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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

    

 

 

 

 دراسيتوصيف مقرر 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: (.3تدريب سمع ):اسم المقرر 311ت م الرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري                   (4: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2

 بمستوى الطالب صولفائياً وسمعياً. ءاإلرتقا .1

 إكساب الطالب القدرة علي قراءة وترديد وكتابة النوتة الموسيقية. .2

 -المستهدف من تدريس المقرر: بانتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادرا على أن : -3

 

 :مــــة والفهـــالمعرف -أ

 ..يتعرف علي عناصر اللغة الموسيقية1أ

 قراءة وترديد وكتابة النوتة الموسيقية من خالل السمع..يتعرف علي 2أ

 

 المهارات الذهنية: -ب

 . يميز بين األصوات والمسافات واإليقاعات المدروسة وتدوينها.1ب

 يستنتج النغمات ويدوينها من خالل اإلمالء اللحني واإليقاعي. .2ب

 

 

 

 

المهارات المهنية: -ج  

 واأللحان الغربية.. يتقن مهارة غناء الساللم 1ج

 واعي لألعمال الموسيقية.النصات من خالل اإلقوة ب تهينمي ذاكر .2ج

ستخدام الجهاز الصووتي إويكسبه القدرة على ، ينمي الصوت البشرى  .3ج

بطريقة علمية سليمة سواء في اإللقاء أو الغناء مع اكتساب المهارات الفنيوة 

 عند غناء الساللم الموسيقية.

وبوين ، درة علوى تحقيوا التكاموي بوين عنصور اإليقواح واللحون ينمي الق .4ج

 مهارة التدوين والغناء معاً.

 

 المهارات العامة: -د
 

 مجال التخصص. فيوالتعلم المستمر ، نمي مهارات التعلم الذاتي ي.1د

لحصوووول علوووي المعلوموووة فوووي ايسوووتخدم تكنولو يوووا المعلوموووات فوووي . 2د

 التخصص.

 

 

النظــري  ويــــمحتال -4

 رر:ـــلمقوالتطبيقي ل

حة
الئ
ال

 

 إدراك العالقات اإليقاعية المختلفة..1

 ة النغمات على المفاتيح الموسيقية المختلفة.ءإدراك أسلوب قرا.2

 التمييز السمعي للنغمات والتآلفات بأنوعها..3

 تمارين تحريرية(. –الصولفيج اإليقاعي : )تمارين أدائية .4

مفتوواد دو سووبرانو عووالوة علووى مووا سووبا ة فووي ءالصووولفيج القرائووي: قوورا.5

 دراسته المستوى اإليقاعي الذي يدرس.

 تمارين تحريرية(. –الصولفيج الغنائي : )تمارين أدائية  .6

ن( عووووالوة علووووى 5 -ز4مسووووافات : ) ءالصووووولفيج الهووووارموني : غنووووا .7

التآلف في شكي أربيج ، وتحديود نووح التوآلف  ءوغناالمسافات السابقة ، 

 ، وتمييز القفالت الموسيقية. 

 ما يستجد من موضوعات..8
 

2 2 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5

 األسلوب م

 محاضرات 1

 مناقشة 2

  بيان عملي 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 األسبوح الرابع عشر أعمال السنة 1

 %40 األسبوح الثامن والعشرين امتحان تطبيقي 2

 %40 يتم تحديده عن طريا مجلس الكلية االمتحان التحريري 3

  %100المجموح  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر وبإشراف القسم العلمي مذكرات: -أ

د/ سووعاد نسوونين الجووزء  –كتواب توودريب السوومع وقواعوود الموسوويقي الغربيووة  ملزمة:كتب  -ب

 االول.

اإلطوووالح علوووى بعووو  المرا وووع الخاصوووة بالموووادة التعليميوووة المتانوووة لووودى  كتب مقترحة: -ج

 الطالب.

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مرا عة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

التوي تخودم التربيوة الموسويقية عاموة ، والموادة التعليميوة البحث عون المواقوع 

 خاصة.
 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق العلميرئيس مجلس القسم                           محمد سمير أسامهد/ أستاذ المقرر: 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 

 دراسيتوصيف مقرر 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: (.1إرتجال ):اسم المقرر 312ت م الرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري                   (2: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2

 واإلبتكار الموسيقي.إكتساب القدرة على اإلرتجال .1

 .ستجابات اإليقاعية واللحنيةتحسين القدرة على اإل.2

 -المستهدف من تدريس المقرر: بانتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادرا على أن : -3

 

 :مــــة والفهـــالمعرف -أ

 .وشروطهه، أنواع،  .يتعرف علي مادة اإلرتجال الموسيقي1أ

الموسييقية ، التنويعيات اإليقاعيية ، والسيالل   يتعرف على أنواع القفالت.2أ

 المهرمنة.

 رتجال الموسيقي.ستفادة من ترابط تكنيكات اإلكيفية اإل يتعرف علي. 3أ

 

 

 

 المهارات الذهنية: -ب

بداعييية  ييي مجييال التمثييط ق مثييك طيير  التفكييير اإل هنمييي قدراتييي. 1ب

 المشكالت.وأساليب حك ، ستنباط اإل، ستكشاف القائمة على اإل

 يستنتج إبتكارات متعددة على منوال ما ت  تدريسه. .2ب

 

 

المهارات المهنية: -ج  

 واعي لألعمال الموسيقية.النثات من خالل اإل تهينمي ذاكر.1ج

 .ستقبال ألحان غنية بالعناصر الهارمونيةإعلى  هدرب أذني .2ج

الموسييييقية  لفييياتآسيييب القيييدرة عليييى إدرا  العالقيييات الثيييوتية للتتكي.3ج

، غيييياني ألامثيييياحبة ، التوزيييييم الموسيييييقي ، سييييتمدامها  ييييي التيييي لي  إل

 واألناشيد.

 .رتجال الموسيقيواإل، بتكار سب القدرة على اإلتك.ي4ج

 

 

 المهارات العامة: -د
 

 مجال التمثط.  يوالتعل  المستمر ، نمي مهارات التعل  الذاتي ي. 1د

لحثيييول عليييي المعلومييية  يييي ايسيييتمدم تكنولو ييييا المعلوميييات  يييي  .2د

 التمثط.

 

ــــمحتال -4 النظـــري  ويـ

 رر:ـــلمقوالتطبيقي ل

حة
الئ
ال

 

 أساسيات تلحين التكنيك..1

دينييية ( لتسييتفادة منهييا عنييد  –نثييفية  –إتقييان عييلف القفييالت ) تاميية .2

 تدريس الثولفيج  ي صورة قفلة تشمك الثالثة.

 (Legato – Staccato–Arm touchدراسة تمارين تكنيك ) .3

 (. V7 -  I) المارش المهرمندراسة هرمنة سل  )دو( ، .4

 ما يستجد من موضوعات..5

ت
ثا
دي
ح
الت
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5

 األسلوب م

 محاضرات 1

 مناقشة 2

  بيان عملي 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 الرابم عشر األسبوع أعمال السنة 1

 %80 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطبيقي 2

 %... --------------------- االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر وبإشراف القس  العلمي مذكرات: -أ

 .أ.د/ أميمة أمين–ينابيم األ كار الفنية  كتب ملزمة: -ب

اإلطيييالع عليييى بعييي  المرا يييم الماصييية بالميييادة التعليميييية المتاحييية ليييد   كتب مقترحة: -ج

 الطالب.

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مرا عة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

والميادة التعليميية البحث عين المواقيم التيي تميدم التربيية الموسييقية عامية ، 

 خاصة.
 

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق                                         ت عبد الحكيمزأستاذ المقرر: د/ دينا ع
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: .يةالمتاريخ و تحليل الموسيقى الع :اسم المقرر 313ت م الرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري               (4: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2

 

 الموسيقي عن فهم وإدراك للعناصر الموسيقية.تنمية الذوق  .1

تنميةةةة القةةةىرت علةةةى تةةةذوق روسةةةيقى الحاةةةارات ، ال ةةةعو  الم تلفةةةة ،  .2

 والتمييز بينها.

 -دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : بانتهاءالمستهدف من تدريس المقرر: -3

 

 

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

ورراحةةل تطةةةور  ،التتبةةا التةةاري ي لموسةةةيقى عرةةر البةةاروك  يعةةر .1أ

 الموسيقى خالل ذلك العرر.

 .كل عررالقوالب والريغ الموسيقية التي ظهرت في  يعر .2أ

رةن خةالل  كةل عرةريتعر  على األعمال الموسيقية التي ظهرت فةي . 3أ

 .اإلستماع لها

 

 المهارات الذهنية: -ب

 لألعمال الموسيقية رن خالل اإلستماع إليه. بين الريغ الم تلفة يميز. 1 

 . يحلل العمل الموسيقي رن خالل اإلستماع إليه.2 

 

 

 المهارات المهنية: -ج

رن خالل اإلنرات الواعي لألعمال  ينمي ذاكرته الموسيقية. 1ج

 الموسيقية.

 . يميز بين األعمال الموسيقية لم تلف العرور الموسيقية.2ج

إدراك العالقات الروتية الموسيقية إلست ىارها  . يكتسب القىرت على3ج

 .في التأليف والتوزيا الموسيقي

 

 المهــارات العامــة: -د

ينمي رهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر رن خالل رجال . 1د

 الت رص.

 . يست ىم تكنولوجيا المعلورات للحرول علي المعلورات.2د

 إحتياجاته التعليمية ال  رية.. يقوم بالتقييم الذاتي وتحىيى 3د

 

المحتــــوي النيــري  -4

 والتطبيقي للمقـــرر:

حة
الئ
ال

 

األوبرا في إيطاليا ، فرنسا ، إنجلترا ، ألمانيا  –دراسة عرر الباروك  .1

 –القناس  –الباسيون  –، والمؤلفات الغنائية األخرى األوراتوريز 

 الموتيت 

التحول  –هانىل (  –) باخ اآلالت في عرر الباروك وأهم األعالم به  .2

 إلى الكالسيكية.

 التحليل : لإلبتكارات ، الفيوج ، واإلستماع إلى نماذجها. .3

 را يستجى رن روضوعات. .4
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 رحاضرات 1

 رناق ة 2

  بيان عملي 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 ع ر األسبوع الثالث أعمال السنة 1

 %20 الرابا ع راألسبوع  امتحان تطبيقي 2

 %60 يتم تحىيىه عن طريق رجلس الكلية االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 العلميرحاضرات رعىت بواسطة أستاذ المقرر وبإشرا  القسم  مذكرات: -أ

 ــــــــــــــــــــــــ كتب ملزمة: -ب

اإلطةةةالع علةةةى بعةةة  المراجةةةا ال اصةةةة بالمةةةادت التعليميةةةة المتاحةةةة لةةةىى  كتب مقترحة: -ج

 الطال .

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 رراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجارعة.

، والمةادت التعليميةة البحث عةن المواقةا التةي ت ةىم التربيةة الموسةيقية عارةة 

 خاصة.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق                          د/ رندا محمود عبد النعيم.أستاذ المقرر: 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 

 

 دراسيمقرر توصيف 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: (.1هارموني):اسم المقرر 314ت م الرمز الكودي:

 يتطبيقنظري                     (3: )ات الدراسيةلساععدد ا .التربية الموسيقيةالتخصص:

 

 

 المقرر:هدف  -2

( ، والحليات لزيادة V13 , V9الرباعية ) بالتالفاتتعريف الطالب .1

 الثقافة الموسيقية للمادة.

 تحسين القدرة على إدراك العالقات بين التآلفات. .2

 -بانتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادرا على أن :المستهدف من تدريس المقرر: -3

 

 :مــــة والفهـــالمعرف -أ

لف آوتصررريف إ إلررى ترر( ، V13,V9ة)التألفررات الرباعيرر تعرررع علررىي .1أ

 نقالبات إ.إوكذلك ، األولي  ةالدرج

 .تعرع على التآلفات الفرعيةي.2أ

 والصغير.، تعرع على التطعيإ في السلإ الكبير ي.3أ

 

 

 المهارات الذهنية: -ب

السوبرانو و الباص، حل تمارين األرقام الرومانية  في اتهقدريستخدم . 1ب

 .لتآلفات الفرعيةاو، التطعيإ( ، V13,V9ة )متضمنالمرقوم 

 القرررررالة الفوريررررة لتمررررارين البرررراص فررررية عمليررررال اتررررهقدر يسررررتخدم. 2ب

(V13,V9 )والتآلفات الفرعية، التطعيإة، متضمن. 

 

 

المهارات المهنية: -ج  

سرررل القررردرة علرررى إدراك العالقرررات الصررروتية للتآلفرررات الموسررريقية تكي .1ج

 .المصاحبة لإلغاني واألناشيد، التوزيع الموسيقي ، إلستخدام ا في التأليف 

 

 المهارات العامة: -د
 

 مجال التخصص.فيلإ المستمر والتع، م ارات التعلإ الذاتي  نمي.ي1د

 التعليمية الشخصية.حتياجاته إوتحديد ، يقوم بالتقييإ الذاتي .2د

النظري  ويــمحتال -4

 رر:ـــلمقوالتطبيقي ل

ت
ثا
دي
ح
الت

 

 ( ، والحليات.V13,V9ة )التألفات الرباعيدراسة  .1

 دراسة المتآلفات الفرعية الثالثية والحليات. .2

 التطبيق على المتآلفات السابقة. .3

 ما يستجد من موضوعات. .4
 

 

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 

 

 

 

 األسلوب م

 محاضرات 1

 مناقشة 2

  بيان عملي 3
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 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 %20 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطبيقي 2

 %60 يتإ تحديده عن طريق مجلس الكلية االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر وبإشراع القسإ العلمي مذكرات: -أ

 ــــــــــــــــــــــــ كتب ملزمة: -ب

اإلطرررالع علرررى بعررر  المراجرررع الخالرررة بالمرررادة التعليميرررة المتاحرررة لرررد   كتب مقترحة: -ج

 الطالب.

نشرات دوريات علمية أو  -د

 ... الخ

 مراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

البحث عرن المواقرع التري تخردم التربيرة الموسريقية عامرة ، والمرادة التعليميرة 

 خالة.
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 
 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق                                           رندا محمودد/ أستاذ المقرر: 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
    

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثة : المستوي .تاريخ و تحليل الموسيقى العربية : اسم المقرر 315ت م  : الرمز الكودي

 .التربية الموسيقية : التخصص

 

 يتطبيقنظري                   (4: ) ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 : هدف المقرر -2

 العصر العباسي. خاللاريخ الموسيقى العربية التعرف على ت .1

تنميةةة القةةعرى علةةى تةةقو  لوسةةيقى الحشةةارات خ الةةةعو  الم تلفةةة خ  .2

 والتمييز بينها.

 -على أن : نتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادرا  بإ : المستهدف من تدريس المقرر -3

 

 

 

 : مــــة والفهـــالمعرف -أ

 

 خ وكتابة النوتة الموسيقية لن خالل السمع.قراءى خ ترديع  يقكر طر  .1أ

 . يععد القوالب خ والصيغ األساسية في الموسيقي.2أ

ينمةةةي راكرتةةةو  الموسةةةيقية  لةةةن خةةةالل اعنصةةةات الةةةواعي ل عمةةةال . 3أ

 الموسيقية.

وال صائص الفنية خ عمال الموسيقية نمارج وصور ل تلفة ل  يعرف. 4أ

 لها في ل تلف العصور.

 

 : الذهنية المهارات -ب

 

 .خ والمقالات الةرقية األجناسويميز بين يحلل . 1 

 . يقارن بين ضرو  وحعى النوار خ وضرو  وحعى الكروش.2 

 

 : المهارات المهنية -ج

 

 .خ واأللحان العربيةلهارى غناء المقالات  تقني. 1ج

 علي درجات ل تلفة.خ والمقالات بتصوير األجناس يقوم . 2ج

 

  : ةــالعامارات ــالمه -د

 

 ينمي لهارات التعلم القاتي خ والتعلم المستمر في لجال الت صص.. 1د

. ينمي لهارات إت ار القرار خ وحل المةكالت المرتبطة بالنواحي 2د

 التعليمية.

 

 

المحتـــــــــــــــــــــوي  -4

النظــــري والتط يقــــي 

 للمقـــرر :

 لاللح الموسيقي والغناء في القرن التاسع عةر.  .1 تحعيثات

 عائالت المقالات : " راست خ بياتي خ نهاونع خ حجاز ".دراسة   .2

 التعرف علي القوالب اآللية  في الموسيقي العربية.  .3

تحليل بعض المؤلفات األلية البسيطة إلى أصغر هيئة لحنية في  .4

 المقالات السابقة.

 لا يستجع لن لوضوعات. .5

حة
الئ
ال

 

2 2 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
    

 

 : أساليب التعليم والتعلم -5
 األسلوب م

 اتلحاضر 1

 لناقةة 2

  بيان عملي 3
 : تقويم الطالب -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 األسبوع الرابع عةر أعمال السنة 1

 %20 األسبوع الثالن والعةرين امتحان تط يقي 2

 %60 يتم تحعيعه عن طريق لجلس الكلية االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 : قائمة الكتب الدراسية والمراجع  -7

 لحاضرات لععى بواسطة أستار المقرر وبإشراف القسم العلمي مذكرات : -أ

 ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ كتب ملزمة : -ب

طةةالع علةةى بعةةض المراجةةع ال اصةةة بالمةةادى التعليميةةة المتاحةةة لةةع  اع كتب مقترحة : -ج

 الطال .

ات ... دوريات علمية أو نشر -د

 الخ

 لراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجالعة.

والمةادى التعليميةة خ البحث عن المواقع التي ت عم التربية الموسيقية عالةة 

 خاصة.

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
    

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد ع د الخالق                                           مصطفي ع د السالمد/ أ.أستاذ المقرر: 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: (1)عربي ءغنا:اسم المقرر 316ت م الرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري                   (1: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2
 .العربي القديمتعرف على التراث الغنائي ال .1

 .تنمية القدرة على استخدام الطرق العلمية السليمة في الغناء .2

 -المستهدف من تدريس المقرر:بإنتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : -3

 

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 ، والصيغ األساسية في الموسيقي العربية. الغنائية القوالب يعرف .1أ

 .أسس علم الصوت ، وقواعده يشرح . 2أ

 الضروب العربية المختلفة ، والعروض الشعرى والموسيقى. يعدد. 3أ

 

 المهارات الذهنية: -ب

 ينمي قدراته اإلبداعية في مجال التخصص.. 1ب

 التعليم. مجال في المهنية العالقات يستعمل مصادر، ومتطلبات.2ب

 

 المهارات المهنية: -ج

 .المقامات ، واأللحان العربيةمهارة غناء  . يتقن1ج

ينمي الصوت البشرى ، ويكسبه القدرة على إستخدام الجهاز الصووتي . 2ج

بطريقة علمية سليمة سواء في اإللقاء أو الغناء مع إكتساب المهارات الفنيوة 

 .عند الغناء

. يجمووع بووين القوودرة علووى تحقيووب التكاموول بووين عنصوور اإليقووا  والغنوواء ، 3ج

 العزف والغناء معاً.وبين مهارة 

 . يغنى القوالب الموسيقية العربية  فردياً، وجماعياً.4ج

 

 

 المهــارات العامــة: -د

ينمي مهارات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر من خالل مجال . 1د

 التخصص.

 .ينمي مهارات التعلم التعاوني .2د

 . يعمل من خالل فريب عمل أيا كان موقعه في الفريب.3د

المحتــــــــــــــــــــوي  -4

النظــــري والتط يقــــي 

 للمقـــرر:

ت
ثا
دي
ح
ت

 

 التدريب على غناء موشح "شاغلي يالحسن"  .1

 التدريب على غناء موشح "آه تعالى هللا ".  .2

 التدريب على غناء طقطوقة  " عليك صالة هللا وسالمه .3

 التدريب على غناء أحد المونولوجات  .4

 التدريب على غناء دور "العفو يا سيد المالح" .5

 التدريب على غناء موشح "ياشادي االلحان"  .6

 ما يستجد من موضوعات. .7

 1 ـ ـ



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 بيان عملي 1

 مناقشة 2

  تعلم تعاوني 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 عشر األسبو  الثالث أعمال السنة 1

 %80 األسبو  الرابع عشر امتحان تط يقي 2

 ـــ ـــ --------------------- االمتحان التحريري 3

  %100المجمو   
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 .وبإشراف القسم العلمي، عدة بواسطة أستاذ المقرر محاضرات م   مذكرات: -أ

 ــــــــــــــــــــــــ كتب ملزمة: -ب

اإلطوووال  علوووى بعووو  المراجوووع الخاصوووة بالموووادة التعليميوووة المتاحوووة لووودى  كتب مقترحة: -ج

 الطالب.

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

البحث عون المواقوع التوي تخودم التربيوة الموسويقية عاموة ، والموادة التعليميوة 

 خاصة.
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   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد ع د الخالق آالء مصطفي محمد علي                                          أستاذ المقرر: د/ 
 



 ة التعليم واالعتماد الهيئة القومية لضمان جود
  

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 :بيانات المقرر -1

 317ت م الرمز الكودي:
: الحاسب اآللى فىى ماىا  اسم المقرر

 التخصص
 الفرقة الثالثة :المستوي

 تربية موسيقية التخصص:
 تطبيقى                 نظري         الدراسية:   الساعاتعدد 

 
 ى ومااالت استخداماته فى التعليم.التعليمالكمبيوتر مفهوم التعرف على  - هدف المقرر: -2

المعارف والمهارات المتنوعة حو  التقنيات واألساليب واألسس التي  تناو  -

 يتم على أساسها استخدام الحاسب فى تعلم الموسيقي.

على األبحاث والدراسات التي تناولت فعاليات توظيف الحاسب في  فالتعر -

 تعلم الموسيقي.  

 -بانتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادرا على أن :ن تدريس المقرر:المستهدف م -3

مفهوم الكمبيوتر التعليمي، ومااالت استخدامه فى التربية ، وفعالية  يُعرف. 1أ المعرفة والفهم -أ

 التعليم بمساعدة الكمبيوتر، ومميزات ومعوقات التعلم باستخدامه.

والنفسية وراء توظيف الحاسب اآللى الفلسفة واألسس التربوية  يتعرف على. 2أ

 في تعلم الموسيقي

 عالقة الحاسب بالموسيقى. يحدد. 3أ

 على بعض برمايات الحاسب فى الموسيقى. يتعرف. 4أ

 على كيفية استخدام االنترنت فى التعليم. يتعرف. 5أ

 
المهىىىىىىىىىىىىىىىىارات  -ب

 الذهنية:

 .إعداد وتصميم وإنتاج الموسيقىالحاسب اآللى فى  يستعمل. 1ب

المقطوعات الموسيقية المنتاة بالحاسب وفاعلية الحاسب في  يحلل . 2ب

 .تعلمها

المهىىىىىىىىىىىىىىىىىارات  -ج

 المهنية:

 مقطوعات موسيقية مختلفة. ينتج. 1ج

 الحاسب فى تعلم الموسيقي . يوظف. 2ج

 االنترنت فى التعليم. يستخدم. 2ج

 .الكمبيوتر يستخدم. 1د المهارات العامة:  -د

 .تشاركفى فريق بتعاون و يعمل من خال . 2د

 .القدرة على اتخاذ القراربكفاءة مع الوقت  يدير .3د

محتىىوي  -4

 المقرر:

حة
الئ

ال
 

مقدمىىة عىىن المقىىرر، ومناقشىىة محتىىوا ، أهدافىىه، مقدمىىة عىىن الكمبيىىوتر  -

 التعليمي واستخداماته فى التربية.

 استخدام الحاسب فى عمليتى التعليم والتعلم -

2 

 

2 
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ت
ثا
دي

ح
الت

 

 الحاسب مميزات التعليم بمساعدة -

 معوقات استخدام الحاسب فى التعليم  -

 األسس النفسية والتربوية وراء التعلم باستخدام الوسائل الحاسب اآللى. -

 الحاسب والموسيقى.  -

 الموسيقي وبرمايات الحاسب. -

 دور الحاسب فى تعلم الموسيقي.  -

 تصنيف البرامج المصممة لمااالت العمل الموسيقي. -

 الحاسب والتدوين الموسيقي. -

 استخدام الحاسب فى التأليف واألداء الموسيقي. -

 التأليف بمساعدة الحاسب. -

 التأليف القائم على الحاسب. -

 كيف يصدر الحاسب النغم. -

 رقمنة الصوت. -

 مميزات وعيوب الصوت الرقمي. -

 مراحل تطور الصوت الرقمى. -

األبحىىاث والدراسىىات التىىي تناولىىت فعاليىىات توظيىىف الحاسىىب فىىي تعلىىم  -

 الموسيقي.  

 Sibeliusنامج تأليف الموسيقى بر -

 فى تدوين النوت الموسيقية. Sibeliusاستخدام برنامج   -

 Sibeliusالتعرف على مكونات واجهة برنامج  -

 النوافذ المساعدة. -

 Sibeliusعملية التدوين فى برنامج تأليف الموسيقى  -

 Sibeliusعالمات التحويل فى برنامج تأليف الموسيقى  -

 Sibelius برنامج تأليف الموسيقى -

 Sibeliusتدوين الثلثية فى برنامج تأليف الموسيقى  -

 Sibeliusتدوين الربع درجة فى برنامج تأليف الموسيقى  -

 برامج الموسيقي والصوت الرقمى: -

 Gold Waveبرنامج  -

 .Gold Waveاستخدامه برنامج  -

 .Gold Waveمميزات برنامج  -

 برامج الموسيقي والصوت الرقمى: -

 Power Karaoke Plusبرنامج  -

 Finale Note padبرنامج  -

 برنامج الملحن اإلفتراضي. -

 االنترنت فى التعليم: -

 اسباب استخدام خدمات االنترنت فى التعليم -

 مااالت استخدام خدمات االنترنت فى التعليم. -

 االنترنت فى التعليم: -

 استخدامات البريد األلكترونى فى التعليم. -

 عوائق استخدام اإلنترنت فى التعليم. -

 فى التعليم. تااهات المعلمين نحو استخدام اإلنترنتا -
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أسىىىىاليب التعلىىىىيم  -5

 والتعلم:
  ( محاضراتLectures . ) 

 ( تعلم تعاونيCooperative Learning). 

 ( البيان العمليPractical Demonstration ) 

 تقويم الطالب -6

 توزيع الدرجات التوقيت األساليب المستخدمة م

 %20 األسبوع العاشر عما  السنةأ 1

 %20 األسبوع الرابع عشر اختبار تطبيقي 2

 %60 يحدد  مالس الكلية اختبار نهاية الفصل الدراسى 3

  %100  الماموع  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 )محاضىىىىىرات مىىىىىن مىىىىىذكرة بعنىىىىىوان الحاسىىىىىب اآللىىىىىى فىىىىىى ماىىىىىا  الموسيقي مذكرات: -أ

 .إعداد أستاذ المادة(

 ال يوجد كتب ملزمة: -ب

 

 .2005استخدام الحاسب فى التعليم، عبد هللا بن عبد العزيز الموسي،   كتب مقترحة: -جـ
  ،2012استخدام الحاسب فى التعليم، ياسر سعد محمود. 

  دور الحاسب اآللى فى العملية التعليمية وتنمية المهارات، هانى ابو
 2014ر عبد الستار،النص

دوريــــــات علميــــــة  و  -د
 نشرات ... الخ

https://www.youtube.com/watch?v=XvqA7WGUxFM 
7ghttps://www.youtube.com/watch?v=JlPnh6_QH 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JlPnh6_QH7g
https://www.youtube.com/watch?v=XvqA7WGUxFM
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 احلاسب اآليل يف التخصصمصفوفة مقرر 
المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفه والفهم المجتوى  م

 والعملية
المهارات 

 العامة
 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 10أ 9أ 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ

ى  ر
لنظ

ا
 

  هدافه، محتواه، ومناقشة المقرر، عن مقدمة
 في واستخداماته التعليمي لكمبيوترا عن مقدمة
 .التربية

√                   √   

 والتعلم التعليم عمليتي في الحاسب استخدام -
 الحاسب بمساعدة التعليم مميزات -

√                   √  √ 

  التعليم في الحاسب استخدام معوقات -
 باستخدام التعلم وراء والتربوية النفسية األسس -

 اآللي الحاسب سائلالو 

√ √                  √  √ 

 .والموسيقى الحاسب -
 .الحاسب وبرمجيات الموسيقي -

  √ √       √ √      √  √ √  

 .الموسيقي تعلم في الحاسب دور -
 العمل لمجاالت المصممة البرامج تصنيف -

 الموسيقي

  √ √        √      √  √ √  

 .يقيالموس والتدوين الحاسب -
 واألداء التأليف في الحاسب استخدام -

 .الموسيقي
 .الحاسب بمساعدة التأليف -
 .الحاسب على القائم التأليف -

  √ √       √       √  √  √ 

 √ √ √  √       √       √ √   .النغم الحاسب يصدر كيف -
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المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفه والفهم المجتوى  م
 والعملية

المهارات 
 العامة

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 10أ 9أ 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
 .الصوت رقمنه -
 .الرقمي الصوت وعيوب مميزات -
 .لرقميا الصوت تطور مراحل -
 فعاليات تناولت التي والدراسات األبحاث -

 .  الموسيقي تعلم في الحاسب توظيف

  √ √       √       √     

 Sibelius الموسيقى تأليف برنامج -
 النوت تدوين في Sibelius برنامج استخدام -

 .الموسيقية
 Sibelius برنامج واجهة مكونات على التعرف -
 .المساعدة النوافذ -

  √ √       √ √     √   √ √ √ 

 الموسيقى تأليف برنامج في التدوين عملية -
Sibelius 

 الموسيقى تأليف برنامج في التحويل عالمات -
Sibelius 

 Sibelius الموسيقى تأليف برنامج -
 الموسيقى تأليف برنامج في الثلثية تدوين -

Sibelius 
 قىالموسي تأليف برنامج في درجة الربع تدوين -

Sibelius 

  √ √       √ √     √   √ √ √ 

 √ √ √   √     √ √       √ √   :الرقمي والصوت الموسيقي برامج -



 ة التعليم واالعتماد الهيئة القومية لضمان جود
  

المهارات المهنية  المهارات الذهنية المعرفه والفهم المجتوى  م
 والعملية

المهارات 
 العامة

 3د 2د 1د 3ج 2ج 1ج 6ب 5ب 4ب 3ب 2ب 1ب 10أ 9أ 8أ 7أ 6أ 5أ 4أ 3أ 2أ 1أ
 Gold Wave برنامج -
 .Gold Wave برنامج استخدامه -
 .Gold Wave برنامج مميزات -
 :الرقمي والصوت الموسيقي برامج -
 Power Karaoke Plus برنامج -
 Finale Note pad برنامج -
 :الرقمي والصوت الموسيقي برامج -
 .االفتراضي الملحن برنامج -

  √ √       √ √      √  √ √ √ 

 :التعليم في االنترنت -
 التعليم في االنترنت خدمات استخدام اسباب -
 .التعليم في االنترنت خدمات استخدام مجاالت -
 :التعليم في االنترنت -
 .التعليم في لكترونياإل البريد استخدامات -
 .التعليم في اإلنترنت استخدام عوائق -

 في اإلنترنت استخدام نحو المعلمين اتجاهات
 .التعليم

    √              √ √  √ 

 

 أ.د/ زينب محمد امينرئيس مجلس القسم العلمي:       .د. نسرين عزت زكى. أستاذ المادة:

 



 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة الثالثة. المستوي : آلة أساسية بيانو. :اسم المقرر  318ت م الرمز الكودي : 

 نظري             تطبيقي      (2عدد الساعات الدراسية : ) التربية الموسيقية.التخصص :

 

 

 هدف المقرر : -2

 بالمستوى الفني للطالب على آلة البيانو " تدريس في الفصلين". ءاإلرتقا .1

تحسين تكنيك العزف ، والقدرة علىى اإلسىتبابات اإليقاعيىة ، واللحنيىة ،  .2

 والتميز بين ألوان التعبير الموسيقي المختلفة.

 -المستهدف من تدريس المقرر : بإنتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 قراءة ، ترديد ، وكتابة النوتة الموسيقية. أسسيعرف  .1أ

 . يعرف فنيات ومهارات األداء العزفي على آلة البيانو. 2أ

. يتعرف المصطلحات ، والمفاهيم األساسية المرتبطىة بقواعىد الموسىيقى 3أ

 الغربية.

 

 المهارات الذهنية : -ب

اآللىىة فىىي مبىىا   ءاإلبداعيىىة لفنيىىات ، ومهىىارات أدا. يسىىتخدم القىىدرات 1ب

 التخصص.

 . يحلل بعض المشكالت العزفية ، ويستنتج طرق حلها.2ب

 التعليم. مبا  في المهنية العالقات ومتطلبات . يستعمل مصادر3ب

 

 المهارات المهنية : -ج

 اً.منفرد ة البيانوآل على يعزف. 1ج

الحركي من خال  إصدار إستبابات يكتسب وينمي مهارة التآزر . 2ج

متأنية تبمع بين اإلدراك والسمع ، وبين التركيز ، األداء ، والتوافق مع 

 .حركة أعضاء البسم

 

 المهــارات العامــة : -د

 . يكتسب القدرة على تطوير ، وتقييم الذات ، وفقاً لمتطلبات سوق العمل.1د

 المستمر في مبا  التخصص.. ينمي مهارات التعلم الذاتي ، والتعلم 2د

. ينمي مهارات إتخاذ القرار ، وحل المشكالت المرتبطة بالنواحي 3د

 التعليمية.

 

 

ــــــــــــــــــوي  -4 المحتـ

النظـــري والتطييقـــي 

 للمقـــرر :

ت
ثا
دي
ح
ت

 

الفني ، والتحليىل الموسىيقي للمقطوعىات  ءإدراك المفاهيم النظرية لألدا .1

 من حيث الصياغة والهارمونية.

 أوكتاف. 2الساللم : سلم )مي ، سي ، مي بيمو ( ماجيير  .2

 ( تمرين هانون.2عدد ) .3

 ( تمرين لونبو3عدد ) .4

 .849تمرين من كتاب تشرني مصنف  .5

 حركتان من صوناتين. .6

 (Short Prelude and Fugeمقطوعة واحدة من كتاب باخ ) .7

 مقطوعة غربي. .8

 ما يستبد من موضوعات. .9

 ـ ـ 2

 



 

 أساليب التعليم والتعلم : -5
 األسلوب م

 بيان عملي 1

 مناقشة 2
 

 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 %60 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطييقي 2

 ـــ ـــــــ  ---------------------------------------- االمتحان التحريري 3

 %100المبموع  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر وبإشراف القسم العلمي مذكرات : -أ

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب ملزمة : -ب

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب مقترحة : -ج

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 الرقمية التابعة للبامعة.مراجعة المكتبة 

البحث عىن المواقىع التىي تخىدم التربيىة الموسىيقية عامىة ، والمىادة التعليميىة 

 خاصة.

 

 

 

 



 
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عيد الخالق                                            يسرا عبد هللا محمدد/ أستاذ المقرر: 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: .( قانونانية إختيارية ) ثآلة :اسم المقرر 319ت م الرمز الكودي:

 يتطبيقنظري                    (1: )ات الدراسيةلساععدد ا .التربية الموسيقيةالتخصص:

 

 

 هدف المقرر: -2

تنميةةة القةةعرى إسةةد إسةةتضعام القيةة ت العقيقةةة ز  آلةة  إنةةع إةة   آلةةة  .1

 القانون.

 تحسين القعرى إسد اإلستجابات اإليقاإية ز  السحنية. .2

ع ةوسةةيسة لتنميةةة  .3 تميةة  ولةةوان التقبيةةر الموسةةيقي المضتسفةةة وساماع ز  إسةةتماإا

 .ثقافة الط ب الفنية

 -دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : بانتهاءالمستهدف من تدريس المقرر: -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 يقر   قرامى ز ترسيع ز  ةتابة النوتة الموسيقية..1و

 فنيات  مهارات األسام الق في إسد آلة القانون. يشرح.2و

المصةةطسحات ز  المفةةاايس األساسةةية المرتبطةةة بقواإةةع الموسةةيقد  يةةرةر.3و

 القربية.

 

 المهارات الذهنية: -ب

اآللةةة فةةي مجةةا   م. يسةةتضعم القةةعرات اإلبعاإيةةة لفنيةةات ز  مهةةارات وسا1ب

 .التضصص

 طرق حسها. يستنتج يحسل بقض المشك ت الق فيةز .2ب

 التقسيس. مجا  في المهنية الق قات  متطسبات يستقمل مصاسر. 3ب

 

 المهارات المهنية: -ج

 .ز  في مجموإات اع منفرسة القانون آل إسد يق  . 1ج

 استجاباتإصعار  يكتسب  ينمي مهارى التآزر الحرةي من خ  . 2ج

متأنية تجمع بين اإلسراك  السمع ز  بين الترةي  ز األسام ز  التوافق مع 

 .حرةة وإيام الجسس

 

 المهــارات العامــة: -د

ع لمتطسبات سوق 1س . يكتسب القعرى إسد تطوير ز  تقييس الرات ز  فقا

 القمل.

 . ينمي مهارات التقسس الراتي ز  التقسس المستمر في مجا  التضصص.2س
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 والتطبيقي للمقـــرر:

ت
ثا
حع
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اليةةع اليمنةةي ز  اليسةةرف لسقةة   مةةن  اسةةتضعامالتةةعريب إسةةد مهةةارات  .1

ع فةةد حةةع س  خةة   إةة   مقامةةات الموسةةيقد القربيةةة صةةقوساعز  ابوطةةا

 األةتا   بسرإات مضتسفة.

 إ   سماإي نوا وثر جميل إويس. .2

 إ   سماإي جهارةاه صفر إسد . .3

 إ   لونجا رياض. .4

 إ   تحميسة بياتد القريان.  .5

 إ   مقطوإة إ ي ى . .6

 ما يستجع من موضوإات. .7

 ـ ـ

 

1 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 بيان إمسي 1

 مناقشة 2

  صغيرهالتعريبات في مجموإات  3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع إشر أعمال السنة 1

 %60 األسبوع الثامن  القشرين امتحان تطبيقي 2

 ـــ ـــ ــــ ---------------------- االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 الدراسية والمراجع:قائمة الكتب   -7

 محاضرات مقعى بواسطة وستاآ المقرر  بإشرا  القسس القسمي مذكرات: -أ

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب ملزمة: -ب

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب مقترحة: -ج

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مراجقة المكتبة الرقمية التابقة لسجامقة.

التربيةة الموسةيقية إامةة ز  المةاسى التقسيميةة  البحث إةن المواقةع التةي تضةعم

 خاصة.

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 
 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 
 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق آالء مصطفي محمد علي                                    أستاذ المقرر: د/ 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: .( نايانية إختيارية ) ثآلة :اسم المقرر 319ت م الرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري               (1: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2

 إستخدام العضالت الدقيقة ، وذلك عند عزف آلة الناي.تنمية القدرة على  .1

 تحسين القدرة على اإلستجابات اإليقاعية ، واللحنية. .2

ع ةوسززيلة لتنميززة  .3 تميززز ولززوات التعبيززر الموسززيقي المختلفززة وساماع ، وإسززتماعا

 ثقافة الطالب الفنية.

 -قادراً على أن :المستهدف من تدريس المقرر:بإنتهاء دراسة المقرر يكون الطالب  -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 يعرف  قرامة ، ترسيد ، وةتابة النوتة الموسيقية. .1و

 . يعرف فنيات ومهارات األسام العزفي على آلة الناي.2و

المصزززطلحات ، والمفزززاسيس األساسزززية المرتبطزززة بقواعزززد علزززي . يتعزززرف 3و

 الموسيقى العربية.

 

 المهارات الذهنية: -ب

اآللززة فززي مجززا   ميسززتخدم القززدرات اإلبداعيززة لفنيززات ، ومهززارات وسا. 1ب

 التخصص.

 .يحلل بعض المشكالت العزفية، ويستنتج طرق حلها.2ب

 التعليس. مجا  في المهنية العالقات ومتطلبات . يستعمل مصاسر3ب

 

 المهارات المهنية: -ج

 .، وفي مجموعات اع منفرس ة النايآل على يعزف. 1ج

إصدار إستجابات  وينمي مهارة التآزر الحرةي من خال يكتسب . 2ج

متأنية تجمع بين اإلسراك والسمع ، وبين الترةيز ، األسام ، والتوافق مع 

 .حرةة وعضام الجسس

 

 المهــارات العامــة: -د

ع لمتطلبات سوق العمل.1س  . يكتسب القدرة على تطوير ، وتقييس الذات ، وفقا

 الذاتي ، والتعلس المستمر في مجا  التخصص.. ينمي مهارات التعلس 2س
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 والتطبيقي للمقـــرر:
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 التعرف على تطور آلة الناي عبر العصور المختلفة. .1

التعرف على تقنيزات العززف المختلفزة مزن خزال  وصزع األصزابع علزى  .2

 اآللة ، وةيفية إصدار الصوت منهافي األوصاع المختلفة.

التززدريب علززى ةيفيززة اسززتخدام اليززدين فززي العزززف علززى اآللززة مززن خززال   .3

 .عزف بعض النغمات السريعة والقفزات

التدريب علزى وسام مهزارة النغمزات الممتزدة ، ومهزارة ونصزاف الفتحزات  .4

 على آلة الناي.

التعززرف علززلى الهيكززل البنززالي للقوالززب اآلليززة ) السززماعي ، اللونجززا ،  .5

 البولكا ، المقطوعة(. 

 ما يستجد من موصوعات. .6

 ل ل

 
1 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 مناقشة 1

  بيات عملي 2

 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 %60 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطبيقي 2

 للل للل لللل ------------------ التحريرياالمتحان  3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 .محاصرات معدة بواسطة وستاذ المقرر وبإشراف القسس العلمي مذكرات: -أ

 لللل لللل لللل لللل كتب ملزمة: -ب

 لللل لللل لللل لللل كتب مقترحة: -ج

نشرات دوريات علمية أو  -د

 ... الخ

 مراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

البحث عزن المواقزع التزي تخزدم التربيزة الموسزيقية عامزة ، والمزاسة التعليميزة 

 خاصة.

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 
 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 
 أستاذ المقرر: د/ احمد قناوي                                           رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 : بيانات المقرر -1

 .الفرقة الثالثةالمستوي: .انية إختيارية ) ترومبون (ثآلة :اسم المقرر ـ ـ ـ ـالرمز الكودي:

 .التربية الموسيقيةالتخصص:
 

 يتطبيقنظري                    (1: )ات الدراسيةلساععدد ا

 

 

 هدف المقرر: -2

 المهارات العزفية بما يتناسب مع المقرر.تنمية  .1

 زيادة المساحة الصوتية المستخدمة على اآللة لدى الطالب.  .2

 أثناء عزف النغمات الحادة. إستخدام عضالت البطن بطريقة سليمة .3

 -المستهدف من تدريس المقرر:بإنتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : -3

 

 والفهــــم:المعرفـــة  -أ

 كيفية التحكم فى عضالت البطن أثناء العزف. يشرح.1أ

. يعى أهمية التحكم فى عضالت الشفاة فيما يتناسب مع المساحة العزفيةة 2أ

 للمقرر.

 .يعى أهمية سرعة الهواء أثناء عزف النغمات الحادة.3أ

 

 

 المهارات الذهنية: -ب

بمةةا يتناسةةب مةةع يميةةز بةةين دردةةة إةةد أو إرتخةةاء عضةةالت الةةبطن  . 1ب

 .النغمات المراد عزفها

 .يستنتج بعض المشكالت العزفيه و طرق حلها.2ب

 .يميز بين سرعة الهواء عند عزف النغمات الحادة، والنغمات الغليظة. 3ب

 

 المهارات المهنية: -ج

 .يتقن التحكم فى عضالت البطن. 1ج

السادسة حتى نغمة يستخدم النغمات من نغمة )فا( القرار على المسافة . 2ج

 .)صول( الجواب على المسافة الثانية فى عزف المقطوعات المقررة

 

 المهــارات العامــة: -د

 ينمي مهارات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر في مجال التخصص.. 1د

ينمي مهارات إتخاذ القرار ، وحل المشكالت المرتبطة بالنواحي  .2د

 التعليمية.
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ــــي  النظــــري والتط يق

ت للمقـــرر:
ثا
دي

ح
الت

 

التدريب على أداء بعض تمةارين الةروتين اليةومى الخةال بةالتحكم فةى  .1

عضالت الشفاة وعضلة اللسان ، ومن خالل الةتحكم فةى سةرعة حركةة 

 اليد اليمنى وتوافقها مع عملية التنفس.

 التدريب على بعض الساللم الكبيرة ) فا ، صول ، ال بيمول ، مي (. .2

 التدريب على بعض التنويعات في سلم )فا ، صول(. .3

 التدريب على أداء الصوناتا بمصاحبة البيانو. .4

 ما يستجد من موضوعات . .5

 ـ ـ

 
1 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 بيان عملي 1

 مناقشة 2

  التدريس في مجموعات صغيره 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 الدرجات توزيع

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 %60 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تط يقي 2

 ـــ ـــ ــــ -------------------- االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 وبإإراف القسم العلميمحاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر  مذكرات: -أ

 

 

 كتب ملزمة: -ب

1. Cimera hovey method for trombone 

2. Posaune Lernen mit Spab 

3. First book of trombone solos 

4. Sonata Teleman. 

5. Elegy for trombone and piano 

 

 First Book Of trombone Solos كتب مقترحة: -ج

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مرادعة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

البحث عةن المواقةع التةي تخةدم التربيةة الموسةيقية عامةة ، والمةادة التعليميةة 

 خاصة.

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد ع د الخالق                                               باسم سطوحيد/ أستاذ المقرر: 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة الثالثة.المستوي: آلة ثانية اختيارية)عود( :اسم المقرر 319ت م الرمز الكودي:

 نظري             تطبيقي       (1عدد الساعات الدراسية: ) التربية الموسيقية.التخصص:

 

 

 هدف المقرر: -2

إستخدام العضالت الدقيقة ، وذلك عند عزف  للزة  تنمية القدرة على .1

 العود

 تحسين القدرة على اإلستجابات اإليقاعية ، واللحنية. .2

ع  وسززيلة  .3 تميززف ولززوات التعبيززر الموسززيقي المختلفززة وداماع ، وإسززتماعا

 .لتنمية ثقافة الطالب الفنية.

 -دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : بانتهاءالمستهدف من تدريس المقرر: -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 يعر   قرامة ، ترديد ، و تابة النوتة الموسيقية..1و

 .يشرح فنيات ومهارات األدام العففي على للة العود.2و

.يززر ر الملززطلحات ، والمفززاسيس األساسززية المرتبطززة بقواعززد الموسززيقى 3و

 العربية.

 

 المهارات الذهنية: -ب

اآللززة فززي مجززا   م. يسززتخدم القززدرات اإلبداعيززة لفنيززات ، ومهززارات ودا1ب

 التخلص.

 .يحلل بعض المشكالت العففية، ويستنتج طرق حلها.2ب

  . يستعمل ملادر ومتطلبات العالقات المهنية في مجا  التعليس.3ب

 

 المهارات المهنية: -ج

 .، وفي مجموعات اع منفردة القانوت لل على يعف . 1ج

 استجاباتإصدار  يكتسب وينمي مهارة التآزر الحر ي من خال . 2ج

متأنية تجمع بين اإلدراك والسمع ، وبين التر يف ، األدام ، والتوافق مع 

 .حر ة وعضام الجسس

 

 المهــارات العامــة: -د

ع لمتطلبات سوق 1د  العمل.. يكتسب القدرة على تطوير ، وتقييس الرات ، وفقا

 . ينمي مهارات التعلس الراتي ، والتعلس المستمر في مجا  التخلص.2د

 

 

ــــــــــــــــــوي  -4 المحتـ

ـــي  النظـــري والتطييق

 للمقـــرر:

ت
ثا
دي
ح
الت

 

التعر  على طرق استخدام الريشة المختلفة في العف  والتدريب  .1

 .على مهارات استخدام اليد اليمني واليسرى للعف 

 عف  سماعي نوا وثر جميل عويس. .2

 عف  سماعي جهار اه صفر على . .3

 التدريب على عف  لونجا رياض. .4

 عف  تحميلة بياتى العريات.  .5

 التدريب على عف  مقطوعة عفيفة . .6

 ما يستجد من موضوعات. .7

 ـ ـ

 

1 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 أساليب التعليم والتعلم: -5
 األسلوب م

 بيات عملي 1

 مناقشة 2

  التدريبات في مجموعات صغيره 3
 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 %60 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطييقي 2

 ـــ ـــ ــــ ---------------------- االمتحان التحريري 3

  %100المجموع  
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع:  -7

 محاضرات معدة بواسطة وستاذ المقرر وبإشرا  القسس العلمي مذكرات: -أ

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب ملزمة: -ب

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب مقترحة: -ج

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 مراجعة المكتبة الرقمية التابعة للجامعة.

والمزادة التعليميزة البحث عزن المواقزع التزي تخزدم التربيزة الموسزيقية عامزة ، 

 خاصة.

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 
 

   مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي (أ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عيد الخالق امين                                        هيام توفيقد/ أستاذ المقرر: 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 بيانات المقرر : -1

 الفرقة الثالثة. المستوي : (. كمانآلة ثانية إختيارية )  :اسم المقرر  319ت م الرمز الكودي : 

 التربية الموسيقية.التخصص :
 

 نظري             تطبيقي      (1عدد الساعات الدراسية : )

 

 

 هدف المقرر : -2

 بالمستوى العزفي على آلة الفيولينة. ءاإلرتقا .1

 .فيولينةعند عزف آلة الإستخدام العضالت الدقيقة  تنمية القدرة على .2

أليوان بيين تميز اإلستجابات اإليقاعية ، واللحنية ، والتحسين القدرة على  .3

 ي المختلفة.التعبير الموسيق

 -الطالب قادراً على أن :المستهدف من تدريس المقرر : بإنتهاء دراسة المقرر يكون  -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 يعرف  قراءة ، ترديد ، وكتابة النوتة الموسيقية. .1أ

 . الكمانات األداء العزفي على آلة . يعرف على فنيات ومهار2أ

. يتعيييرف عليييى الم يييطلحات ، والمفييياايم األساسيييية المرتبطييية بقواعيييد 3أ

 ربية.غالموسيقى ال

 

 الذهنية :المهارات  -ب

اآلليية فييي مجييا   ء. يسييتخدم القييدرات اإلبداعييية لفنيييات ، ومهييارات أدا1ب

 التخ ص.

 . يحلل بعض المشكالت العزفية ، ويستنتج طرق حلها.2ب

 التعليم. مجا  في المهنية العالقات ومتطلبات . يستعمل م ادر3ب

 

 المهارات المهنية : -ج

 .، وفي مجموعات ا  منفردة الكمان آل على يعزف. 1ج

يكتسب وينمي مهارة التآزر الحركي من خال  إصدار إستجابات . 2ج

متأنية تجمع بين اإلدراك والسمع ، وبين التركيز ، األداء ، والتوافق مع 

 .حركة أعضاء الجسم

 

 المهــارات العامــة : -د

 العمل.. يكتسب القدرة على تطوير ، وتقييم الذات ، وفقا  لمتطلبات سوق 1د

 . ينمي مهارات التعلم الذاتي ، والتعلم المستمر في مجا  التخ ص.2د

 

 

ـــوي النيــري  -4 المحتـ

ت والتطبيقي للمقـــرر :
ثا
دي
ح
الت

 

 أوكتاف. 2الساللم : سلم )رى( ماجيير  .1

 (.Hans Sittبعض التمارين من كتاب )  .2

 مقطوعة غربي.  .3

 كونشيرتو.  .4

 ما يستجد من موضوعات. .5

 

 التعليم والتعلم :أساليب  -5
 األسلوب م

 بيان عملي 1

 مناقشة 2

 تعلم تعاوني 3
 

 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %40 األسبوع الرابع عشر أعمال السنة 1

 ـ ـ 1

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 %60 األسبوع الثامن والعشرين امتحان تطبيقي 2

 ـــ ـــ ــــ  االمتحان التحريري 3

 %100المجموع  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر وبإشراف القسم العلمي مذكرات : -أ

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب ملزمة : -ب

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب مقترحة : -ج

دوريات علمية أو نشرات  -د

 ... الخ

 التابعة للجامعة.مراجعة المكتبة الرقمية 

البحث عين المواقيع التيي تخيدم التربيية الموسييقية عامية ، والميادة التعليميية 

 خاصة.

 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 
 

   المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسيمصفوفة  (أ)

 

 
 رئيس مجلس القسم العلمى : أ.م.د/ احمد سعيد عبد الخالق رامي شهدي                                          أستاذ المقرر: د/ 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 

 بيانات المقرر : -1

 321أصتر الرمز الكودي : 
تاااخ ال ربتر وااا  الاااخم ربت  اااو   ااا  :اسممم المقمممرر 

 مصر.
 ربفرقا ربثخبثا. المستوي :

 الري             تطبوق           (2عدد الساعات الدراسية : ) ربتر وا ربموسوقوا.التخصص :

 

 

 المقرر :هدف  -2

 ت راف ربطخبب تطو  تخ ال ربحضخ رت  رب ورمل ربمجتم وا ربسخئدة.-1

تنموا قد ة ربطخبب ع ى رستنبخط ربنلخم ربت  ومى  ربقد ة ربنقداا بنقد -2

 رأل كخ   ربف سفخت ربتر واا ربمخت فا.

تنموااا قااد ة ربطخبااب ع ااى رسااتخود رأل كااخ   ت رسااا رساا خمخت أ ااد -3

 ربمفكران ربمس مون

 -المستهدف من تدريس المقرر : بإنتهاء دراسة المقرر يكون الطالب قادراً على أن : -3

 

 المعرفـــة والفهــــم: -أ

 .ربتطو  ربتخ اخ  ب حضخ رت ربمخت فا اشرح .1أ

 ربطرق ربمخت فا بد رسا تخ ال ربتر وا. .اوضح2أ

 اقخ ن  ون  ضخ تخن أ  أكثر.. 3أ

 

 

 المهارات الذهنية : -ب

انم  ربقد ة ع   ربتفكور ربنخقد عن طراق قد ته ع   اقد كل  ضاخ ة  .1ب

 من ربحضخ رت ربت  قخم  د رست خ.

. انماا  ربقااد ة ع اا  تح واال  تفسااور رب وقااا  ااون رب ورماال ربماا  رة  اا  2ب

 ربمجتمع  ربفكر ربتر وي ربسخئد.

 .انم  ربقد ة ع   تحداد ربمشكوت  تشخوص خ.3ب

 . انم  م خ ة ربمقخ اا.1ج المهارات المهنية : -ج

 

 المهــارات العامــة : -د

 . انم  م خ ة إستخدرم ربمكتبا.1ت

 . م خ ة ربمسخهما     ل ربمشكوت.2ت

 

 

المحتـممممممممممـوي الن ممممممممممري  -4

 والتطبيقي للمقـــرر :

 الموضوع م

 ـ مقدما عن ربمقر   محتواخته  أهدر ه 1

2 
تخ ال أهموا ت رسا تخ ال ربتر وا  طرق ت رسا  -

 ربتر وا.

 ربتر وا    ربمجتم خت رببدرئوا. - 3

 ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) رب ند  ربصون(. - 4

 . ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) مصر ربفرعواوا - 5

 ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) ربوواخن(. - 6

 ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) ربر مخن(. - 7

--

--

- 

2 

 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 
 

    رب صو  ربوسط  ربمسوحوا.ربتر وا  - 8

 ربتر وا    رب صو  ربوسط  رإلسوموا. 9

   ض ربمفكران من رب صو  ربوسط  رإلسوموا. - 10

 رتجخهخت ربتر وا    رب صر ربحداث. - 11

 ر د مفكري رب صر ربحداث. - 12

 مخ استجد من موضوعخت. 13
 

 

 أساليب التعليم والتعلم : -5
 األسلوب م

 محخضررت 1

 منخقشا 2

 منخقشا   ض رأل حخث ربمقدما من ربطوب. 3
 

 تقويم الطالب : -6

 التوقيت األساليب المستخدمة م
 توزيع الدرجات

 )الوزن(

 %20 طورل رسخ وع ربد رسا )تك وفخت( أعمال السنة 1

 ــــــــــ ------------- امتحان تطبيقي 2

 %80 عن طراق مج س ربك واات  تحداده  االمتحان التحريري 3

 %100ربمجموع  
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع :  -7

 محخضررت م دة  ورسطا أستخذ ربمقر    إشررف ربقس  رب  م  مذكرات : -أ

 ــــ ــــ ــــ ــــ كتب ملزمة : -ب

  ول منر ) ربمرجع    تخ ال ربتر وا(. - كتب مقترحة : -ج

 ت رسا مقخ اا بتخ ال ربتر وا(.عبد ربغن  عبوت)  -

 عبد هللا عبد ربدرا ) ربتر وا عبر ربتخ ال من رب صو  ربقداما  تى  -

 أ رئل ربقرن رب شران(.                    

 محمد عبد ربسوم  خمد) ت رسخت    تخ ال ربتر وا(. -

 مصطف  عبد ربر من ت  اش)    تخ ال ربتر وا(. -

نشرات دوريات علمية أو  -د

 ... الخ

 مررج ا ربمكتبا ربرقموا ربتخ  ا ب جخم ا.

رببحث عان ربمورقاع ربتا  تخادم ربتر واا ربموساوقوا عخماا د  ربماختة ربت  ومواا 

 خخصا.



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
   

 

 مصفوفة مقرر تاريخ التربية
المهارات  المهارت الذهنية المعرفة والفهم المجتوى  م

 المهنية
 المهارات العامة

 2د 1د 1ج 3ب 2ب 1ب 3أ 2أ 1أ

          ـ مقدما عن ربمقر   محتواخته  أهدر ه 1

2 
أهموا ت رسا تخ ال ربتر وا  طرق ت رسا  -

 ربتر وا.تخ ال 

         

          ربتر وا    ربمجتم خت رببدرئوا. - 3

4 
ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) رب ند  -

  ربصون(.

         

5 

ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) مصر  -

 ربفرعواوا

. 

         

          ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) ربوواخن(. - 6

          ربتر وا    ربمجتم خت ربقداما) ربر مخن(. - 7

          ربتر وا    رب صو  ربوسط  ربمسوحوا. - 8

          ربتر وا    رب صو  ربوسط  رإلسوموا. 9

10 
  ض ربمفكران من رب صو  ربوسط   -

 رإلسوموا.

         

          رتجخهخت ربتر وا    رب صر ربحداث. - 11

          ر د مفكري رب صر ربحداث. - 12

 .أ.د/ هاشم فتح هللا: رئيس مجلس القسم العلمي                   عبد القادر. أميمهد/ أستاذ المادة :  



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 

 

 

 توصيف مقرر دراسي

 بيانات المقرر -1

 الثالثةالفرقة  -:المستوي نظام  التعليم فى مصر: اسم المقرر 316ت ك الرمز الكودي:

 تطبيقي            نظري     ا ساعةالدراسية:  الساعاتعدد  التربية الموسيقيةالتخصص:

 
إعداد معلمم للمم دلمدرك المظمام التعليممي دلفنمم دلماميكيمات الع قمة بمي   .1 المقرر: هدف -2

 اجزائه.

نظام التعليم في مصر بمستولاته  اكساب الطالب معلومات أساسية ع  .2

اإلدارلة المختلفة دالقوى دالعوامل الثقافية التي تشكل نظام التعليم 

 دتؤثر فيه .

 -بانتناء دراسة المقرر لكون الطالب قادرا على أن :المستندف م  تدرلس المقرر: -3

 الطالب بعض مكونات المظام دمنامه. لوضحأن  1أ المعرفة والفهم -أ

 أن لتعرف على المستولات اإلدارلة لمظام التعليم . 2أ

 الطالب القوى دالعوامل الثقافية المؤثرة المظام التعليمي. لحدد أن 3أ

 أن لستمتج الطالب خصائص دمقومات المظام التعليمي. 1ب المهارات الذهنية: -ب

 أن لقارن الطالب بي  المستولات اإلدارلة المختلفة للمظام التعليمى 2ب

أن لحلل الطالب اثر القوى دالعوامل الثقافية في تشكيل معالم المظام  3ب

 التعليمي.

 دعماصر المظام التعليمي.أن لوظف ما استفادة م  دراسته لمكونات 1ج المهارات المهنية: -ج

 أن لربط بي  نظم التعليم دالقوى دالعوامل المؤثرة فينا.2ج

أن لمارس ددره )كمعلم مستقبل ( في المستوى اإلداري المماسب ضم   3ج

 المستولات اإلدارلة للمظام التعليمي.

اصة بالقوى أن لطبق مبدأ ربط الظواهر بصفة عامة دالتعليمية بصفة خ1د المهارات العامة:  -د

 دالعوامل المؤثرة في حياته المنمية.

 
 

1 
 



 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 الموضوع م محتوي المقرر: -4

 مقدمة ع  موضوعات المقرر دأهدافه  1

 نظام التعليم : المفنوم 2

 نظام التعليم: الخصائص. 3

 نظام التعليم: المقومات 4

 نظام التعليم: المقومات 5

 العماصر دالمكونات. نظام التعليم: 6

 إدارة التعليم في مصر. 7

 المستولات اإلدارلة 8

 المركزلة دال مركزلة في إدارة التعليم 9

 القوى دالعوامل الثقافية المؤثرة في المظام التعليمي 10

 القوى دالعوامل الثقافية المؤثرة في المظام التعليمي 11

 القوى دالعوامل الثقافية المؤثرة في المظام التعليمي 12

  لستجد م  موضوعات. ما 13
 

أسمممماليب التعلمممميم  -5

 دالتعلم:
 االسلوب م

 المحاضرة 1

 المماقشة دالحوار. 2

  مماقشة بعض التكليفات المقدمة م  الط ب. 3

 تقولم الط ب -6

 توزيع الدرجات التوقيت األساليب المستخدمة م

 %20 طوال أسابيع الدراسة أعمال السمة : تكليفات 1

 اختبار الفصل الدراسي 2
لتم تحدلده ع  طرلق مجلس 

 الكلية
80% 

 
 قائمة الكتب الدراسية دالمراجع:  -7

 محاضرات معدة بواسطة أستاذ المقرر دبإشراف القسم العلمي مذكرات: -أ

 . م  ممظور إداري :ة د نظم التعليم: التربية المقارن (2015احمد ابراهيم)  كتب ملزمة: -ب

 

 

 

األيديولوجيا والتربية والنظام العالمي  :لتربية المقارنة واأللفية الثالثةا( : 2005عبود )عبدالغني كتب مقترحة: -جـ
 .الجديد

دوريــــــاة عوميــــــة  و  -د
 نشراة ... الخ

 

http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%af%d8%8c+%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%ba%d9%86%d9%8a.+
http://srv4.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&criteria1=2.&SearchText1=%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af%d8%8c+%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af+%d8%a7%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%87%d9%8a%d9%85.+


 الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 

 مصفوفة مقرر نظام التعويم
المهارات  المهارات المهنية المهارات الذهنية المعرفة والفهم المجتوى  م

 العامة
 1د 3ج 2ج 1ج 3ب 2ب 1ب 3أ 2أ 1أ

           مقدمة ع  موضوعات المقرر دأهدافه  1

           نظام التعويم : المفهوم 2

           التعليم: الخصائص.نظام  3

           نظام التعليم: المقومات 4

           نظام التعليم: المقومات 5

           العناصر والمكوناة. نظام التعليم: 6

           إدارة التعويم في مصر. 7

           المستوياة اإلدارية 8

           التعويمالمركزية والالمركزية في إدارة  9

10 
القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في النظام 

 التعويمي

          

11 
القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في النظام 

 التعويمي

          

12 
القوى والعوامل الثقافية المؤثرة في النظام 

 التعويمي

          

 عبدالعزيز                            رئيس مجلس القسم العلمي: أ.د/ داليا طه محمودأستاذ المادة: د/عبدالصبور 

 


