚ )يُزظى ،  -

 غٛزيُزظى( ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب .

رًبرٍٚ اٚمبػٛخ رشزًم ػهٗ اخزالف انًٕاسٍٚ )يُزظى ،  -

 غٛزيُزظى( ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب .

 زٚمخ دانكزٔس ٔكٛفٛخ انزًٛٛش ثُٛٓب ٔرذُٔٚٓب.انسالنى ثط -

ايالء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ يٍ صٕرٍٛ )رؼذد االٚمبػبد( رشًم  -

 انًٕاسٍٚ انًُزظًخ ٔغٛز انًُزظًخ ٔانزمبسٛى انذاخهٛخ.

ايالء نذٍ شؼجٗ يٍ انذاكزح يٍ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح  -

 ٔانًمبيبد انجزٚجٕرٚخ .

( سٕاء يٍ صٕد 3يمبثم  7رذزٕٖ ػهٗ )ايالء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ  -

 ٔادذ أٔ صٕرٍٛ.

 ايالء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ رشًم جًٛغ االٚمبػبد انًذرٔسخ.-



 

 

 ايالء ربنفبد ثبرصبل ْبريَٕٗ ٔضغ ٔاسغ . -

 .ٍ يُٕػبد انزاثؼخ ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓبانزًٛٛش ثٛ -

رصٕٚز نذٍ شؼجٗ درجخ أٔ َصف درجخ أػهٗ أٔ أسفم ٔٚضغ نّ  -

 ثسٛطخ.أرلبو رٔيبَٛخ 

ايالءاد نذُٛخ يخزهفخ فٗ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح رذزٕٖ ػهٗ  -

 رذٕٚالد نهسالنى انًجبٔرح .

ايالء رأنفبد ثالثٛخ ثبَمالثبرٓب، ٔانزبنف انخبيسخ ٔانسبثؼخ انزثبػٗ  -

. 

 ايالء يسبفبد يزؼبدنخ ٔرصزٚفٓب ٔكٛفٛخ رذُٔٚٓب. -

 

 انزًٛٛشثٍٛ انًسبفبد انٓبريَٕٛخ فٗ انٕضغ انًفزٕح. - نهًمزر  ( األسبسٙنزطجٛمٗيبرى رذرٚسّ يٍ انًذزٕٖ )ا

 يٍ كزبة االررجبل. 9( صفذخ 1ػشف رًزٍٚ رلى ) -

 كزٔش. 12انزُٕٚغ انذزكٗ ػهٗ  -

 غُبء أنذبٌ اليمبيٛخ ثسٛطخ . -

أداء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ رشزًم ػهٗ اخزالف انًٕاسٍٚ )يُزظى ،  -

 غٛزيُزظى(.

 يغ انزصٕٚز فٗ انسالنى انكجٛزح. أداء انمفالد انخزبيٛخ -

اثزكبر رشكٛم دزكٗ نًمطٕػخ يٍ كزبة )د.جٛالٌ ػجذ انمبدر(  -

 انجشء االٔل . 

 انسالنى ثطزٚمخ دانكزٔس ٔكٛفٛخ انزًٛٛش ثُٛٓب. -

 ْزيُخ انسهى انصغٛز فٗ انٛذ انًُٛٗ ٔانٛسزٖ. -

 اثزكبر رشكٛم دزكٗ نًؤنف لٕيٗ . -

رٍٛ )رؼذد االٚمبػبد( رشًم انًٕاسٍٚ اداء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ يٍ صٕ -

 انًُزظًخ ٔغٛز انًُزظًخ ٔانزمبسٛى انذاخهٛخ.

 ْزيُخ انسهى انصغٛز فٗ انٛذ انًُٛٗ ٔانٛسزٖ. -

غُبء نذٍ شؼجٗ فٗ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح ٔانًمبيبد  -

 انجزٚجٕرٚخ. 

اثزكبر نذٍ فٗ سى صغٛز رطجٛك نٓزيُخ انسهى انصغٛز ُٚزٓٗ  -

 ٚطبنٛخ.ثبنمفهخ اال

( سٕاء يٍ صٕد 3يمبثم  7اداء رًبرٍٚ اٚمبػٛخ رذزٕٖ ػهٗ ) -

 ٔادذ أٔ صٕرٍٛ.

 انزًٛٛش ثٍٛ انزبنفبد انثالثٛخ ٔاَمالثبرٓب .  -

اثزكبر نذٍ فٗ سى صغٛز رطجٛك نٓزيُخ انسهى انصغٛز ُٚزٓٗ  -

 ثبنمفهخ االٚطبنٛخ.

 زٚجخ.غُبء أنذبٌ فٗ انسالنى انكجٛزح ٔانصغٛزح ثٓب رذٕٚالد ل -

ٔانزُٕٚغ االٚمبػٗ نّ ثضزة  ْزيُخ يمبو دجبس كبر كزد  -

 يصًٕدٖ صغٛز .

 رصًٛى لصخ يٕسٛمٛخ دزكٛخ . -

 انزًٛٛش ثٍٛ يُٕػبد انزاثؼخ . -

 غُبء انذبٌ دراسٛخ ٔشؼجٛخ يخزهفخ . -

 اثزكبر نذٍ لصخ دزكٛخ فٗ انسهى انصغٛز . -

 انزًٛٛشثٍٛ انًسبفبد انًزؼبدنخ ٔرصزٚفٓب. -

 اثزكبر نذٍ لصخ دزكٛخ فٗ انسهى انصغٛز . -

 غُبء ٔػشف نذٍ يٍ صٕرٍٛ ػهٗ انجٛبَٕ. -

اثزكبر يصبدجخ نهذٍ يذفٕظ ٚجًغ ثٍٛ إَٔاع انًصبدجخ انًخزهفخ  -

 يغ ٔضغ ْبريَٕٛبد يُبسجخ .

 58<  يذٖ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًذزٕٖ انًمزر

 58<  يذىزغطٛخااليزذبَهًٕضٕػبد انًمزر



 

 

 العصف الزهني. - اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى

 المناقشح والحواس -

 إستشاتيجيح التعلم التعاوني -

 إستشاتيجيح الثيان العملي -

 إستشاتيجياخ التعلم الزاتي -

 لعة األدواس -

 ( َظز٘          )      ( شفٕ٘      √) طزٚمخرمٕٚى انطالة

 )رطجٛمٗ(( ػًهٙ  √) ( أػًبل فصهٛخ        √  )

 

 انًزبدخ انزذرٚس : اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  √) انؼهًٛخ  انًزاجغ

 )( غٛز يزٕافزح

 ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  √)( يزٕافزح ) انٕسبئم انًؼُٛخ

 )( غٛز يزٕافزح

 ( يزٕافزح ثذرجخ يذذٔدح  √)( يزٕافزح ) انًسزهشيبد ٔانخبيبد

 )( غٛز يزٕافزح

 ال ٕٚجذ     ٔرُظًٛٛخ: لٕٛد ادارٚخ -4

 % 58 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -2

 رٕفٛز آالد ثٛبَٕ )يضجٕطخ( -1 يمززدبد رذسٍٛ انًمزر -1

 

إٌ  ) يالدظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يمززدبد انزطٕٚز يٍ رُفٛذِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

 ال ٕٚجذ يٍ يمززدبد  رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 انزطٕٚز نهًمزر نهؼبو انمبدو: خطخ -61

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر  انسجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق ػزض انًذزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر انًكزجخ انسًؼٛخ طزق ػزض انًذزٕٖ

 

 عثذ العزيزسعاد د/ : اسم منسق المادج

 :   /   /   التاسيخ                           : التوقيع 



 

 

 (7102-7102تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖيمطض عطثٗ  اسى انًمطض ٔضيعح انكٕز 

 انزطثٛخ انًٕسٛمٛخ )آزاء انٗ ٔغُبئٙ( انزرصص 

 رًٓٛسٖ يبخسزٛط  / انًسزٕٖ انفطلخ 

 ( َظط٘ 1عًهٗ ) (2) عسز انٕحساد / انسبعبد انًعزًسح 

 ندُخ ثالثٛخ يٍ إذزٛبض يدهس لسى انزطثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزحبَبد  ندُخ الذزٛبض انُظبو انًزجع 

 ٌغٛط يزٕافط َظبو انًطاخعخ انربضخٛخ ناليزحب 

 أ.ز/ سحط عجس انًُعى حُفٗ  عسز انمبئًٍٛ ثبنزسضٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت 1 ثبنًمطضانًهزحمٍٛ  عسز انطالة 

 ٌطبنت 1 عسز انطالة انهصٍٚ أزٔا االيزحب 

111( 1) َبخح عسز  االيزحبٌ َزٛدخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبخحٍٛ طجمب نهزمسٚطاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 %( يًزبظ، )%( خٛس خسا  111)

 %( خٛس، )%( يمجٕل )

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رسضٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 أالد نٕحبد انًفبرٛح فٗ عصط انجبضٔن . - األسبسٙ نهًمطض يٍ انًحزٕٖ رسضٚسّ رى يب

 ربضٚد آنخ انسجُٛذ ٔرطٕضْب . -

 ربضٚد آنخ انٓبضثٛسكٕضز ٔرطٕضْب ٔأْى يؤنفٛٓب . -

 –ربضٚد آنخ انكالفٛكٕضز ٔإَٔاعّ ) انكالفٛكٕضز انًمٛس  -

 انكالفٛكٕضز انًطهك (

( b( ،)يbٙ) ال#( ، )ضٖ#( ، )صٕل#( ،)سٙسهى  -

صعٕزا  ْٔجٕطب  ثئسزرساو انثبنثبد ٔانسبزسبد عهٗ  (b،)ال

أكزبف + أضثٛح  انسٔيُُٛذ ٔانسًُٚش  ٔانكَٕزطٚط  4ثعس 

. 

 صَٕبرب نهًؤنف انًٕسٛمٗ ْبٚسٌ ثالثخ حطكبد. -

 عصط انجبضٔن انًجكط فٙ إٚطبنٛب ٔفطَسب .  -

 ربضٚد انًؤنفبد انزعهًٛٛخ ٔأًْٛزٓب عُس ثبخ . -

 . volum 6يمطٕعخ نهًؤنف ثٛال ثبضرٕن  -

 اإلسهٕة انجٕنٛفَٕٗ ٔانٕٓيٕفَٕٗ ٔانحهٛبد عُس ثبخ.  -

 رطٕض إسزرساو األصبثع فٙ انععف عُس ثبخ . -

أعًبل ثبخ نهكالفٛٛط ) اإلثزكبضاد شاد انسططٍٚ انهحٍُٛ  -

 ٔانثالثخ اسطط انهحُٛخ (.

 ثطٚهٕٛز ٔفٕٛج نجبخ . -

 يمطٕعخ حطح . -

 ٜنخ انجٛبَٕ ٔأْى طجعبرّ .أعًبل خٕظٚف ْبٚسٌ  -



 

 

 )انًمسيبد ٔانفٕخبد انمصٛطح أعًبل ثبخ نهكالفٛٛط -

 55<  يسٖ انزعاو انمبئًٍٛ ثبنزسضٚس ثًحزٕٖ انًمطض

 55<  نًٕضٕعبد انًمطض االيزحبٌ رغطٛخ يسٖ

ضح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًحبضطح انًط

 اسزطارٛدٛخ انزعهى انصارٙ.

 ٔحهمبد انجحث.اسزطارٛدٛخ انًُبلشخ 

 انعصف انصُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثئعساز انزمبضٚط.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة ططٚمخ

 االيزحبٌ انزحطٚط٘.

 انًزبحخ انزسضٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافطح  انعهًٛخ  انًطاخع

 يزٕافطح ثسضخخ يحسٔزح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافطح ثسضخخ يحسٔزح   انًسزهعيبد ٔانربيبد

 ال ٕٚخس       لٕٛز ازاضٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛدخ رمٕٚى انطالة نًمطض -5

 رٕظٚع رٕصٛف انًمطض عهٗ انطالة فٙ انًحبضطح األٔنٗ. -1 يمزطحبد رحسٍٛ انًمطض -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمطض شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًحبضطح األٔنٗ. -2

نهًمطض يٍ ذالل عمس اذزجبض لصٛط َٓبٚخ انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًط  -3

 كم شٓط.

عصط انجبضٔن انًجكط فٗ فطَسب  ركهٛف انطالة ثجحث عٍ -4

 . ٔإٚطبنٛب

إٌ  ) يالحظبد انًطاخعٍٛ انربضخٍٛٛ -2

 ٔخسد(

 ال رٕخس

انعبو  فٙ يٍ يمزطحبد انزطٕٚط رُفٛصِ يب رى -2

 انسبثك

 األٔنٗ.رٕظٚع رٕصٛف انًمطض عهٗ انطالة فٙ انًحبضطح  -1

 يُبلشخ رٕصٛف انًمطض شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًحبضطح األٔنٗ. -2

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًط نهًمطض يٍ ذالل عمس اذزجبض لصٛط َٓبٚخ  -3

 كم شٓط.

ثجحث عٍ عصط انجبضٔن انًجكط فٗ  ركهٛف انطالة ثجحث عٍ -4

 .فطَسب ٔإٚطبنٛب .

ْٙ  يٍ يمزطحبد ) يب رُفٛصِ نى ٚزى يب -9

 ة(ٔاألسجب

 ال ٕٚخس

 انزطٕٚط نهًمطض نهعبو انمبزو: ذطخ -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٛص رٕلٛذ انزطٕٚط رٕصٛف انزطٕٚط يدبالد انزطٕٚط

االعزًبز عهٗ انًُبلشخ  ططق رسضٚس انًحزٕٖ

ٔانعصف انصُْٙ ثسال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبش انًبزح أثُبء انزسضٚس

ثُبء يدًٕعخ إنكزطَٔٛخ  رطٕٚط ركُٕنٕخٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبش 

 انًبزح

 أسزبش انًبزح أثُبء انزسضٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ ططٚك - رطٕٚط رمٕٚى انًمطض

عمس اذزجبضاد لصٛطح َٓبٚخ 

 كم فصم زضاسٙ.

رمسٚى رغصٚخ ضاخعخ يٍ -

 أسزبش انًبزح أثُبء انزسضٚس



 

 

ذالل رصٕٚت أذطبء 

 انطالة ثحضٕضْى.

رٕظٚع اسزجٛبٌ ضضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 زضاسٙ.

     

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



 

 

 (7102-7102تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖدهمخ ثذش  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 رًٓٛذٖ يبجسزٛش  / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘   (3) عذد انٕدذاد / انسبعبد انًعزًذح 

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزذب 

 أ .د/ سذش عجذ انًُعى دُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 طبنت 2 انًهزذمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 2 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذب 

 011( 2) َبجخ عذد  االيزذبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انذبصهٍٛ عهٛٓب

 %( جٛذ جذا  011)%( يًزبص، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -7

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

كٛفٛخ اخزٛبس عُٕاٌ انذساسخ ٔصٛغبرٓب ثأسهٕة نغٕٖ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًذزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 ٔعهًٗ صذٛخ.

دساسخ يزطهجبد يبدح دهمخ انجذش يٍ خالل يُبلشخ ٔطشح   -

ثعض األيضهخ نعُبٍٔٚ ثذٕس فٙ ضٕء االرجبْبد 

 انًعبصشح نهجذش انعهًٗ ٔانًشرجطخ ثبنزخصص ) ثٛبَٕ ( .

ْب يٍ لجم انجبدضٍٛ يُبلشخ عُبٍٔٚ االثذبس انزٗ رى إخزٛبس -

. 

يمذيخ انجذش ٔيصطهذبد انجذش ٔرعشٚفٓب ٔيُبلشخ  -

 .انجبدش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزعشٚف اإلجشائٗ

يشكهخ انجذش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ٔيُبلشخ كٛفٛخ  -

 صٛبغخ انًشكهخ .

كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء انذٔسٚبد  -

 ٔانًذهٛخ.ٔاألثذبس انعهًٛخ ٔاإللهًٛٛخ 

 كٛفّٛ عًم خطخ ثذش نشسبنّ يبجسزٛش -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزذبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًذبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔدهمبد انجذش.

 انعصف انزُْٙ.



 

 

 انطالة ثإعذاد انزمبسٚش.ركهٛف 

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .عًهٗ االيزذبٌ ان

 انًزبدخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -0 يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

 عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو - -4

إٌ  ) يالدظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -0

 األٔنٗ.يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًذبضشح  -2

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

 كم شٓش.

 ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . -4

ْٙ  يٍ يمزشدبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًذزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثذضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

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



 

 

 

 

 

 



 

 

 (7102-7102تقرير مقرر دراسي )

 جامعة المنوفية

 كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ٖؽهمخ ثؾش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ  انزخصص 

 انًٕسٛمٗ انؼشثٛخيبعسزٛش   / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( ػًهٗ 3) ػذد انٕؽذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نغُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يغهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزؾبَبد  نغُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاعؼخ انخبسعٛخ ناليزؾب 

 غبدِ ؽسُٗ أ .د/ ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -0

 طبنت 1 انًهزؾمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

  طبنت 1 انهزٍٚ أدٔا االيزؾبٌػذد انطالة 

 111( 1) َبعؼ ػذد  االيزؾبٌ َزٛغخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبعؾٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انؾبصهٍٛ ػهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( عٛذ عذا  

 %( عٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

اإلطالع ػهٗ انذساسبد انؾذٚضخ ٔانجؾٕس ٔانشسبٚم فٙ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًؾزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 يغبل انصٕنفٛظ ثبنذساسخ ٔانزؾهٛم ٔرشرٛت االٔنٕٚبد  .

يفٕٓو انًشكهخ ، يصبدس انؾصٕل ػهٛٓب ، رؾذٚذ انًشكهخ  -

 ٔ صٛبغخ انًشكهخ .

خطخ انجؾش ٔيؾزٕٚبرٓب )ػُٕاٌ انجؾش ، يمذيخ ، يشكهخ  -

ؽذٔد انجؾش ، انجؾش ، أْذاف انجؾش ، أًْٛخ انجؾش،  

يُٓظ انجؾش ، فشٔض انجؾش أ اسئهخ انجؾش ، اعشاءاد 

 انجؾش ، َزبئظ انجؾش (.

صٛبغخ األْذاف ٔاألًْٛخ ٔرٕعٛخ انجبؽضٍٛ نغًغ  -

انذساسبد انؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ انًشرجطخ ثًزغٛشاد انجؾش 

 ٔرمذًٚٓب يغ انخطخ .

انزذسٚت ػهٗ رؾذٚذ يشكهخ انجؾش ٔفك يؼبٚٛش ػهًٛخ  -

 ٔاضؾخ .

شض يشكهخ انجؾش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ػ -

 ٔيُبلشخ كٛفٛخ صٛبغخ انًشكهخ .

رؾذٚذ يصطهؾبد انجؾش ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ نكم  -

 يُٓب يغ انزؾضٛش نًمذيخ انجؾش .

ػشض يمذيخ انجؾش ٔيصطهؾبد انجؾش ٔرؼشٚفٓب  -

 ٔيُبلشخ انجبؽش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ.

ٔانًُٓظ ٔركهٛفخ ثأدٔاد انجؾش  ػشض ػُٛخ انجؾش -



 

 

 ٔإعشاءارّ .

انزذسٚت ػهٗ كجفجخ صٛبغخ رسبؤالد انجؾش ٔسثطٓب  -

 ثبألْذاف .

يُبلشخ انجبؽضٍٛ فٙ االسبنٛت اإلؽصبئٛخ انًُبسجخ نًؼبنغخ   -

 انجؾش .

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء  -

 ٔانًؾهٛخ .انذٔسٚبد ٔاألثؾبس انؼهًٛخ ٔاإللهًٛٛخ 

يُٓظ انجؾش ٔأسبنٛجّ انًخزهفخ ٔكٛفٛخ رؾذٚذ انًُٓظ  -

 انًُبست نًٕضٕع انجؾش  

أدٔاد انجؾش انؼهًٗ ٔششػ كال يُٓب ػهٗ ؽذِ يغ طشػ  -

ًَبرط يخزهفخ نهزٕضٛؼ  )انؼُٛبد ، االسزجٛبٌ ، انًمبثهخ ، 

 انًالؽظخ ، االخزجبساد ( 

عغ سٕاء أًْٛخ كزبثخ يشاعغ انجؾش ، ٔطشٚمخ كزبثخ انًشا -

كزت أٔ يغالد ػهًٛخ ، أٔ أثؾبس ٔسسبئم ػهًٛخ ٔغٛشْب 

 سٕاء ػشثٛخ أٔ أعُجٛخ .

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًؾزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزؾبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى ّٕ  انًؾبضشح انًط

 اسزشارٛغٛخ انزؼهى انزارٙ.

 انًُبلشخ ٔؽهمبد انجؾش.اسزشارٛغٛخ 

 انؼصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثإػذاد انزمبسٚش.

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .ؼًهٗ االيزؾبٌ ان

 انًزبؽخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاعغ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚعذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛغخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1 يمزشؽبد رؾسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

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

إٌ  ) يالؽظبد انًشاعؼٍٛ انخبسعٍٛٛ -2

 ٔعذد(

 ال رٕعذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشؽبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

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



 

 

ْٙ  يٍ يمزشؽبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚعذ

 نهًمشس نهؼبو انمبدو:انزطٕٚش  خطخ -01

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يغبالد انزطٕٚش

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًؾزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يغًٕػخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕعٛب 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 ساعؼخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثؾضٕسْى.

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /            د/ غاده حسنىأ.اسم منسق المادة: 

 

 

 

 



 

 

 (1026-1025تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖؽهمخ ثؾش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ  انزخصص 

 يبعسزٛش   / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( ػًهٗ 3) ػذد انٕؽذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نغُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يغهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزؾبَبد  نغُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاعؼخ انخبسعٛخ ناليزؾب 

 سؼبد ػجذ انؼضٚضأ .د/  ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 2 انًهزؾمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

  طبنت 2 االيزؾبٌػذد انطالة انهزٍٚ أدٔا 

 111( 1) َبعؼ ػذد  االيزؾبٌ َزٛغخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبعؾٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انؾبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( يًزبص، )%( عٛذ عذا  111)

 )%( عٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

انذساسبد انؾذٚضخ ٔانجؾٕس ٔانشسبٚم فٙ اإلطالع ػهٗ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًؾزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 يغبل انصٕنفٛظ ثبنذساسخ ٔانزؾهٛم ٔرشرٛت االٔنٕٚبد  .

يفٕٓو انًشكهخ ، يصبدس انؾصٕل ػهٛٓب ، رؾذٚذ انًشكهخ  -

 ٔ صٛبغخ انًشكهخ .

خطخ انجؾش ٔيؾزٕٚبرٓب )ػُٕاٌ انجؾش ، يمذيخ ، يشكهخ  -

 انجؾش ، أْذاف انجؾش ، أًْٛخ انجؾش،  ؽذٔد انجؾش ،

يُٓظ انجؾش ، فشٔض انجؾش أ اسئهخ انجؾش ، اعشاءاد 

 انجؾش ، َزبئظ انجؾش (.

صٛبغخ األْذاف ٔاألًْٛخ ٔرٕعٛخ انجبؽضٍٛ نغًغ  -

انذساسبد انؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ انًشرجطخ ثًزغٛشاد انجؾش 

 ٔرمذًٚٓب يغ انخطخ .

انزذسٚت ػهٗ رؾذٚذ يشكهخ انجؾش ٔفك يؼبٚٛش ػهًٛخ  -

 ٔاضؾخ .

ؾش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ػشض يشكهخ انج -

 ٔيُبلشخ كٛفٛخ صٛبغخ انًشكهخ .

رؾذٚذ يصطهؾبد انجؾش ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ نكم  -

 يُٓب يغ انزؾضٛش نًمذيخ انجؾش .

ػشض يمذيخ انجؾش ٔيصطهؾبد انجؾش ٔرؼشٚفٓب  -

 ٔيُبلشخ انجبؽش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ.

هٛفخ ثأدٔاد انجؾش ػشض ػُٛخ انجؾش ٔانًُٓظ ٔرك -



 

 

 ٔإعشاءارّ .

انزذسٚت ػهٗ كجفجخ صٛبغخ رسبؤالد انجؾش ٔسثطٓب  -

 ثبألْذاف .

يُبلشخ انجبؽضٍٛ فٙ االسبنٛت اإلؽصبئٛخ انًُبسجخ نًؼبنغخ   -

 انجؾش .

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء  -

 انذٔسٚبد ٔاألثؾبس انؼهًٛخ ٔاإللهًٛٛخ ٔانًؾهٛخ .

يُٓظ انجؾش ٔأسبنٛجّ انًخزهفخ ٔكٛفٛخ رؾذٚذ انًُٓظ  -

 انًُبست نًٕضٕع انجؾش  

أدٔاد انجؾش انؼهًٗ ٔششػ كال يُٓب ػهٗ ؽذِ يغ طشػ  -

ًَبرط يخزهفخ نهزٕضٛؼ  )انؼُٛبد ، االسزجٛبٌ ، انًمبثهخ ، 

 انًالؽظخ ، االخزجبساد ( 

أًْٛخ كزبثخ يشاعغ انجؾش ، ٔطشٚمخ كزبثخ انًشاعغ سٕاء  -

أٔ يغالد ػهًٛخ ، أٔ أثؾبس ٔسسبئم ػهًٛخ ٔغٛشْب  كزت

 سٕاء ػشثٛخ أٔ أعُجٛخ .

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًؾزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزؾبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى ّٕ  انًؾبضشح انًط

 اسزشارٛغٛخ انزؼهى انزارٙ.

 انجؾش.اسزشارٛغٛخ انًُبلشخ ٔؽهمبد 

 انؼصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثإػذاد انزمبسٚش.

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .ؼًهٗ االيزؾبٌ ان

 انًزبؽخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاعغ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚعذ       اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ:لٕٛد  -4

 %111 َزٛغخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1 يمزشؽبد رؾسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

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

إٌ  ) يالؽظبد انًشاعؼٍٛ انخبسعٍٛٛ -7

 ٔعذد(

 ال رٕعذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشؽبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1

 انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ.يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ  -2

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

 كم شٓش.

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



 

 

ْٙ  يٍ يمزشؽبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚعذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش انزطٕٚشيغبالد 

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًؾزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يغًٕػخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕعٛب انزؼهٛى

نزٕاصم انطالة يغ أسزبر 

 انًبدح

 انًبدحأسزبر  أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ ػٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

ػمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساعؼخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثؾضٕسْى.

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

 التاريخ:   /   /       التوقيع :                     عبذ العزيزسعاد اسم منسق المادة: أ.د/  

 

 

 

 



 

 

 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيتقسم 

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖيمشس أجُجٙ  اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 (فٙ انزخصص )لشاءاد ثبنهغخ األجُجٛخ

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يجبل انُظشٚبد ٔانزأنٛففٙ يبجسزٛش  انفشلخ 

  ( عًه1َٙظش٘ + ) (2) انٕحذادعذد 

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 عجذ انًُعى سحش /دأ. عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

  

 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -0

 ٔاحذ طبنت انًهزحمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌٔاحذ طبنت عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزحب 

 طبنت ٔاحذَبجح  االيزحبٌ َزٛجخ 

  ٍٛانُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 عهٛٓب

 %( جٛذ جذا  111)

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 Study the concept of the orchestra and - نهًمشساألسبسٙ  يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

components. 

- Studying the history of string instruments in the 

orchestra. 

- Studying important composers of the renaissance. 

- Studying important composers of the baroque 

period. 

- Studying important composers of the Romantic 

period. 

- Studying important composers of the 20th 

century. 

- Studying Monophonic, polyphonic and 

homophonic texture. 

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًحبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحث.

 اسزشارٛجٛخ انجٛبٌ انعًهٙ.

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.



 

 

 أعًبل انسُخ. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 االيزحبٌ انعًهٙ.

 .انُظش٘االيزحبٌ 

 المتاحت التذريس : اإلمكاناث -3

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انعهًٛخ  انًشاجع

 غٛش يزٕفشح انٕسبئم انًعُٛخ

 ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وتنظيميت : -4

 % 111       َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

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

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

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصيٛش َٓبٚيخ -3

 كم شٓش.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ خالل رصحٛح االخزجبساد انمصٛشح -4

 ثحضٕس انطالة ٔرعشٚفٓى ثبألخطبء.

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-1

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

انزمٕٚى انجُبئٙ انًسزًش نهًمشس يٍ خالل عمذ اخزجبس لصيٛش َٓبٚيخ -3

 كم شٓش.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ خالل رصحٛح االخزجبساد انمصٛشح -4

 بألخطبء.ثحضٕس انطالة ٔرعشٚفٓى ث

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب 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.

 انًبدحأسزبر  أثُبء انزذسٚس

رطٕٚش 

 ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ نزٕاصم 

 انطالة يع أسزبر انًبدح

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس

رطٕٚش رمٕٚى 

 انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ 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

     

 :   /   /   التاريخ:                     التوقيع             عبذ المنعم سحر /دأ.: اسم منسق المادة

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 (61سقم ) نمورج

  5162/5161 تقشيش مقشس دساسي

 المنوفيح جامعح

 التشتيح النوعيح كليح

 التشتيح الموسيقيح قسم

 معلوماخ اساسيح -أ 

 ٖيمزر أجُجٗ ) انطزق انحذٚثخ فٗ انززثٛخ انًٕسٛمٛخ(   اسى انًمزر ٔريشح انكٕد 

 انززثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 ٖٕيبجسزٛز انفزلخ/ انًسز  

  ( ػًه2ٙ(َظز٘ + )1 ) انٕحذاد / انسبػبد انًؼزًذحػذد  

  إخزٛبر يجهس لسى انززثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  انُظبو انًزجؼالخزٛبرنجُخااليزحبَبد 

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجؼخ انخبرجٛخ ناليزحب 

 ػضٕ ْئٛخ رذرٚس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس 

 

 معلوماخ متخصصح –ب 

 اإلحصائياخ: -6

  طبنت 2 انًهزحمٍٛ ثبنًمزر انطالةػذد 

 ٌطبنت 2 ػذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 %111( 2َبجح ػذد) 

 %1  (1راست ػذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚزاد

 انحبصهٍٛ ػهٛٓب

 %( جٛذ جذا  111)%( يًزبس، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذسيس المقشس: -5

 %111 رى رذرٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

 رٕضٛح طجٛؼخ انًمزر ٔرٕصٛفّ - نهًمزر األسبسٙ )انُظزٖ(  يٍ انًحزٕٖ رذرٚسّ يبرى

 Pitches- Intervalsدراسخ  -

 Piches – Intervals ( sharp, flat, natural sign)دراسخ 

 Major scalesدراسخ 

 minor scales ( naturl.)دراسخ  

 minor scales ( harmonic , melodic .)دراسخ  

 Time signatureدراسخ 

 .The Tonic ( SOL , FA ) methodدراسخ طزٚمخ انمزار دٔ  

 . tempoدراسخ 

 . Dynamicsدراسخ 

 .melodiesدراسخ 

 .chordsدراسخ  

 . The Movable DO methodدراسخ طزٚمخ دٔ انًزحزكخ  -

 THE MODE ( AONIAN . )دراسخ 

 THE MODE (DORIAN . )دراسخ 

 THE MODE ( PHRYGIAN . )دراسخ 

 THE MODE ( LYDIAN . )دراسخ 

 THE MODE ( MIXOLYDIAN . )دراسخ 

 THE MODE ( AEOLIAN . )دراسخ 



 

 

 THE MODE ( LOCRIAN . )دراسخ 

 THEيالحظخ كٛفٛخ رًٛٛش انطبنت ثٍٛ االَٕاع انًخزهفخ ل  -

MODE . 

 phrases and formدراسخ  

 . Ear trainingدراسخ 

 . Mourice Chevais methodدراسخ طزٚمخ يٕرٚس شٕفّٛ 

دٔ  –يالحظخ  كٛفٛخ رًٛٛش انطبنت ثٍٛ انطزق انثالثخ ) انمزار دٔ 

 يٕرٚس شٕفّٛ (. –انًزحزكخ 

 رٕضٛح طجٛؼخ انًمزر ٔرٕصٛفّ - ( األسبسٙ  نهًمزرنزطجٛمٗيبرى رذرٚسّ يٍ انًحزٕٖ )ا

Pitches- Intervals   Exercise about 

Analysis kinds of Intervals ( sharp, flat, natural 

sign) 

 Major scales Exercise about 

 Exercise about minor scales ( naturl.) 

 Exercise about minor scales ( harmonic , 

melodic .) 

 Analysis kinds of Time signature 

 Analysis kinds of Time signature 

 Apply The Tonic ( SOL , FA )طزٚمخ انمزار دٔ   

method. 

 Listen pices of music and analysis tempo. 

 Listen pices of music and analysis 

Dynamics . 

 Listen to music and analysis melodies. 

 Listen to music and analysis chords. 

 Apply The Movable DOطزٚمخ دٔ انًزحزكخ  

method . 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

LONIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE 

(DORIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

PHRYGIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

LYDIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

MIXOLYDIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

AEOLIAN . ) 

 Listen pices of music in THE MODE ( 

LOCRIAN . ) 

 ايزحبٌ يٛذ رٛزو 

 Listen pices of music in different modes and 

analysis them. 

 Analysis phrases and form 

Listen to music and make Ear training 

 Apply Mourice Chevaisطزٚمخ يٕرٚس شٕفّٛ  

method                       . 

 Model of lessons about the three methods 



 

 

 58<  يذٖ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ انًمزر

 58<  يذىزغطٛخااليزحبَهًٕضٕػبد انًمزر

 العصف الزهني. - ٔانزؼهىاسبنٛت انزؼهٛى 

 المناقشح والحواس -

 إستشاتيجيح التعلم التعاوني -

 إستشاتيجيح الثيان العملي -

 إستشاتيجياخ التعلم الزاتي -

 لعة األدواس -

 ( َظز٘          )      ( شفٕ٘      √) طزٚمخرمٕٚى انطالة

 )رطجٛمٗ(( ػًهٙ  √) ( أػًبل فصهٛخ        √  )

 

 انزذرٚس :انًزبحخ  اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √) انؼهًٛخ  انًزاجغ

 )( غٛز يزٕافزح

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √)( يزٕافزح ) انٕسبئم انًؼُٛخ

 )( غٛز يزٕافزح

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √)( يزٕافزح ) انًسزهشيبد ٔانخبيبد

 )( غٛز يزٕافزح

 ال ٕٚجذ     لٕٛد ادارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 58 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -2

 رٕفٛز آالد ثٛبَٕ )يضجٕطخ( -1 يمززحبد رحسٍٛ انًمزر -1

 

إٌ  ) يالحظبد انًزاجؼٍٛ انخبرجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يمززحبد انزطٕٚز يٍ رُفٛذِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

 ال ٕٚجذ يٍ يمززحبد  رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 نهؼبو انمبدو:انزطٕٚز نهًمزر  خطخ -61

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر  انسجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر انًكزجخ انسًؼٛخ طزق ػزض انًحزٕٖ

 

 سعاد عثذ العزيزد/ : اسم منسق المادج

 :   /   /   التاسيخ                           : التوقيع 



 

 

 (1028-1027) تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖحهمخ ثحش اعى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕعٛمٛخ انزخصص 

 فٙ يجبل انُظشٚبد ٔانزأنٛف يبجغزٛش انفشلخ 

  َظش٘  (3) ػذد انٕحذاد 

 إخزٛبس يجهظ لغى انزشثٛخ انًٕعٛمٛخنجُخ صالصٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجؼخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 د/ أعًبء ػجذ انشحًٍ ػجذ انغزبس ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت ٔاحذ انًهزحمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

  ٍٚطبنت ٔاحذ أدٔا االيزحبٌػذد انطالة انهز 

 طبنت ٔاحذ َبجح  االيزحبٌ َزٛجخ 

  ٍٛانُغجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚشاد انحبصه

 ػهٛٓب

 (جذا % )جٛذ011

 تذريس المقرر: -1

 

 55  > رى رذسٚغٓب انزٗ انًٕضٕػبد

انؼهًٙ ٔإَٔاع دساعخ خصبئص انزفكٛش انؼهًٙ ٔانجحش   األعبعٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚغّ رى يب

 . انجحٕس

  دساعخ رصُٛف األثحبس انؼهًٛخ ٔانجٕاَت األخاللٛخ نهجحش

 .انؼهًٙ ٔيٕاصفبد انجبحش

  انذساعبد  –انفشٔض  –دساعخ أعظ انجحش انؼهًٙ ) انًشكهخ

 .األدٔاد ( –انًصبدس  –انؼُٛخ  –انغبثمخ 

  يشكهخ انجحش  –دساعخ يكَٕبد خطخ انجحش )يمذيخ انجحش– 

 –إجشاءاد انجحش  –فشٔض انجحش  –حذٔد انجحش 

 .يصطهحبد انجحش (

 .دساعخ أعظ ٔلٕاػذ اخزٛبس ػُٕاٌ انجحش 

 .دساعخ أعظ ٔلٕاػذ اخزٛبس ػُٛخ انجحش 

 ٔانًالحظخ، انًمبثهخ، )االعزجٛبٌ،  انجٛبَبد جًغ أدٔاد دساعخ 

 .انًٕعٛمٛخ( انًذَٔبد

 ثٓب االحغبط ٔكٛفٛخ ٔيصبدسْب انؼهًٙ انجحش يشكهخ دساعخ 

 .ٔرحذٚذْب



 

 

 %011 يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚظ ثًحزٕٖ انًمشس

 55 > نًٕضٕػبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. - اعبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى ّٕ  انًحبضشح انًط

 ركهٛف انطالة ثإػذاد انزمبسٚش. -

 اعزشارٛجٛخ انزؼهى انزارٙ. -

 اعزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔحهمبد انجحش. -

 .انزؼبَٔٙاعزشارٛجٛخ انزؼهى  -

 أػًبل انغُخ. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .انشفٕ٘االيزحبٌ 

 المتاحت التذريس : اإلمكاناث -3

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح  انؼهًٛخ  انًشاجغ

 يزٕفشح ثذسجخ يحذٔدح انٕعبئم انًؼُٛخ

 ثذسجخ يحذٔدح  يزٕافشح انًغزهضيبد ٔانخبيبد

 قيود اداريت وتنظيميت : -4

 %011 نًمشسَزٛجخ رمٕٚى انطالة  -5

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

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

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

 كم شٓش.

األٔسكغزشانٛخ ٔدٔس ركهٛف انطالة ثجحش ػٍ اٜالد انًٕعٛمٛخ -4

 كم يُٓب فٙ األٔسكغزشا.

 اعزخذاو انؼشٔض انؼًهٛخ ٔانزشكٛض ػهٗ انزذسٚظ انؼًهٙ.-5

إٌ  ) يالحظبد انًشاجؼٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انغبثك

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ.-0

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

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

 كم شٓش.

ركهٛف انطالة ثجحش ػٍ اٜالد انًٕعٛمٛخ األٔسكغزشانٛخ ٔدٔس -4

 كم يُٓب فٙ األٔسكغزشا.

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألعجبة(

 اعزخذاو انؼشٔض انؼًهٛخ ٔانزشكٛض ػهٗ انزذسٚظ انؼًهٙ.-0

رى انزغهت ػهٗ رنك انغجت ػذو رٕفشااليكبَبد انًبدٚخ نزنك، ٔٔ

ثبعزخذاو انزكُٕنٕجٛب انحذٚضخ يٍ خالل انجٕال ٔعًبػخ خبسجٛخ 

 راد يذٖ ثؼٛذ َغجٛبً 

 انزطٕٚش نهًمشس نهؼبو انمبدو: خطخ -20

 انًغئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

 رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزؼهٛى

ثُبء يجًٕػخ إنكزشَٔٛخ 

نزٕاصم انطالة يغ أعزبر 

 انًبدح

 أعزبر انًبدح أصُبء انزذسٚظ



 

 

 رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

انزمٕٚى انجُبئٙ ػٍ طشٚك -

ػمذ اخزجبساد لصٛشح 

 َٓبٚخ كم فصم دساعٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجؼخ يٍ -

أخطبء خالل رصٕٚت 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚغ اعزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساعٙ.

 أعزبر انًبدح أصُبء انزذسٚظ

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚظ انًحزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أعزبر انًبدح أصُبء انزذسٚظ

 /:   /   التاريخ:           أسماء عبذ الرحمن عبذ الستار           التوقيع  /د: اسم منسق المادة

 



 (16 نموذج رقم )
 (2019 /2018) تقرير مقرر دراسي

 جامعة / أكاديمية : المنوفية
 كلية / معهد :التربية النوعية

 قسم: تكنولوجيا التعليم والحاسب اآللى
 -معلومات أساسية : –أ 
االحصاااااطب قات اقاااااطى الحطسااااا   ااااا  م اااااط    اسم المقرر 1

 الاخصص
  ار اة مقساقاة  الاخصص 2
 مط ساار  المساقيالفرقة /  3
 ( عملي 2( نظري + )  1)  عدد القحداى / السطعطى المعامدة 4
 ل نة ثالثاة   النظطم الما ع الخااطر ل نة االماحطنطى 5
 غار ماق ر              ماق ر        نظطم المرا عة الخطر اة لالماحطن 6
 اساطذ المطدة  عدد القطئمان  طلادراس 7

 -متخصصة :معلومات  –ب 
 -اإلحصائيات : – 1
  2 عدد التال  الملاحقان  طلمقرر -
 2  عدد التال  الذان أدقا االماحطن  -
          -  عدد               2   عدد  ناا ة االماحطن  -

 راس               نط ح       
النس ة المئقاة % للنط حان ت قط للاقداراى  -

 الحطصلان علاهط
  اد  دا   %50      مماطز     -            

 مق ق          اد         50%      
 -تدريس المقرر : – 2
اهماة  -الاعرافطى المخالفة   لعلم اإلحصطب     المقضقعطى الاي ام ادراسهط -

 .دراساه

 .أنقاع العانطى اإلحصطئاة 

 .أسطلا  اخااطر العانطى اإلحصطئاة 

   كافاة الاعطم  مع العانطى اإلحصطئاة داخ



 ال حث

  .إعداد إحصطب ال حقث القصفاة 

  احلا  ال اطنطى  طساخدام ال داق  االلكارقناة
Excel. 

 .SPSSاحلا  ال اطنطى  طساخدام  رنطمج 
% لمااط ااام ادراسااه ماان المحاااقي ا سطسااي  -

 للمقرر
80 % 

مااااادي الاااااازام القاااااطئمان  طلاااااادراس  محااااااقي  -
 المقرر 

        <60          60-84         >85 

  >85         84-60         60>         مدي اغتاة االماحطن لمقضقعطى المقرر -
 ادرا  عملي       محطضراى نظراة        أسطلا  الاعلام قالاعلم -

       دراسة حطلة       أنشتة  صلاة 
إماحااااطن نهطاااااة الساااانه ا عمااااط  الفصاااالاة )اااااذكر(     

 الدراسىة
 شفقي       نظري                    تراقة اققام التال  -

           أعمط   صلاة        عملي 
 -اإلمكانات المتاحة للتدريس : -3
 غار ماقا رة  ماقا رة  در ة محدقدة        ماقا رة  المرا ع العلماة -
 غار ماقا رة  ماقا رة  در ة محدقدة        ماقا رة  القسطئ  المعانة-
 غار ماقا رة  ماقا رة  در ة محدقدة        ماقا رة  المسالزمطى قالخطمطى -
 ال اق د  -قيود إدارية وتنظيمية: -4
 %   -نتيجة تقويم الطالب للمقرر: -5
إعامااااطد نظااااطم الاقااااق م علاااا  الفهاااام ماااان خااااال  نظااااطم   -مقترحات تحسين المقرر : -6

 ال قكلاى
 

)إن مالحظاااااات الماااااراجعين الخاااااارجيين  -7
 ق دى (

 ال اق د مالحظطى للمرا ع الخطر  

ما تم تنفيذه مان مقترحاات التطاوير فاي  -8
 العام السابق

 
 



)ماط هاي ما لم يتم تنفياذه مان مقترحاات  -9
 ا س ط  (ق 

 ال اق د

 -خطة التطوير للمقرر للعام القادم : -10
  م ااااااااطالى الاتااااااااقار 

ااااادرا  التااااال  علاااا  
الاحلااااااااا  اإلحصاااااااااطئي 
ماان رسااطئ  المط ساااار 
قالاااااااااااادكاقراة السااااااااااااط قة 

ماااااان ق اااااا   قمرا عاهااااااط
 أساطذ المقرر

  اقصاااااااو الاتااااااقار
اقااااااااااااااااااقم التااااااااااااااااااال  
 ااااااااااااااطإلتالع علاااااااااااااا  
الرساااااااااااااطئ  العلمااااااااااااااة 
 طلمكا ااااطى قاصااااقار 

عااااااااااااداد الفاااااااااااارق  ض قا 
اإلحصااااااااااااااااااطب لهااااااااااااااااااط 
قمرا عاهااااااااااااااااط مااااااااااااااااع 
ا حصااااااطب ا صاااااالاة 

  طلرسطلة

ااااااااادرا    م ااااااااطالى الاتااااااااقار 
التاااااااااااااااال  علااااااااااااااا  الاحلااااااااااااااااا  
اإلحصاااااااااااااااطئي مااااااااااااااان رساااااااااااااااطئ  
المط سااااااار قالااااادكاقراة الساااااط قة 

ماااااااان ق اااااااا  أساااااااااطذ  قمرا عاهااااااااط
 المقرر

  اقصاااااااو الاتااااااقار
اقااااااااااااااااااقم التااااااااااااااااااال  
 ااااااااااااااطإلتالع علاااااااااااااا  
الرساااااااااااااطئ  العلمااااااااااااااة 
 طلمكا ااااطى قاصااااقار 

عااااااااااااداد الفاااااااااااارق  ض قا 
اإلحصااااااااااااااااااطب لهااااااااااااااااااط 
قمرا عاهااااااااااااااااط مااااااااااااااااع 
ا حصااااااطب ا صاااااالاة 

  طلرسطلة
 أساطذ المقرر/ أ.م.د. أامن  قزي

 رئاس القسم. أ.م.د. أحمد عصر

 

 

 

 



 

 

 (1029-1028تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖدهمخ ثذش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 رًٓٛذٖ يبجسزٛش  / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘   (3) عذد انٕدذاد / انسبعبد انًعزًذح 

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزذب 

 أ .د/ سذش عجذ انًُعى دُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 3 انًهزذمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 3 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذب 

 66.66( 2) َبجخ عذد  االيزذبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انذبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذا  

 %( جٛذ، )%( يمجٕل66.66)

 تذريس المقرر: -1

 %011 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

كٛفٛخ اخزٛبس عُٕاٌ انذساسخ ٔصٛغبرٓب ثأسهٕة نغٕٖ  - األسبسٙ نهًمشس انًذزٕٖيٍ  رذسٚسّ رى يب

 ٔعهًٗ صذٛخ.

دساسخ يزطهجبد يبدح دهمخ انجذش يٍ خالل يُبلشخ ٔطشح   -

ثعض األيضهخ نعُبٍٔٚ ثذٕس فٙ ضٕء االرجبْبد 

 انًعبصشح نهجذش انعهًٗ ٔانًشرجطخ ثبنزخصص ) ثٛبَٕ ( .

ى إخزٛبسْب يٍ لجم انجبدضٍٛ يُبلشخ عُبٍٔٚ االثذبس انزٗ ر -

. 

يمذيخ انجذش ٔيصطهذبد انجذش ٔرعشٚفٓب ٔيُبلشخ  -

 .انجبدش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزعشٚف اإلجشائٗ

يشكهخ انجذش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ٔيُبلشخ كٛفٛخ  -

 صٛبغخ انًشكهخ .

كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء انذٔسٚبد  -

 ٔاإللهًٛٛخ ٔانًذهٛخ.ٔاألثذبس انعهًٛخ 

 كٛفّٛ عًم خطخ ثذش نشسبنّ يبجسزٛش -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزذبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًذبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔدهمبد انجذش.

 انزُْٙ.انعصف 



 

 

 ركهٛف انطالة ثإعذاد انزمبسٚش.

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .عًهٗ االيزذبٌ ان

 انًزبدخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       ٔرُظًٛٛخ:لٕٛد اداسٚخ  -4

 %011 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -0 يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -2

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

 شٓش. كم

 عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو - -4

إٌ  ) يالدظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -0

 انًذبضشح األٔنٗ. يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ -2

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

 كم شٓش.

 ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . -4

ْٙ  يٍ يمزشدبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش انزطٕٚش رٕصٛف يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًذزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رمٕٚى انًمشسرطٕٚش 

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثذضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

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



 

 

 

 

 

 



 

 

 (61رقم ) نمورج

 5162/5161تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 ٖيمزر أجُجٙ )لزاءاد ثبنهغخ األَجهٛشٚخ فٙ يجبل  اسى انًمزر ٔريشح انكٕد

 انًٕسٛمٙ انعزثٛخ(.

 انززثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يبجسزٛز / انًسزٕٖ انفزلخ 

 ( عًه2َٙظز٘ + ) (1) عذد انٕحذاد / انسبعبد انًعزًذح  

 إخزٛبر يجهس لسى انززثٛخ انًٕسٛمٛخنجُخ ثالثٛخ يٍ  االيزحبَبد  نجُخ الخزٛبر انُظبو انًزجع 

 ٌغٛز يزٕافز َظبو انًزاجعخ انخبرجٛخ ناليزحب 

 عضٕ ْئٛخ رذرٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -6

 طبنت1 انًهزحمٍٛ ثبنًمزر عذد انطالة 

 ٌطبنت1 عذد انطالة انهذٍٚ أدٔا االيزحب 

االيزحبٌ َزٛجخ 

 

 % 111(1) َبجح عذد 

 %1.11  (1.11راست عذد )

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجحٍٛ طجمب نهزمذٚزاد

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبس، )%( جٛذ جذا  

 %( يمجٕل111)%( جٛذ، )

 المقرر:تذريس  -5

 %111 رى رذرٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 -The history of modes األسبسٙ نهًمزر يٍ انًحزٕٖ رذرٚسّ رى يب

-List of the melodic modes(rast-rast nawa- 

nahawand- ajam usayran)- 

-List of the melodic modes(hijaz-hijaz kar-

bayat-sigah) 

-List of the melodic modes(jiharkah-nakriz-

farahfaza-saba-hijazkarkord-husseini) 

Thr rhythmical modes – 

The periods (durob)in modern Arabic music- 

The main instruments(the oud)- 

The main instruments(the qanun -the rabab)- 

The main instruments(kamanjah- the santure)- 

The main instruments(the nay-the buzuq)- 

Arabic system of notation- 

- Instruments-of-percussion(daff-durbakkeh)- 

Instruments-of-percussion(naqqarah)- 

Traditional presentation- 

The Instruments of the takht- 

Forms/vocal-forms(qasidah-dawr)- 



 

 

Forms/vocal-forms(tawasheeh)- 

vocal-forms(mawwal-ya leil theme)- 

instrumental-forms(bashraf-samai)- 

instrumental-forms(tahmilah-dulaab-taqasim)- 

Brief historical sketch- 

Arab influence on musical theory- 

 

 

 58<  يذٖ انزشاو انمبئًٍٛ ثبنزذرٚس ثًحزٕٖ انًمزر

 58<  نًٕضٕعبد انًمزر االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

 رذرٚت عًهٙ (  √يحبضزاد َظزٚخ )     (  √)    اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى

 ( أَشطخ فصهٛخ     )      ( دراسخ حبنخ         )   

 

 )      ( شفٕ٘      ( َظز٘         √)   رمٕٚى انطالة طزٚمخ

 ( عًهٙ  √ ) ( أعًبل فصهٛخ     √) 

 

 انزذرٚس :انًزبحخ  اإليكبَبد -3

 ( يزٕافزح ) ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √) انعهًٛخ  انًزاجع

 ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انٕسبئم انًعُٛخ

  ( غٛز يزٕافزح )

 ( يزٕافزح ثذرجخ يحذٔدح  √( يزٕافزح ) ) انًسزهشيبد ٔانخبيبد

 ( غٛز يزٕافزح )

 ال ٕٚجذ       لٕٛد ادارٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 % 58         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمزر -2

 رٕفٛز سجٕرح إنكززَٔٛخ -1 يمززحبد رحسٍٛ انًمزر -1

 رٕفٛز يكزجخ سًعٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًزاجعٍٛ انخبرجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمززحبد انزطٕٚز رُفٛذِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  ) يبيٍ يمززحبد  رُفٛذِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚز نهًمزر نهعبو انمبدو: خطخ -61

 انًسئٕل عٍ انزُفٛذ رٕلٛذ انزطٕٚز رٕصٛف انزطٕٚز يجبالد انزطٕٚز

 إدارح انًشززٚبد لجم رذرٚس انًمزر  انسجٕرح اإلنكززَٔٛخ طزق عزض انًحزٕٖ

 انًشززٚبدإدارح  لجم رذرٚس انًمزر انًكزجخ انسًعٛخ طزق عزض انًحزٕٖ

     

 أ.د/غادة حسنى: اسم منسق المادة



 

 

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 
 (1026-1025تقرير مقرر دراسي )

 جامعة المنوفية

  كلية التربية النوعية

 قسم التربية الموسيقية

 معلومات اساسية -أ 

 ٖؽهمخ ثؾش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ  انزخصص 

 انًٕسٛمٗ انؼشثٛخيبعسزٛش   / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( ػًهٗ 3) ػذد انٕؽذاد / انسبػبد انًؼزًذح 

 نغُخ صالصٛخ يٍ إخزٛبس يغهس لسى انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ االيزؾبَبد  نغُخ الخزٛبس انُظبو انًزجغ 

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاعؼخ انخبسعٛخ ناليزؾب 

 غبدِ ؽسُٗ أ .د/ ػذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس  

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -2

 طبنت 1 انًهزؾمٍٛ ثبنًمشس ػذد انطالة 

  طبنت 1 انهزٍٚ أدٔا االيزؾبٌػذد انطالة 

 111( 1) َبعؼ ػذد  االيزؾبٌ َزٛغخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبعؾٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انؾبصهٍٛ ػهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( عٛذ عذا  

 %( يمجٕل111)%( عٛذ، )

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕػبد

اإلطالع ػهٗ انذساسبد انؾذٚضخ ٔانجؾٕس ٔانشسبٚم فٙ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًؾزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 يغبل انصٕنفٛظ ثبنذساسخ ٔانزؾهٛم ٔرشرٛت االٔنٕٚبد  .

يفٕٓو انًشكهخ ، يصبدس انؾصٕل ػهٛٓب ، رؾذٚذ انًشكهخ  -

 ٔ صٛبغخ انًشكهخ .

خطخ انجؾش ٔيؾزٕٚبرٓب )ػُٕاٌ انجؾش ، يمذيخ ، يشكهخ  -

ؽذٔد انجؾش ، انجؾش ، أْذاف انجؾش ، أًْٛخ انجؾش،  

يُٓظ انجؾش ، فشٔض انجؾش أ اسئهخ انجؾش ، اعشاءاد 

 انجؾش ، َزبئظ انجؾش (.

صٛبغخ األْذاف ٔاألًْٛخ ٔرٕعٛخ انجبؽضٍٛ نغًغ  -

انذساسبد انؼشثٛخ ٔاالعُجٛخ انًشرجطخ ثًزغٛشاد انجؾش 

 ٔرمذًٚٓب يغ انخطخ .

انزذسٚت ػهٗ رؾذٚذ يشكهخ انجؾش ٔفك يؼبٚٛش ػهًٛخ  -

 ٔاضؾخ .

شض يشكهخ انجؾش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ػ -

 ٔيُبلشخ كٛفٛخ صٛبغخ انًشكهخ .

رؾذٚذ يصطهؾبد انجؾش ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ نكم  -

 يُٓب يغ انزؾضٛش نًمذيخ انجؾش .

ػشض يمذيخ انجؾش ٔيصطهؾبد انجؾش ٔرؼشٚفٓب  -

 ٔيُبلشخ انجبؽش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزؼشٚف اإلعشائٗ.

ٔانًُٓظ ٔركهٛفخ ثأدٔاد انجؾش  ػشض ػُٛخ انجؾش -



 
 ٔإعشاءارّ .

انزذسٚت ػهٗ كجفجخ صٛبغخ رسبؤالد انجؾش ٔسثطٓب  -

 ثبألْذاف .

يُبلشخ انجبؽضٍٛ فٙ االسبنٛت اإلؽصبئٛخ انًُبسجخ نًؼبنغخ   -

 انجؾش .

انزذسٚت ػهٗ كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء  -

 ٔانًؾهٛخ .انذٔسٚبد ٔاألثؾبس انؼهًٛخ ٔاإللهًٛٛخ 

يُٓظ انجؾش ٔأسبنٛجّ انًخزهفخ ٔكٛفٛخ رؾذٚذ انًُٓظ  -

 انًُبست نًٕضٕع انجؾش  

أدٔاد انجؾش انؼهًٗ ٔششػ كال يُٓب ػهٗ ؽذِ يغ طشػ  -

ًَبرط يخزهفخ نهزٕضٛؼ  )انؼُٛبد ، االسزجٛبٌ ، انًمبثهخ ، 

 انًالؽظخ ، االخزجبساد ( 

عغ سٕاء أًْٛخ كزبثخ يشاعغ انجؾش ، ٔطشٚمخ كزبثخ انًشا -

كزت أٔ يغالد ػهًٛخ ، أٔ أثؾبس ٔسسبئم ػهًٛخ ٔغٛشْب 

 سٕاء ػشثٛخ أٔ أعُجٛخ .

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًؾزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕػبد انًمشس االيزؾبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزؼهٛى ٔانزؼهى ّٕ  انًؾبضشح انًط

 اسزشارٛغٛخ انزؼهى انزارٙ.

 انًُبلشخ ٔؽهمبد انجؾش.اسزشارٛغٛخ 

 انؼصف انزُْٙ.

 ركهٛف انطالة ثإػذاد انزمبسٚش.

 أػًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .ؼًهٗ االيزؾبٌ ان

 انًزبؽخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انؼهًٛخ  انًشاعغ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انٕسبئم انًؼُٛخ

 يزٕافشح ثذسعخ يؾذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚعذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛغخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1 يمزشؽبد رؾسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

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

إٌ  ) يالؽظبد انًشاعؼٍٛ انخبسعٍٛٛ -7

 ٔعذد(

 ال رٕعذ

انؼبو  فٙ يٍ يمزشؽبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚغ رٕصٛف انًمشس ػهٗ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -1

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يغ انطالة فٙ انًؾبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

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



 
ْٙ  يٍ يمزشؽبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚعذ

 نهًمشس نهؼبو انمبدو:انزطٕٚش  خطخ -20

 انًسئٕل ػٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يغبالد انزطٕٚش

االػزًبد ػهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًؾزٕٖ

ٔانؼصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يغًٕػخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕعٛب 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 ساعؼخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثؾضٕسْى.

رٕصٚغ اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

 التوقيع :                       التاريخ:   /   /            د/ غاده حسنىأ.اسم منسق المادة: 

 

 

 

 



 

 

 (61رقم ) نمورج

 5162/5161 تقرير مقرر دراسي

 المنوفية جامعة

 التربية النوعية كلية

 التربية الموسيقية قسم

 معلومات اساسية -أ 

 ٖرأنٛف ٔرٕصٚع انًٕسٛمٙ انعشثٛخ (يمشس عشثٙ ) اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص 

 يبجسزٛش / انًسزٕٖ انفشلخ 

  / ( عًه2َٙظش٘ + ) (1) انسبعبد انًعزًذحعذد انٕحذاد  

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزحب 

 عضٕ ْئٛخ رذسٚس  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلومات متخصصة –ب 

 اإلحصائيات: -6

 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

 انحبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذا  

 %( يمجٕل111)%( جٛذ، )

 تذريس المقرر: -5

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 لٕاعذ رأنٛف انمٕانت اٜنٛخ فٙ انًٕسٛمٙ انعشثٛخ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 0رأنٛف لبنت انسًبعٙكٛفّٛ  -

 رأنٛف ًَٕرج يٍ انمٕانت اٜنٛخ ) سًبعٙ (0 -

 عضف آنٙ نمبنت انذٔس 0 -

 غُبء ًَٕرج يٍ لبنت انذٔس 0 -

 انعشثٛخ 0 لٕاعذ رٕصٚع انمٕٔانت اٜنٛخ انًٕسٛمٙ -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت اٜنٛخ )سًبعٙ (0 -

 رأنٛف ًَٕرج فٙ يمبو آخش نمبنت انسًبعٙ 0 -

 عضف ٔغُبء ًَٕرج يٍ لبنت انذٔس 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج نمبنت انسًبعٙ فٙ يمبو يخزهف -

 لٕاعذ رأنٛف انمٕانت اٜنٛخ فٙ انًٕسٛمٙ انعشثٛخ -

 كٛفٛخ رأنٛف لبنت انطمطٕلخ   -

 (ٕانت انغُبئٛخ )انطمطٕلخأنٛف ًَٕرج يٍ انمر -

 عضف آنٙ نمبنت انطمطٕلخ 0 -

 غُبء ٔعضف لبنت انطمطٕلخ 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت انغُبئٛخ )طمطٕلخ(0 -



 

 

 رأنٛف ًَٕرج يٍ لبنت انطمطٕفخ فٙ يمبو يخزهف 0 -

 عضف ٔغُبء لبنت انطمطٕلخ ف يمبيبد يخزهفخ -

 رأنٛف ٔرٕصٚع ًَٕرج يٍ لبنت انسًبعٙ 0 -

 رج غُبئٙ يٍ لبنت انطمطٕلخرأنٛف ٔرٕصٚع ًَٕ -

 عضف ٔغُبء لبنت انذٔس يٍ يمًبيبد يخزهفخ  0 -

 غُبء ٔعضف لبنت انطمطٕلخ 0 -

 رٕصٚع ًَٕرج يٍ انمٕانت انغُبئٛخ )طمطٕلخ(0 -

 رأنٛف ًَٕرج يٍ لبنت انطمطٕفخ فٙ يمبو يخزهف 0 -

 

 

 

 58<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًحزٕٖ انًمشس

 58<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزحبٌ رغطٛخ يذٖ

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

 ( أَشطخ فصهٛخ     )      ( دساسخ حبنخ         )   

 

 ( شفٕ٘  √)          ( َظش٘         √)   رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 ( عًهٙ  √ ) ( أعًبل فصهٛخ     √) 

 

 انزذسٚس :انًزبحخ  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

 % 58         َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -2

 رٕفٛش سجٕسح إنكزشَٔٛخ -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -1

 رٕفٛش يكزجخ سًعٛخ -2

 

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشحبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 ال ٕٚجذ

ْٙ  ) يبيٍ يمزشحبد  رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -61

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش



 

 

 إداسح انًشزشٚبد لجم رذسٚس انًمشس  انسجٕسح اإلنكزشَٔٛخ طشق عشض انًحزٕٖ

 انًشزشٚبدإداسح  لجم رذسٚس انًمشس انًكزجخ انسًعٛخ طشق عشض انًحزٕٖ

     

 أ.د/غادة حسنى: اسم منسق المادة

 :   /   /   التاريخ:                       التوقيع                  



 

 

 (1027-1026تقرير مقرر دراسي )

 جامعت المنوفيت

 كليت التربيت النوعيت

 قسم التربيت الموسيقيت

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖدهمخ ثذش اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ )آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزخصص 

 رًٓٛذٖ يبجسزٛش  / انًسزٕٖ انفشلخ 

 َظش٘   (3) عذد انٕدذاد / انسبعبد انًعزًذح 

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

 ٌغٛش يزٕافش َظبو انًشاجعخ انخبسجٛخ ناليزذب 

 أ .د/ سذش عجذ انًُعى دُفٗ  عذد انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس 

 معلوماث متخصصت –ب 

 اإلحصائياث: -2

 طبنت 1 انًهزذمٍٛ ثبنًمشس عذد انطالة 

 ٌطبنت 1 عذد انطالة انهزٍٚ أدٔا االيزذب 

 111( 1) َبجخ عذد  االيزذبٌ َزٛجخ% 

  انُسجخ انًئٕٚخ % نهُبجذٍٛ طجمب نهزمذٚشاد

 انذبصهٍٛ عهٛٓب

 )%( يًزبص، )%( جٛذ جذا  

 %( جٛذ، )%( يمجٕل111)

 تذريس المقرر: -1

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

كٛفٛخ اخزٛبس عُٕاٌ انذساسخ ٔصٛغبرٓب ثأسهٕة نغٕٖ  - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًذزٕٖ رذسٚسّ رى يب

 ٔعهًٗ صذٛخ.

دساسخ يزطهجبد يبدح دهمخ انجذش يٍ خالل يُبلشخ ٔطشح   -

ثعض األيضهخ نعُبٍٔٚ ثذٕس فٙ ضٕء االرجبْبد 

 انًعبصشح نهجذش انعهًٗ ٔانًشرجطخ ثبنزخصص ) ثٛبَٕ ( .

ْب يٍ لجم انجبدضٍٛ يُبلشخ عُبٍٔٚ االثذبس انزٗ رى إخزٛبس -

. 

يمذيخ انجذش ٔيصطهذبد انجذش ٔرعشٚفٓب ٔيُبلشخ  -

 .انجبدش فٗ انًمذيخ ٔصٛبغخ انزعشٚف اإلجشائٗ

يشكهخ انجذش ٔاألسئهخ ٔاألْذاف ٔاالًْٛخ ٔيُبلشخ كٛفٛخ  -

 صٛبغخ انًشكهخ .

كٛفٛخ إخزٛبس انذساسبد انسبثمخ ثإسزمصبء انذٔسٚبد  -

 ٔانًذهٛخ.ٔاألثذبس انعهًٛخ ٔاإللهًٛٛخ 

 كٛفّٛ عًم خطخ ثذش نشسبنّ يبجسزٛش -

 55<  يذٖ انزضاو انمبئًٍٛ ثبنزذسٚس ثًذزٕٖ انًمشس

 55<  نًٕضٕعبد انًمشس االيزذبٌ رغطٛخ يذٖ

سح. اسبنٛت انزعهٛى ٔانزعهى ّٕ  انًذبضشح انًط

 اسزشارٛجٛخ انزعهى انزارٙ.

 اسزشارٛجٛخ انًُبلشخ ٔدهمبد انجذش.

 انعصف انزُْٙ.



 

 

 انطالة ثإعذاد انزمبسٚش.ركهٛف 

 أعًبل انسُخ ٔانشفٕ٘. رمٕٚى انطالة طشٚمخ

 .عًهٗ االيزذبٌ ان

 انًزبدخ انزذسٚس : اإليكبَبد -3

 يزٕافشح  انعهًٛخ  انًشاجع

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انٕسبئم انًعُٛخ

 يزٕافشح ثذسجخ يذذٔدح   انًسزهضيبد ٔانخبيبد

 ال ٕٚجذ       لٕٛد اداسٚخ ٔرُظًٛٛخ: -4

 %111 َزٛجخ رمٕٚى انطالة نًمشس -5

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -1 يمزشدبد رذسٍٛ انًمشس -6

 يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -2

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

 كم شٓش.

 عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو - -4

إٌ  ) يالدظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -7

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يٍ يمزشدبد انزطٕٚش رُفٛزِ يب رى -8

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًذبضشح األٔنٗ. -1

 األٔنٗ.يُبلشخ رٕصٛف انًمشس شفٓٛب  يع انطالة فٙ انًذبضشح  -2

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

 كم شٓش.

 ركهٛف انطالة ثعًم خطخ ثذش رمٕو عهٗ أسس عهًٛخ سهًٛخ . -4

ْٙ  يٍ يمزشدبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -20

 انًسئٕل عٍ انزُفٛز رٕلٛذ انزطٕٚش رٕصٛف انزطٕٚش يجبالد انزطٕٚش

االعزًبد عهٗ انًُبلشخ  طشق رذسٚس انًذزٕٖ

ٔانعصف انزُْٙ ثذال يٍ 

 انزهمٍٛ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

ثُبء يجًٕعخ إنكزشَٔٛخ  رطٕٚش ركُٕنٕجٛب انزعهٛى

نزٕاصم انطالة يع أسزبر 

 انًبدح

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

انزمٕٚى انجُبئٙ عٍ طشٚك - رطٕٚش رمٕٚى انًمشس

عمذ اخزجبساد لصٛشح َٓبٚخ 

 كم فصم دساسٙ.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثذضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أصُبء انزذسٚس

     

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



 

 

 

 

 

 



 

 (7102-7102) تقرير مقرر دراسي

 المنوفيت جامعت

 التربيت النوعيت كليت

 التربيت الموسيقيت قسم

 معلوماث اساسيت -أ 

 ٖلشاءاد ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ اسى انًمشس ٔسيضح انكٕد 

 آداء انٗ ٔغُبئٙ( انزشثٛخ انًٕسٛمٛخ انزخصص( 

 رًٓٛذٖ يبجسزٛش  / انًسزٕٖ انفشلخ 

 ( عًهٗ 2) َظش٘  (1) انًعزًذح عذد انٕحذاد / انسبعبد 

 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 جذا  111)%( يًزبص، )

 )%( جٛذ، )%( يمجٕل

 تذريس المقرر: -7

 %111 رى رذسٚسٓب انزٗ انًٕضٕعبد

 .The Growth of the Large orchestra - األسبسٙ نهًمشس يٍ انًحزٕٖ رذسٚسّ رى يب

- The first operas in the Seventeenth century. 

- The Development of opera. 

- George Fredric Handel . 

- Johan Sebastian Bach ( 1685-1750) . 

- Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). 

- the features of the renaissance . 

- Baroque Insturmental Music . 

- composers of baroque . 

- Romantic Insturmental Music . 

- The modes ( maqams). 

- Musical terms . 

- Translation . 

 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.

 ركهٛف انطالة ثإعذاد 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 األٔنٗ. -1 يمزشحبد رحسٍٛ انًمشس -6

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

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

 كم شٓش.

 عصش انُٓضخ ثبنهغخ اإلَجهٛضٚخ .ركهٛف انطالة ثجحث عٍ  -4

إٌ  ) يالحظبد انًشاجعٍٛ انخبسجٍٛٛ -2

 ٔجذد(

 ال رٕجذ

انعبو  فٙ يمزشحبد انزطٕٚشيٍ  رُفٛزِ يب رى -2

 انسبثك

 رٕصٚع رٕصٛف انًمشس عهٗ انطالة فٙ انًحبضشح األٔنٗ. -1

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

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

 كم شٓش.

 .غخ اإلَجهٛضٚخ عصش انُٓضخ ثبنه ركهٛف انطالة ثجحث عٍ -4

ْٙ  يٍ يمزشحبد ) يب رُفٛزِ نى ٚزى يب -9

 ٔاألسجبة(

 ال ٕٚجذ

 انزطٕٚش نهًمشس نهعبو انمبدو: خطخ -01

 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.

رمذٚى رغزٚخ ساجعخ يٍ -

خالل رصٕٚت أخطبء 

 انطالة ثحضٕسْى.

رٕصٚع اسزجٛبٌ سضبء -

انطالة َٓبٚخ كم فصم 

 دساسٙ.

 أسزبر انًبدح أثُبء انزذسٚس
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