
الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

بیانوالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المعلومات والمفاھیم:-

المھارات الذھنیة: ـ

المھارات المھنیة:-

المھارات العامة:-

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١
بیانوالتخصص:-٢
سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣
) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤
ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى
متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦
معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

المعاییر األكادیمیة:-٨
التي قواعد وأسس التوزیع اآللي والغنائي والهارمونيتطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

اكتسبها في ممارسته المهنیة.
لها.حلوالواقتراحالصعوبات التقنیات العزفیةتحدید-٢
التكنولوجیةالوسائلواستخداممهارات البحث العلميإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها المناسبة
عزف وتدریس آلة لتشخیص المشكالت المرتبطة بمجاالت 

المهنیة.ممارستهفيوعالج هذه المشكالتالبیانو
المهنيالعملخاللمنالعزف فرقوقیادةالتواصل-٤

المنظومي.
المتاحة.المعلوماتضوءفيتنفید االرشادات العزفیة-٥
بكفاءة.المتاحةمصادر المعلومات الموسیقیةتوظیف-٦
الموروث علىوالحفاظمحافظة المنیاتنمیةفيبدورهالوعي-٧

.الموسیقي
مهنة وقواعدوالمصداقیةبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف-٨

والمحاسبة.المسائلةوتقبلمعلم البیانو
في المستمرالتعلمفيواالنخراطذاتهتنمیةضرورةإدراك-٩

.مجال البیانو
األجنبیة اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةالتواصل-١٠

.الدوریات والمجالت األجنبیةللتمكن من االطالع علي 
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم -١١

ممارساتهفيوالنفسيالتربويوالتوجیهاإلرشادآلیاتووالتعلم
یة.المهن

البیانومجالفيالمتخصصةوالمعارفواألساسیاتالنظریات-١المعلومات والمفاھیم:-
النظریة وتاریخ وتحلیل الموسیقى العالمیةلك قواعد الموسیقى وكذ
مجالفيالمهنیةللممارسةوالقانونیةاألخالقیةالمبادئ-٢

المشاریع الموسیقیة تخصص البیانو
العزف مجالفيالمهنیةالممارسةفيالجودةوأساسیاتمبادئ-٣

على آلة البیانو
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها البیئةعلىالموسیقى تأثیر-٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
التي اكتسبها في ممارسته قواعد وأسس الهارموني والتوزیع اآللي -٥



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

المهنیة.
نظریاتو مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦

والنفسي.التربوياإلرشاد
لمى عند اعداده للبحوث فى مجال طرق ومنهجیات البحث الع-٧

تخصصه.
ألولویاتهاوفقاوترتیبهاالمدونات الموسیقیةوتحلیلحدیدت-١المھارات الذھنیة: ـ

البیانومجالفياقتراح االرشادات العزفیة للصعوبات التكنیكیة -٢
بالبیانوالعالقةذاتوالمواضیعلألبحاثالتحلیلیةالقراءة-٣
االداء على آلة البیانوفيالمتقدماالداء العزفي تقییم-٤
ضوءفياقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات العزفیة- ٥

المتاحةالمعلومات
البیانومجالفيالعزفیة المهاراتتطبیق-١المھارات المھنیة:-

التمارین واالرشادات العزفیة للصعوبات المقترحة.كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

فرق العمل الموسیقي.ادارة 
المقدمة للمشكالت التمارین واالرشادات العزفیة یقیم نتائج -٤

ویقترح البدائل. العزفیة
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-١العامة:المھارات -
الممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢

المهنیة
الشخصیةالتعلمیةاحتیاجاتهوتحدیدالذاتيالتقییم-٣
المعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤

والمعارف
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦
والمستمرالذاتيالتعلم-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - √



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 

√

√

√

√

√

√

√
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والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج فعال نظراً 

التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١
بیانوالتخصص:-٢
سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣
) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤
ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى
متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦
معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة

ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

√

√
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المعاییر األكادیمیة:-٨
التي قواعد وأسس التوزیع اآللي والغنائي والهارمونيتطبیق -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

اكتسبها في ممارسته المهنیة.
لها.حلوالواقتراحالصعوبات التقنیات العزفیةتحدید-٢
التكنولوجیةالوسائلواستخداممهارات البحث العلميإتقان-٣

وأدوات البحث ومعالجة البیانات وتحلیلها وتفسیرها المناسبة
عزف وتدریس آلة لتشخیص المشكالت المرتبطة بمجاالت 

المهنیة.ممارستهفيوعالج هذه المشكالتالبیانو
المهنيالعملخاللمنالعزف فرقوقیادةالتواصل-٤

المنظومي.
المتاحة.المعلوماتضوءفيتنفید االرشادات العزفیة-٥
بكفاءة.المتاحةمصادر المعلومات الموسیقیةتوظیف-٦
الموروث علىوالحفاظمحافظة المنیاتنمیةفيبدورهالوعي-٧

.الموسیقي
مهنة وقواعدوالمصداقیةبالنزاهةااللتزامیعكسبماالتصرف-٨

والمحاسبة.المسائلةوتقبلمعلم البیانو
في المستمرالتعلمفيواالنخراطذاتهتنمیةضرورةإدراك-٩

.مجال البیانو
األجنبیة اللغاتوبإحدىسلیمةعربیةبلغةالتواصل-١٠

.الدوریات والمجالت األجنبیةللتمكن من االطالع علي 
توظیف نظریات علم النفس التعلیمي في عملیة التعلیم -١١

ممارساتهفيوالنفسيالتربويوالتوجیهاإلرشادآلیاتووالتعلم
یة.المهن

البیانومجالفيالمتخصصةوالمعارفواألساسیاتالنظریات-١المعلومات والمفاھیم:-
النظریة وتاریخ وتحلیل الموسیقى العالمیةلك قواعد الموسیقى وكذ
مجالفيالمهنیةللممارسةوالقانونیةاألخالقیةالمبادئ-٢

المشاریع الموسیقیة تخصص البیانو
العزف مجالفيالمهنیةالممارسةفيالجودةوأساسیاتمبادئ-٣

على آلة البیانو
من خالل التعلیمیة والحفاظ علیها البیئةعلىالموسیقى تأثیر-٤

قراءاته المتنوعة باللغة العربیة واألجنبیة.
التي اكتسبها في ممارسته قواعد وأسس الهارموني والتوزیع اآللي -٥
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المهنیة.
نظریاتو مصادر المعلومات بأنماطها المختلفة ونظم إدارتها-٦

والنفسي.التربوياإلرشاد
لمى عند اعداده للبحوث فى مجال طرق ومنهجیات البحث الع-٧

تخصصه.
ألولویاتهاوفقاوترتیبهاالمدونات الموسیقیةوتحلیلحدیدت-١المھارات الذھنیة: ـ

البیانومجالفياقتراح االرشادات العزفیة للصعوبات التكنیكیة -٢
بالبیانوالعالقةذاتوالمواضیعلألبحاثالتحلیلیةالقراءة-٣
االداء على آلة البیانوفيالمتقدماالداء العزفي تقییم-٤
ضوءفياقتراح تمارین تكنیكیة لتذلیل الصعوبات العزفیة- ٥

المتاحةالمعلومات
البیانومجالفيالعزفیة المهاراتتطبیق-١المھارات المھنیة:-

التمارین واالرشادات العزفیة للصعوبات المقترحة.كتابة-٢
صفات القیادة الناجحة ومهارة الذكاء االجتماعي في اكتساب-٣

فرق العمل الموسیقي.ادارة 
المقدمة للمشكالت التمارین واالرشادات العزفیة یقیم نتائج -٤

ویقترح البدائل. العزفیة
في إدارة مصادر المعلومات.المشاركة-٥
.ي والتوجیه النفسيأسس اإلرشاد التربو توظیف-٦

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-١العامة:المھارات -
الممارسةتطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٢

المهنیة
الشخصیةالتعلمیةاحتیاجاتهوتحدیدالذاتيالتقییم-٣
المعلوماتعلىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٤

والمعارف
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٥
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٦
والمستمرالذاتيالتعلم-٧

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - √
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نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة داریة والتنظیمیةالمعوقات اإل-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 

√

√

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج فعال نظراً 

التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

ماجستیر التربیة الموسیقیةاسم البرنامج:-١

البیانوالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

العلميالقسم 

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%82.46معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــامج (منســـــوبة إلـــــي - اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرن

٣األعـــــداد الملتحقـــــة بالبرنـــــامج خـــــالل آخــــــر 
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ182.46%

√

√
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الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

مقبولجیدجید جداممتاز
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1ـــــــــــــــــــــــــ

المعاییر األكادیمیة:-٨
المعاییر األكادیمیة - 

المرجعیة:

في مجال البیانوالعلميالبحثومنھجیاتأساسیاتتطبیقإجادة.١
المختلفةأدواتھواستخدام

البیانومجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق.٢
وأسس الھارموني والتوزیع اآلليقواعد الموسیقى النظریة تطبیق.٣

المھنیةممارستھفيالعالقةذاتالمعارفمعودمجھا
مجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةالبحثیة بالمشاكلوعیاإظھار.٤

العزف على آلة البیانو.
لھاحلوالوإیجادالصعوبات العزفیةتحدید.٥
.العزف على البیانو المتقدممنمناسبنطاقإتقان.٦
العزف اآلليفرققیادةعلىوالقدرةبفاعلیةالتواصل.٧
مختلفةمھنیةسیاقاتفياقترح االرشادات العزفیة المناسبة .٨
والحفاظاستفادةأعليیحققبمامصادر المعلومات المتاحةتوظیف.٩

علیھا
علىوالحفاظالمجتمعتنمیةفيالموسیقي ودوره الوعيإظھار.١٠

واإلقلیمیةالمتغیرات العالمیةوءضفيالبیئة
وااللتزاموالمصداقیةبالنزاھةااللتزامیعكسبماالتصرف.١١

مھنة معلم البیانو.بقواعد
واظھار القدرة على على التعلم مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة. ١٢

المستمر في مجال العزف على آلة البیانو.
.البیانوبالمھارات الالزمة ألداء یلم -١المعلومات والمفاھیم:-أ

یتعرف على اسلوب اداء المصاحبة.-٢
في القرن المؤلفین العالمین والقومیین للموسیقي العالمیةیعدد اھم -٣

العشرین.
یلم بطرق التدریس الحدیثة على الة البیانو.-٤
یوضح اھم التیارات الموسیقیة في القرن العشرین.-٥
ات التي طرأت على العناصر االساسیة للموسیقي یشرح اھم التغییر-٦

والقوالب.
یذكر اھم اسالیب التدوین الحدیثة.-٧

یحلل ویقیس العناصر األساسیة المبنى علیھا الھیكل اللحنى لالعمال -١المھارات الذھنیة: ـب
بصورة منطقیة العمل الموسیقيناقش یالموسیقیة تحلیالً وھلیاً و

المصاحبة.اداءویوظفھما في 
یقارن بین طرق التدریس المختلفة آللة البیانو و استخدام كل منھا.-٢
یستنتج أھم طرق التدریس الفعالة في تدریس الة البیانو.-٣
یمیز بین اسالیب التدوین الحدیثة.-٤
یصنف التیارات الموسیقیة في القرن العشرین.-٥
العشرین والعصور یقارن بین العناصر الموسیقیة في القرن -٦

الموسیقیة السابقة.
متنوعةمھنیةسیاقاتفياقتراح االرشادات العزفیة المناسبة-٧
مشكلةحولمنھجیةعلمیةدراسةكتابةأو/وبحثیةدراسةإجراء-٨

في مجال العزف على آلة البیانوبحثیة
بأسس سلیمة ویطبق ما درسھ من البیانوآلةیمارس العزف على -١المھارات المھنیة:-ج
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األداء.قواعد ونظریات موسیقیة في 
یستخدم أھم العناصر البنائیة للتحلیل الموسیقى في التحلیل الفوري -٢

البیانو.لمقطوعات 
الموسیقى یشخص نقاط القوة وجوانب الضعف في االداء-٣

للمصاحبة على آلة البیانو.
یجید التدریس بطریقھ فعالھ.-٤
ات التي طرأت على الموسیقي في القرن العشرینیقیم التغیر-٥
یستخدم االستراتیجیات واالتجاھات الحدیثھ في تدریس آلة البیانو.-٦
یوظف التقنیات العزفیة للقرن العشرین في اداء المؤلفات على آلة -٧

البیانو.
أضافھ رؤیتھ الخاصة عن طرق التدریس آلة البیانو. -١المھارات العامة:-د

التحلي بروح الفریق .والتعاون في العمل الجماعي -٢
.یحترم زمالء العمل ویتواصل معھم-٣
.یظھر اتجاھا ایجابیا نحو التعلم الذاتي والتنمیة المھنیة المستدامة-٤
یثرى أدائھ بالقراءة واإلطالع في العلوم التخصصیة والعلوم ذات -٥

ھ.الصلة بمیدان عمل
نى.یتیح للمتعلمین فرص التعلم التعاو-٦
التفكیر بطریقة منظمة تواكب التقدم العلمى في مجال التخصص.-٧
یقوم بالتقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة.-٨

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر
سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل -
األكادیمي للبرنامج مع 

المستھدف من التعلیم

یتالءم الھیكل  االكادیمي للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات الخبرة لتنوع 

الكبیرة نسبیاً 
المعوقات اإلداریة -

والتنظیمیة
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة 

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تحریري
الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-

یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

√

√

√

√
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الحتیاجات البرنامج: 
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-

لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :
فى االھداف الخاصة االفعالتعدیل بعض 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمي 

رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:    

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

ماجستیر التربیة الموسیقیةاسم البرنامج:-١

البیانوالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

العلميالقسم 

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالنهائي:نتائج االمتحان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---------

√
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الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

ــــــــــــــــد ممتاز جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــ
المعاییر األكادیمیة:-٨
في مجال البیانوالعلميالبحثومنھجیاتأساسیاتتطبیقإجادة.١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المختلفةأدواتھواستخدام
البیانومجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق.٢
قواعد الموسیقى النظریة وأسس الھارموني والتوزیع اآلليتطبیق.٣

المھنیةممارستھفيالعالقةذاتالمعارفمعودمجھا
مجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةالبحثیة بالمشاكلوعیاإظھار.٤

العزف على آلة البیانو.
لھاحلوالوإیجادالصعوبات العزفیةتحدید.٥
العزف على البیانو المتقدم .منمناسبنطاقإتقان.٦
العزف اآلليفرققیادةعلىوالقدرةبفاعلیةالتواصل.٧
مختلفةمھنیةسیاقاتفياقترح االرشادات العزفیة المناسبة .٨
استفادةأعليیحققبمامصادر المعلومات المتاحةتوظیف.٩

علیھاوالحفاظ
علىوالحفاظعالمجتمتنمیةفيالموسیقي ودوره الوعيإظھار.١٠

واإلقلیمیةالمتغیرات العالمیةضوءفيالبیئة
وااللتزاموالمصداقیةبالنزاھةااللتزامیعكسبماالتصرف.١١

مھنة معلم البیانو.بقواعد
واظھار القدرة على على التعلم مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة. ١٢

المستمر في مجال العزف على آلة البیانو.
.البیانوبالمھارات الالزمة ألداء یلم -١المعلومات والمفاھیم:-أ

یتعرف على اسلوب اداء المصاحبة.-٢
في القرن المؤلفین العالمین والقومیین للموسیقي العالمیةیعدد اھم -٣

العشرین.
یلم بطرق التدریس الحدیثة على الة البیانو.-٤
العشرین.یوضح اھم التیارات الموسیقیة في القرن -٥
یشرح اھم التغییرات التي طرأت على العناصر االساسیة -٦

للموسیقي والقوالب.
یذكر اھم اسالیب التدوین الحدیثة.-٧

یحلل ویقیس العناصر األساسیة المبنى علیھا الھیكل اللحنى -١المھارات الذھنیة: ـب
بصورة العمل الموسیقيناقش یلالعمال الموسیقیة تحلیالً وھلیاً و

اداء المصاحبة.منطقیة ویوظفھما في 
یقارن بین طرق التدریس المختلفة آللة البیانو و استخدام كل منھا.-٢
یستنتج أھم طرق التدریس الفعالة في تدریس الة البیانو.-٣
یمیز بین اسالیب التدوین الحدیثة.-٤
یصنف التیارات الموسیقیة في القرن العشرین.-٥
العناصر الموسیقیة في القرن العشرین والعصور یقارن بین-٦

الموسیقیة السابقة.
متنوعةمھنیةسیاقاتفياقتراح االرشادات العزفیة المناسبة-٧
مشكلةحولمنھجیةعلمیةدراسةكتابةأو/وبحثیةدراسةإجراء-٨

في مجال العزف على آلة البیانوبحثیة
بأسس سلیمة ویطبق ما درسھ من البیانوآلةیمارس العزف على -١المھارات المھنیة:-ج
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األداء.قواعد ونظریات موسیقیة في 
یستخدم أھم العناصر البنائیة للتحلیل الموسیقى في التحلیل -٢

البیانو.الفوري لمقطوعات 
الموسیقى یشخص نقاط القوة وجوانب الضعف في االداء-٣

للمصاحبة على آلة البیانو.
س بطریقھ فعالھ.یجید التدری-٤
یقیم التغیرات التي طرأت على الموسیقي في القرن العشرین-٥
یستخدم االستراتیجیات واالتجاھات الحدیثھ في تدریس آلة البیانو.-٦
یوظف التقنیات العزفیة للقرن العشرین في اداء المؤلفات على آلة -٧

البیانو.
أضافھ رؤیتھ الخاصة عن طرق التدریس آلة البیانو. -١المھارات العامة:-د

التحلي بروح الفریق .والتعاون في العمل الجماعي -٢
.یحترم زمالء العمل ویتواصل معھم-٣
.یظھر اتجاھا ایجابیا نحو التعلم الذاتي والتنمیة المھنیة المستدامة-٤
یثرى أدائھ بالقراءة واإلطالع في العلوم التخصصیة والعلوم ذات -٥

ھ.الصلة بمیدان عمل
یتیح للمتعلمین فرص التعلم التعاونى.-٦
التفكیر بطریقة منظمة تواكب التقدم العلمى في مجال التخصص.-٧
یقوم بالتقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة.-٨

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
نظام المراجعة الدوریة -

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالءم الھیكل  االكادیمي
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تحریري
الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-

یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

√
√

√

√
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مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
المراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

عین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :المراج
فى االھداف الخاصة االفعالتعدیل بعض 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمي 
رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:     

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

ماجستیر التربیة الموسیقیةاسم البرنامج:-١

البیانوالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

العلميالقسم 

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

زاید           ثابت        متناقصتم

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالنهائي:نتائج االمتحان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----------

√
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الفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
الدراسي 

االول

ــــــــــــــــد ممتاز جی
جدا

مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----ـــــــــــــــــــــــــ
المعاییر األكادیمیة:-٨
في مجال البیانوالعلميالبحثومنھجیاتأساسیاتتطبیقإجادة.١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المختلفةأدواتھواستخدام
البیانومجالفيواستخدامھالتحلیليالمنھجتطبیق.٢
قواعد الموسیقى النظریة وأسس الھارموني والتوزیع اآلليتطبیق.٣

المھنیةممارستھفيالعالقةذاتالمعارفمعودمجھا
مجالفيالحدیثةالرؤىوالجاریةالبحثیة بالمشاكلوعیاإظھار.٤

العزف على آلة البیانو.
لھاحلوالوإیجادالصعوبات العزفیةتحدید.٥
العزف على البیانو المتقدم .منمناسبنطاقإتقان.٦
العزف اآلليفرققیادةعلىوالقدرةبفاعلیةالتواصل.٧
مختلفةمھنیةسیاقاتفياقترح االرشادات العزفیة المناسبة .٨
استفادةأعليیحققبمامصادر المعلومات المتاحةتوظیف.٩

علیھاوالحفاظ
علىوالحفاظعالمجتمتنمیةفيالموسیقي ودوره الوعيإظھار.١٠

واإلقلیمیةالمتغیرات العالمیةضوءفيالبیئة
وااللتزاموالمصداقیةبالنزاھةااللتزامیعكسبماالتصرف.١١

مھنة معلم البیانو.بقواعد
واظھار القدرة على على التعلم مھنیاوأكادیمیاذاتھتنمیة. ١٢

المستمر في مجال العزف على آلة البیانو.
.البیانوبالمھارات الالزمة ألداء یلم -١المعلومات والمفاھیم:-أ

یتعرف على اسلوب اداء المصاحبة.-٢
في القرن المؤلفین العالمین والقومیین للموسیقي العالمیةیعدد اھم -٣

العشرین.
یلم بطرق التدریس الحدیثة على الة البیانو.-٤
العشرین.یوضح اھم التیارات الموسیقیة في القرن -٥
یشرح اھم التغییرات التي طرأت على العناصر االساسیة -٦

للموسیقي والقوالب.
یذكر اھم اسالیب التدوین الحدیثة.-٧

یحلل ویقیس العناصر األساسیة المبنى علیھا الھیكل اللحنى -١المھارات الذھنیة: ـب
بصورة العمل الموسیقيناقش یلالعمال الموسیقیة تحلیالً وھلیاً و

اداء المصاحبة.منطقیة ویوظفھما في 
یقارن بین طرق التدریس المختلفة آللة البیانو و استخدام كل منھا.-٢
یستنتج أھم طرق التدریس الفعالة في تدریس الة البیانو.-٣
یمیز بین اسالیب التدوین الحدیثة.-٤
یصنف التیارات الموسیقیة في القرن العشرین.-٥
العناصر الموسیقیة في القرن العشرین والعصور یقارن بین-٦

الموسیقیة السابقة.
متنوعةمھنیةسیاقاتفياقتراح االرشادات العزفیة المناسبة-٧
مشكلةحولمنھجیةعلمیةدراسةكتابةأو/وبحثیةدراسةإجراء-٨

في مجال العزف على آلة البیانوبحثیة
بأسس سلیمة ویطبق ما درسھ من البیانوآلةیمارس العزف على -١المھارات المھنیة:-ج
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األداء.قواعد ونظریات موسیقیة في 
یستخدم أھم العناصر البنائیة للتحلیل الموسیقى في التحلیل -٢

البیانو.الفوري لمقطوعات 
الموسیقى یشخص نقاط القوة وجوانب الضعف في االداء-٣

للمصاحبة على آلة البیانو.
س بطریقھ فعالھ.یجید التدری-٤
یقیم التغیرات التي طرأت على الموسیقي في القرن العشرین-٥
یستخدم االستراتیجیات واالتجاھات الحدیثھ في تدریس آلة البیانو.-٦

یوظف التقنیات العزفیة للقرن العشرین في اداء المؤلفات على آلة -٧-١
البیانو.

أضافھ رؤیتھ الخاصة عن طرق التدریس آلة البیانو. -١المھارات العامة:-د
التحلي بروح الفریق .والتعاون في العمل الجماعي -٢

.یحترم زمالء العمل ویتواصل معھم-٣
.یظھر اتجاھا ایجابیا نحو التعلم الذاتي والتنمیة المھنیة المستدامة-٤
یثرى أدائھ بالقراءة واإلطالع في العلوم التخصصیة والعلوم ذات -٥

ھ.لة بمیدان عملالص
یتیح للمتعلمین فرص التعلم التعاونى.-٦
التفكیر بطریقة منظمة تواكب التقدم العلمى في مجال التخصص.-٧
یقوم بالتقییم الذاتى وتحدید احتیاجاتھ التعلیمیة الشخصیة.- ٨

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
نظام المراجعة الدوریة -

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالءم الھیكل  االكادیمي
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تحریري
الفصل الدراسىفى نھایة المواعید:-

یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

√
√

√

√
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مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمي 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات في 

التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتي جاءت كما یلى :
فى االھداف الخاصة االفعالدیل بعض تع

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث لتطویر البرنامج:مقترحات قطاع األعمال -

العلمي 
رئیس مجلس القسم العلمي–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                  

√

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

دكتوراة التربیة الموسیقیةاسم البرنامج:-١

البیانوالتخصص:-٢

فصل دراسي واحدعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٥)   نظري + (١(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

العلميالقسم 

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
١معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحیننتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠

ــــــــــــــــد ممتازالفصلتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- مقبولجیدجی

√
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الدراسي 
االول

جدا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ----ـــــــــــــــــــــــــ

المعاییر األكادیمیة:-٨
في مجال العلميالبحثمنهجیاتوأساسیاتتطبیقإجادة-١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.المختلفةأدواتهواستخدامالبیانو 
البیانو.مجالفيواستخدامهالتحلیليالمنهجتطبیق-٢
قواعد الموسیقي النظریة واسس الهارمونى والتوزیع تطبیق-٣

المهنیةممارستهفيالعالقةذاتالمعارفمعدمجهاو االلى
فيالحدیثةالرؤىوالجاریةالبحثیة بالمشاكلوعیاإظهار-٤

العزف على آلة البیانو.مجال
.لهاحلوالإیجادوصعوبات العزفیة على آلة البیانوتحدید-٥
التقنیات العزفیة على آلة البیانو منمناسبنطاقإتقان-٦

ممارستهیخدمبماالمناسبةالتكنولوجیةالوسائلواستخدام
.المهنیة

العزف االلى.فرققیادةعلىالقدرةوبفاعلیةالتواصل-٧
اقتراح االرشادات العزفیة المناسبة في سیاقات مهنیة -٨

مختلفة.
استفادةأعليیحققبماالمتاحةمصادر المعلومات توظیف-٩
.علیهاالحفاظو

الحفاظوالمجتمعتنمیةفيبدورهالموسیقي الوعيإظهار- ١٠
.اإلقلیمیةوالعالمیةیراتالمتغضوءفيالبیئةعلى
والمصداقیةوزهةزابالنلتزام االیعكسبماالتصرف- ١١
معلم البیانو.مهنةبقواعدتزاماالل
واظهار القدرة على علىمهنیاوأكادیمیاذاتهتنمیة- ١٢

التعلم المستمر في مجال العزف على آلة البیانو.
النظریات واألساسیات المتعلقة بمجال العزف على آلة -١المعلومات والمفاھیم:-أ

البیانو وكذا في مجاالت قواعد الموسیقي النظریة والتحلیل 

واسس الھارمونى.

التأثیر المتبادل بین تاریخ آلة البیانو وانعكاسھا على البیئة -٢



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

الموسیقیة.

التطورات العلمیة في مجال العزف على آلة البیانو.-٣

مجالفيالمهنیةللممارسةوالقانونیةاألخالقیةالمبادئ- ٤
العزف على آلة البیانو

مجالفيالمهنیةالممارسةفيالجودةوأساسیاتمبادئ- ٥
العزف على آلة البیانو

في مجال العزف على العلميالبحثوأخالقیاتأساسیات- ٦
آلة البیانو

العزف على آلة البیانومجالفيالمعلوماتوتقییمتحلیل- ١المھارات الذھنیة: ـب
.المشاكللحلعلیهاوالقیاس

الخاصة بآلة البیانوالصعوبات العزفیةحل- ٢
مشاكل مهنة معلم لحلالمختلفةالمعارفبینالربط- ٣

البیانو.
حولمنهجیةعلمیةدراسةكتابةأو/وبحثیةدراسةإجراء- ٤

في مجال العزف على آلة البیانو.بحثیةمشكلة
مجالفيالمهنیةالممارساتفيالصعوبات العزفیة تقییم- ٥

العزف على آلة البیانو.
العزف على آلة البیانو.مجالفياألداءلتطویرالتخطیط- ٦
مهنیةسیاقاتفياقتراح االرشادات العزفیة المناسبة- ٧

.عةمتنو 
اتقان المھارات المھنیة األساسیة والحدیثة فى مجال العزف -١المھارات المھنیة:-ج

عى آلة البیانو.
كتابة التمارین واالرشادات العزفیة.-٢
تقییم الطرق واألدوات القائمة فى مجال العزف على آلة -٣

البیانو.
مجال العزف على آلة البیانو یعد الدراسات والبحوث فى-٤

لیتعرف على المشكالت العزفیة الغیر متداولة ویقترح 
االرشاد العزف المالئم.

یدیر الوقت والجھد بكفاءة.-١المھارات العامة:-د
یعمل فى فریق ویتواصل بفاعلیة مع اآلخرین.-٢
یتعلم ذاتیا.-٣



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

یضع قواعد ومؤشرات لتقییم أداء اآلخرین فى النواحى -٤
بادارة المنزل.الخاصة

یستخدم المصادر المختلفة للحصول على المعلومات -٥
والمعارف.

یستخدم تكنولوجیا المعلومات لمعالجة وتحلیل البیانات -٦
االحصائیة عند اعداده لألبحاث الخاصة بمجال التخصص.

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -
نظام المراجعة الدوریة -

للبرنامج
متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل -
األكادیمي للبرنامج مع 

المستھدف من التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم یتالءم الھیكل  االكادیمي
نظراً لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمي مع عدد 

سنوات الخبرة الكبیرة نسبیاً 
المعوقات اإلداریة -

والتنظیمیة
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة 

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:- ٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تحریري
فى نھایة الفصل الدراسىالمواعید:-

یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 
یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث 

مما یسھل عملیات البحث والوصول العلمي 
للمعلومات في التخصصات المختلفة

مدي التعاون مع جھات األعمال في -
توفیر فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات 
الدوریة للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة 

وكذلك الموقع اإللكتروني للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
لماذا؟)مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دوري وفوري من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونة 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة -

في تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمي ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر 
القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات 
ومالحظات المراجعین الخارجیین والتي جاءت 

كما یلى :
تعدیل بعض االفعال فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
اقتراح زیادة مقررات مقررات جدیدة:-
عمل دورات تدریبیة .التدریب والمھارات:-
األعمال لتطویر مقترحات قطاع -

البرنامج:
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث 

العلمي 

رئیس مجلس القسم –المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
العلمي

٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسي القادم توقیت التنفیذ:-

التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:         

√

√



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
بیانو شرقيمقرر اختیاري الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري(     ) المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
5بالمقررالملتحقینبالطالعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

5

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
التعرف علي بعض مقامات الموسیقي العربیة مثل -١

(نھاوند/عجم/حجاز)
عزف بعض المؤلفات الموسیقیة للمؤلفین مثل (أبو -٢

بكر خیرت/عزیز شوان/عمر خیرت)
عزف لونجا ریاض ولونجا نھاوند-٣
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ــــملمــــا%- مــــنتدریســــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقررحتوىبمبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةشطةأنحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــات- ٣

:التدریس
باالت البیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةمعینةالالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلىالنظر .٤

مقترحـاتمـنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

















مــــنتنفیــــذهتمیــــلــــممــــا- ٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویرت وىط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

وضوابطاخالقیاتمناقشة
اتالدراسة عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

یمعلىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر تقی
رة ةالمحاض وطریق

بانتظامالتدریس

استاذ المقررء التدریساثنا

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر ررتوصیفتوزی المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
اسىالدر

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
ضمانوحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧_٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاري علم االت الكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري) ١(      المعتمدةعاتالسا/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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علیها
: قررالمتدریس-٢
تــــــــــــمالتــــــــــــىالموضــــــــــــوعات-

تدریسها
ال یوجد

ــــــــملمــــــــا%- مــــــــنتدریســــــــهت
المقرراألساسيالمحتوى

یوجدال

القــــــــــــــائمینالتــــــــــــــزاممــــــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــــــانتغطیــــــــــةمــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التــدریسالمتاحــةاإلمكانــات-٣

:
الخاصـةالمعامـل،عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرة
غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةخاماتوالالمستلزمات

متوافرة
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
.١المقررتحسینمقترحات-٦



















٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـــاتمـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــــنتنفیـــــــــذهیـــــــــتملـــــــــممـــــــــا-٩
هـــــــــــــــيمـــــــــــــــا( مقترحـــــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغه العربیه و ادابها الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ () نظري) ٣(   المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینبالطالعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
ـــمالتـــىالموضـــوعات- ت

تدریسها
تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة -١
تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة -٢
التعبیر والعالمات الترقیمیة -٣
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كتابة الفقرة -٤
كتابة المقال -٥
رسم الھمزة في أول الكلمة وآخرھا -٦
صفات األلفاظ واختیارھا واستعمالھا -٧
الدراسة العلمیة لألدب العربي -٨
فن الخطابة -٩

اسة األسالیب در-١٠
دراسة المؤكدات -١١
دراسة العدد -١٢
ھمزة القطع والوصل  -١٣

مـنتدریسـهتملما%-
ـــــــوى األساســـــــيالمحت

المقرر

١٠٠%

القــــائمینالتــــزاممــــدى-
ـــــــدریس ـــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ــةمــدى- االمتحــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحــــــــةاإلمكانــــــــات- ٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
الطـــالبتقـــویمنتیجـــة- ٥

لمقرر
%

















تحســـــــــینمقترحـــــــــات- ٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ـــــا- ٨ ـــــمم ـــــذهت ـــــنتنفی م
ــيالتطــویرمقترحــات ف

السابقالعام

االولىالمحاضرةىفالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ــممــا- ٩ ــتمل ــذهی مــنتنفی
هـــــيمـــــا( مقترحـــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
سمباعمال االنتداب داخل القفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة الدراسةطوضواباخالقی
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

ىالطالبشجیعت یمعل المحاضرةتقی
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

دیم ةتق ةتغذی تصحیحخاللمنراجع
االداء

تنفیذتطویر
المقرر

ىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع ف
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

حدةوالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تدریب سمع و فنیات اداءالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (نظري) ١(   المعتمدةعاتالسا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
٢بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تــــــمالتــــــىالموضــــــوعات-

تدریسها
غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت وایضاً -١

ال مقامیة علي نظام الدودیكافونیة .
غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة -٢
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او نصف درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام 
.الرومانیة

غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ.-٣
لم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت امالء الحان في سال-٤

.كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم المجاورة
امالء ال مقامیة ولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیر -٥

ما سواء في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب 
معرفة وتحدید التغیر

امالء لحني من صوتین ، وامالء ارقام رومانیة .-٦
د الموازین وكذلك الموازین العرجاء التعرف علي تعد-٧

واالیقاعات الشاذة السبعیة والتسعیة .
امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین -٨

العرجاء وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة  ومقابالت فى 
الوحدة الثنائیة و الثالثیة.

التعرف علي كل المسافات الھارمونیة في الوضع الضیق -٩
والواسع

.لتعرف علي التالفات الثالثیة وانقالبتھا ا-١٠
التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول -١١

،تاني،ثالث،رابع الخامس في الوضع االساسي .
القفالت التقلیدیة االربعة والتحویل الي الساللم القریبة .-١٢
التعرف علي التكنیكات الخاصة بعزف آلة البیانو -١٣

/الكتف)الذراع/الرسغ(االصابع/
دراسة الحلیات علي مدار العصور المختلفة-١٤
دراسة الجلیساندو والبدال -١٥
دراسة ألوان التعبیر وأداء تمارین علیھا-١٦
دراسة مصطلحات التعبیر واألداء وأداء تمارین علیھا-١٧

ـــا%- مـــنتدریســـهتـــملم
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
رالمقر بمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــةمـــــدى- االمتحـــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

باالت البیانوالمجهزةالقاعات:لتدریسلالمتاحةاإلمكانات- ٣













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةىفالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النهائیة للمقررالنتیجةإلى. النظر ٤

مقترحاتمنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هــــــــيمــــــــا( اتمقترحــــــــ
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة الدراسةوضوابطاخالقی
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

المحاضرةتقییمعلىالطالبشجیعت
بانتظامالتدریسوطریقة

مقرراستاذ الاثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر تنفیذ 
المقرر

ىالمقررتوصیفتوزیع الطالبعل
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر









عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و قراءه فوریهالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري() المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
5بالمقررالملتحقینالبالطعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تــــمالتــــىالموضــــوعات-

تدریسها
) اوكتاف ٤) ساللم من دائرة الدییزات على (٥دراسة عدد (-١

، Dm7وعلى بعد ثالثة وسادسة ، االربیج الكبیر واربیج 
االداء بحركة عكسیة، والسلم الصغیر الھارمونى والمیلودى 

، االداء بحركة عكسیة Dim7واربیج السلم الصغیر واربیج 
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للسلم الھارمونى.
Two Partوعة من كتاب ) مقط٢دراسة عدد (-٢

Invention.
دراسة مقطوعة واحدة من صوناتات للمؤلف دومینیكو -٣

سكارالتى.
) تمرین من كتاب كرامر.١دراسة عدد (-٤
دراسة مقطوعة حرة للعصر الرومانتیكى.-٥
دراسة صوناتا كاملة للمؤلف جوزیف ھایدن.-٦
دراسة مؤلفات حرة للقراءة الفوریة.-٧

مــنتدریســهتــملمــا%-
ــــــــوىالمح األساســــــــيت

المقرر

١٠٠%

القــــائمینالتــــزاممــــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحـــانتغطیـــةمـــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

المتاحـــــــــةاإلمكانـــــــــات- ٣
:التدریس

.باالت البیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةوافرةمتالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
الطــــالبتقــــویمنتیجــــة- ٥

لمقرر
%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات- ٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

















االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيور مواكبة التط.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مــــــنتنفیــــــذهتــــــممــــــا- ٨
فـــيالتطـــویرمقترحـــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـــنتنفیـــذهیـــتملـــممـــا- ٩
هــــــيمـــــا( مقترحـــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة الدراسةوضوابطاخالقی
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

المحاضرةتقییمعلىالبالطشجیعت
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر تنفیذ 
المقرر

ىالمقررتوصیفتوزیع الطالبعل
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقرریفتوصمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢١٠٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري() المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
ملتحقینالالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4ل

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
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تــــــمالتــــــىالموضــــــوعات-
دریسهات

التعلم: معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة والتعلیم.- ١
ـ مقدمه لنظریات التعلم في جمیع المدارس٢
ـ نظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك ـ جاثري ـ   سكنر) ٣

وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.
ـ نظریات التعلم المعرفیة (الجشطالت ـ تولمان) وتطبیقاتها ٤

التعلیمي.في المجال 
ـ نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في المجال ٥

التعلیمي.
ـ نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في المجال ٦

التعلیمي
ـ نظریات التعلم الحدیثة (جانییه ـ برونر) وتطبیقاتها في ٧

المجال التعلیمي.
ـ انتقال أثر التعلم٨

ـــا%- مـــنســـهتدریتـــملم
المقرراألساسيالمحتوى

یوجدال

القـــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــةمـــــدى- االمتحـــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةضراتمحاوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤

















ــــــویمنتیجــــــة- ٥ ــــــالبتق الط
لمقرر

%

ىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ المحاضرةف
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيكبة التطور موا.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحاتمنتنفیذهتمما- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبعتشجی.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٩
هــــــــيمــــــــا( مقترحــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعتالمقررتقویمتطویر البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عتطویر تنفیذ المقرر یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفاقشھمن
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر باللغه االنجلیزیه في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
ـــــــــــــــــري) ٢(       المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد- ٤ ) -+ (       نظ

عملي
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
ةمتخصصمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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: المقررتدریس- ٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
دراسة اھم المصطلحات المستخدمة فى الموسیقي أ-١

الشرقیة والغربیة.
.الموسیقیة الشرقیةدراسة تاریخ بعض االت-٢
.الموسیقیة الغربیةدراسة تاریخ بعض االت-٣
.الموسیقي الشرقیةدراسة تاریخ بعض قوالب-٤
.الموسیقي الغربیةدراسة تاریخ بعض قوالب-٥
دراسة اھم المؤلفین الموسیقیین الشرقیین.-٦
دراسة اھم المؤلفین الموسیقیین الغربیین.- ٧

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
ــــــــــوى األساســــــــــيالمحت

المقرر

یوجدال

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
ــــــــــدریس ــــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــةمــــدى- االمتحــــانتغطی
المقرروعاتلموض

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

المتاحــــــــــــــةاإلمكانــــــــــــــات- ٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفھمناقش.٣

















المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا- ٨
ــــيالتطــــویرمقترحــــات ف

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررفتوصیتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ـــا- ٩ ـــمم ـــتمل ـــذهی مـــنتنفی
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
مال االنتداب داخل القسمباعفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعتالمقررتقویمتطویر البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عر تنفیذ المقررتطوی ررتوصیفتوزی ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

ستاذ المقررا

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري() المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
ملتحقینالالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

5

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

ریسهاتد
دراسة التقنیات الخاصة بأداء المصاحبة.- ١
التدریب على اداء المصاحبة الثنائیة االلیة الحدى - ٢
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االت االوركسترا وبین الة البیانو.
التدریب على اداء المصاحبة الثنائیة الغنائیة/ رباعى - ٣

االیدى والة البیانو/ آلتى بیانو
مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-

ــــــــــوى األساســــــــــيالمحت
المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
ــــــــــدریس ــــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ــــةمــــدى- االمتحــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

المتاحـــــــــــةاإلمكانـــــــــــات- ٣
:التدریس

باالت البیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
ـــــة- ٥ ـــــویمنتیج الطـــــالبتق

لمقرر
%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

















المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا- ٨
ــــيالتطــــویرمقترحــــات ف

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ـــا- ٩ ـــمم ـــتمل ـــذهی مـــنتنفی
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویریتتوقالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

اتمناقشة الدراسةوضوابطاخالقی
الطالبمعواالمتحانات

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

ىالطالبشجیعتالمقررتقویمتطویر یمعل ضرةالمحاتقی
بانتظامالتدریسوطریقة

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

ىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیعتطویر تنفیذ المقرر ف
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمي في مجاالت التربیهالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اتاإلحصائی- ١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

5

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
ـــىموضـــوعاتال- ـــمالت ت

تدریسها
البحث العلمي مفھومھ وخصائصھ وخطواتھ.-١
كلة-٢ ي المش ول عل ادر الحص وم، مص -مشكلة البحث: (مفھ

معاییر اختیار المشكلة، تحدید المشكلة ومعاییر صیاغتھا).
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الدراسات واألبحاث السابقة وأھمیتھما للبحث العلمي.-٣
ا-٤ ث ومحتویاتھ ة البح وان -خط ثعن ة البح -ةمقدم-خط

حدود، مسلمات،إجراءات.-مشكلة
روض-٥ ة الف ث: (طبیع روض البح ا،ف ا، بناءھ -أنواعھ

ي  ن التخل ي یمك رض ومت ول الف ن قب ي یمك ا ومت اختبارھ
خصائصھا، أھمیتھا).-عنھ

ات-٦ ي: (العین ث العلم تبیان-أدوات البح ة-االس -المقابل
تحلیل المحتوى).-االختبارات-المالحظة

ي: (-٧ ث العلم اھج البح اریخيمن نھج الت ة )، الم داد خط إع
بحث تشمل إجراءاتھا المنھج التاریجي.

في)-٨ نھج الوص ي: (الم ث العلم اھج البح ة ،من إعداد خط
بحث تشمل إجراءاتھا المنھج الوصفي.

ي)-٩ نھج التجریب ي: (الم ث العلم اھج البح ة ، من داد خط إع
بحث تشمل إجراءاتھا المنھج التجریبي.

مـنتدریسـهتـملما%-
ـــــــوى األساســـــــيالمحت

المقرر

١٠٠%

القــــائمینالتــــزاممــــدى-
بمحتـــــــوىبالتـــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ــةمــدى- االمتحــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

ــــــــات- ٣ المتاحــــــــةاإلمكان
:التدریس

عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤

















الطــــالبتقــــویمنتیجـــة- ٥
لمقرر

%

تحســـــــــینمقترحـــــــــات- ٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع.١
دیث المجالتحفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ـــــا- ٨ ـــــمم ـــــذهت مـــــنتنفی
ــيالتطــویرمقترحــات ف

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةیمتقیعلىالطالبتشجیع.٣

ــا- ٩ ــمم ــتمل ــذهی مــنتنفی
هـــــيمـــــا( مقترحـــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتلتطویراتوصیفالتطویرمجاالت

وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة الدراسةوضوابطاخالقی
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

یمعلىالطالبشجیعت المحاضرةتقی
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر تنفیذ 
المقرر

ررتوصیفتوزیع ىالمق الطالبعل
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیارالمقرتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(نموذجرقم

٢٠١٦-٢٠١٧تقریرمقرردراسي

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
التربیةالنوعیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

معلوماتاساسیة-أ
طرق تدریس اله البیانو و تاریخها الكودىه رمز و المقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
ـــــــــــــــــري) ٢(       المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤ ) -+ (       نظ

عملي
(خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء مـــن االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
غیرمتوافرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
5

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

4

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدادججیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
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تــــــمالتــــــيالموضــــــوعات-
تدریسها

المصادر موسیقي عصر النهضة (آلة الفرجینال)- ١
.والمخطوطات

نبذة عن تركیب ومیكانیزم آلة البیانو.- ٢
(السرعة أو تكنیك عزف المؤلفات المبكرة لعصر النهضة - ٣

التمبو).
الجلسة الصحیحة آللة البیانو والتدریب العملي علیها، - ٤

والجمل الموسیقیة وأسلوب إخراجها (التعبیر الموسیقي) 
(استخدام األصابع والحلیات)، وضع الید علي آلة البیانو 

والتدریب علي األداء العزفي السلیم علیه.
، الرباط Legatoالتشكیل الموسیقي العزفي المتصل - ٥

والتدریب علیه، األداء العزفي Slurغمات الللحني بین الن
) Staccato/Non legato/staccatissimoالمتقطع (

بأنواعه المختلفة.والتمرین علیه
أهم موسیقي آلة الفرجینال (ولیام بیرد/ جون ُبل) (أورالندو - ٦

جیبونز/ جایلز فارنابي)
أهم أنواع التألیف (الرقصات)، (التنویعات).- ٧
مفهوم التكنیك: األشكال األساسیة التي یقوم علیها تكنیك - ٨

عزف البیانو 
اآلالت ذات لوحات المفاتیح في عصر الباروك المبكر(آلة - ٩

السیسیت/ آلة الهاربسكورد) (آلة الكالفیكورد المقید 
والمطلق)

الساللم الموسیقیة وكیفیة التدریب علیها عملیا بطرق - ١٠
عزف الساللم الموسیقیة، مختلفة للوصول لألداء الجید ل

وأداء تمرینات عزفیة علیها.Cordsعزف التآلفات 
التمرین علي حركة اإلبهام في عزف الساللم الموسیقیة، - ١١

عزف الساللم علي أبعاد مختلفة وبإیقاعات مختلفة وبحركة 
Brorenعكسیة، عزف التآلفات المكسورة أو االربیج 

Cords Or Arpeggioیة علیه، وأداء تمرینات عزف
وأداء تمرینات عزفیة علیه.Octaveعزف االوكتافات 

عصر الباروك المبكر في إیطالیا (جبروالمو - ١٢



فرسكوبالدي)، في فرنسا (جاك تامسون دي تاسبوسیر/ 
لویس كوبران/ جون هنري دانجلیر) ودراسة جاك تامسون، 

عصر الباروك المبكر في المانیا (یوهان باكوب 
توماس سورلي/ جون سرندان/ مارتین فروبرجیر)، نجلترا (

بیرسون/ ولیام تنال/ توماس توسكینز/ ماثیر لوك) ودراسة 
مارتین بیرسون، في انجلترا (جون بالو/ هنري بیرسل/ 

جیریمابا كالرك/ ولیام كروفت) ودراسة هنري بیرسل، في 
المانیا والنمسا قبل باخ (یوهان كاسیار فردینالد فیشر/ 

جورج فیلیب تیلیمان) ودراسة جورج دیتربش بوكستبودا/ 
فیلیب تیلیمان.

بأنواعها وأداء تمرینات عزفیة Skipعزف القفزات - ١٣
وأداء تمرینات Glissandoعلیه، عزف الزحلقة الجلیساندو

عزفیة علیه.
دور المفاصــل المســتعملة فــي العــزف علــي آلــة البیــانو: - ١٤

مفصــــل الكتــــف، مفصــــل الكـــــوع، مفصــــل الرســــغ، مفاصـــــل 
مفصل القدماألصابع، 

عصــــــــر البــــــــاروك المتــــــــأخر فــــــــي ایطالیــــــــا (دومینیكــــــــو - ١٥
سكارالتي)، في فرنسا (فرانسو كوبران / جان فیلیب رامو).

موســـیقي اآلالت فــــي عصــــر البـــاروك الناضــــج (یوهــــان - ١٦
سبستیان باخ وآالالت ذات لوحات المفاتیح)

المؤلفـــات مؤلفـــات بـــاخ وعـــازف الكالفییـــر فـــي عصـــرة، - ١٧
التعلیمیــــة وأهمیتهــــا عنــــد بــــاخ، الحلیــــات عنــــد بــــاخ، النســــیج 

البولیفوني "الكانون".
ـــــات اآلالت ذات لوحـــــات - ١٨ ـــــدل ومؤلف ـــــك هین جـــــورج فردری

المفاتیح.
كارل فیلیب ایمانویل باخ وأهم مؤلفاته لموسیقي اآلالت - ١٩

ـــــــــي العصـــــــــر الســـــــــابق للعصـــــــــر  ذات لوحـــــــــات المفـــــــــاتیح ف
الكالسیكي.

اخ وصوناتاته للبیانو.یوهان كریستیان ب- ٢٠
حتي آخره.١٠عزف كتاب بال بارتوك بدایة من تمرین 



ـــا%- مـــنتدریســـهتـــملم
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــائمینالتـــــــزاممـــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــةمـــــدى- االمتحـــــانتغطی
المقررلموضوعات

>٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

ــــــــــــات- ٣ المتاحــــــــــــةاإلمكان
:التدریس

باالت البیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
ــــــویمنتیجــــــة- ٥ ــــــالبتق الط

لمقرر
%

ىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ المحاضرةف
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات- ٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤



















مقترحاتمنتنفیذهتمما- ٧
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا- ٨
هــــــــيمــــــــا( مقترحــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة- ٩
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر تنفیذ 
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیاري علم االت الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ ( نظري) ١(المعتمدةعاتالسا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
2بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
نالحاصلیللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
آالت االوركسترا: تكوینھا / كیفیة الجلوس- ١دریسهاتتمالتىالموضوعات- 

الكمان االالت الوتریة األسالیب الفنیة لألداء علي- ٢
" )الكنترباص، التشللو، الفیوال(وفصیلتھا 
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/دوج/تقسیم الوتریاتزالترابط/االھتزاز/العفق الم
النوتات الغیر مترابطة/الجمع بین المترابطة والغیر 

اء التقاطع بالقوس أو مترابطة/ أداء الضغوط/أد
أداء الحلیات/ألوان المؤثرات /االستكاتو/النبر

الصوتیة/أداء النغمات التوافقیة/الجلیساندو/ البورتامنتو
االستماع إلي نماذج صوتیة لآللة ولآللة مع مع 

.االوركسترا
آالت النفخ الخشبیة: كیفیة إصدار الصوت/ضبط الدرجة -٣

داء النغمات الصوتیة/ النطاق الصوتي/النفس/أ
االستماع إلي نماذج صوتیة مع المتصلة/ضربات اللسان

،االوبوا، الفلوت(لآلالت ولآلالت مع االوركسترا
)الكالرنیت

آالت النفخ النحاسیة: كیفیة إصدار الصوت/االنحناءات -٤
والمجرات/ الصمامات/النفس/طرق األداء/إشارات 

لآلالت االستماع إلي نماذج صوتیة لآلالت ومع التدوین
، الترومبون،الترومبیت، الكورنو(مع االوركسترا

)التوبا
واسالسیب االداء اآلالت اإلیقاعیة والتصنیفات المختلفة -٥

االستماع مع لآلالت اإلیقاعیة في االوركستراوالتدوین 
إلي نماذج صوتیة لآلالت ولآلالت مع االوركسترا

، نوجالصق، الر، طبلة الباص، طبلة األوتار، التمبان(
، الجلوكنشیل، الكستانیت، الجنج، القالب الخشبي

السولستا، المالمبا، اإلكسلیفون، الفبرافون
المحتــوىمــنتدریســهتــملمــا%- 

المقرراألساسي
١٠٠%

بالتــــدریسالقــــائمینالتــــزاممــــدى- 
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ناالمتحــــــــــــــــاتغطیــــــــــــــــةمــــــــــــــــدى- 
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب- 
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة- 
عمليفصلیةأعمال

باالت البیانوالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع- 















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%ال یوجدلمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرة
لء.٢ رم ررتقری لیمھالمق ىوتس مانوحدةال ودةض الج

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ــــــممــــــا-٨ ــــــذهت مقترحــــــاتمــــــنتنفی
بقالساالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
( مقترحـاتمـنتنفیـذهیتملمما-٩

)واألسبابهيما
االولىةالمحاضر فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىفردیةمراعة الفروق ال

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
دریس وطریقةالمحاضرة الت

استاذ المقرراثناء التدریس







بانتظام
خاللمنراجعةذیةتغتقدیم

االداءتصحیح
استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج
2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
و علم االت بیانو شرقيمقرر اختیاري الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري(     ) المعتمدةالساعات/ لوحداتاعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:تاإلحصائیا- ١
2بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

2االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
آالت االوركسترا: تكوینھا / كیفیة الجلوس- ١تدریسهاتمالتىوضوعاتالم-

األسالیب الفنیة لألداء علي االالت الوتریة  الكمان - ٢
وفصیلتھا (الفیوال، التشللو، الكنترباص)" 
/الترابط/االھتزاز/العفق المزدوج/تقسیم الوتریات

النوتات الغیر مترابطة/الجمع بین المترابطة والغیر 
/ أداء الضغوط/أداء التقاطع بالقوس أو مترابطة

االستكاتو/النبر/ أداء الحلیات/ألوان المؤثرات 



1
1

٠

٠1٠



الصوتیة/أداء النغمات التوافقیة/الجلیساندو/ 
البورتامنتو مع االستماع إلي نماذج صوتیة لآللة 

.ولآللة مع االوركسترا
آالت النفخ الخشبیة: كیفیة إصدار الصوت/ضبط -٣

ق الصوتي/النفس/أداء الدرجة الصوتیة/ النطا
النغمات المتصلة/ضربات اللسان مع االستماع إلي 
نماذج صوتیة لآلالت ولآلالت مع االوركسترا 

(الفلوت، االوبوا، الكالرنیت)
آالت النفخ النحاسیة: كیفیة إصدار الصوت/االنحناءات -٤

والمجرات/ الصمامات/النفس/طرق األداء/إشارات 
ج صوتیة لآلالت التدوین مع االستماع إلي نماذ

ولآلالت مع االوركسترا (الكورنو، الترومبیت، 
الترومبون، التوبا)

اآلالت اإلیقاعیة والتصنیفات المختلفة واسالسیب االداء 
االستماع والتدوین لآلالت اإلیقاعیة في االوركسترا مع 

إلي نماذج صوتیة لآلالت ولآلالت مع االوركسترا 
الباص، الرق، الصنوج، التمبان، طبلة األوتار، طبلة (

القالب الخشبي، الجنج، الكستانیت، الجلوكنشیل، 
السولستا)اإلكسلیفون، المالمبا، الفبرافون، 

التعرف علي بعض مقامات الموسیقي العربیة مثل -١
(نھاوند/عجم/حجاز)

عزف بعض المؤلفات الموسیقیة للمؤلفین مثل (أبو .٢
)خیرت بكر خیرت/عزیز شوان/عمر

نجا ریاض ولونجا نھاوندعزف لو.٣

ــممــا%- ــوىمــنتدریســهت المحت
المقرراألساسي

١٠٠%

ـــدى- ـــزامم ـــائمینالت ـــدریسالق بالت
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

لموضوعاتاالمتحانتغطیةمدى-
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال













و االت بیانو،عرضبأجهزةهزةالمجالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةودقی- ٤
%٧٩,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
مانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢ ودةض الج

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

( الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن

تحدیث المراجع.١,١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـــــاتمـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتقشـةمنا.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

( مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما- ٩
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىمتحاناتالالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عمواالمتحان
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس









جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانحدةو

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغه العربیه و ادابها الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ () نظري) ٣(   المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینبالطالعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢



١١

٠

٠١٠



ــــالموضــــوعات- ــــمىالت ت
تدریسها

تقدیم المعرفة الخاصة باللغة العربیة -١
تقدیم تعریف بالتراث والثقافة العربیة -٢
التعبیر والعالمات الترقیمیة -٣
كتابة الفقرة -٤
كتابة المقال -٥
رسم الھمزة في أول الكلمة وآخرھا -٦
صفات األلفاظ واختیارھا واستعمالھا -٧
الدراسة العلمیة لألدب العربي -٨
فن الخطابة -٩

دراسة األسالیب -١٠
دراسة المؤكدات -١١
دراسة العدد -١٢
ھمزة القطع والوصل  -١٣

مـــنتدریســـهتـــممـــا%-
ـــــــــوى األساســـــــــيالمحت

المقرر

١٠٠%

ـــــزاممـــــدى- ـــــائمینالت الق
ـــــــــدریس ـــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحـــانتغطیـــةمـــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

المتاحــــــــــةاإلمكانــــــــــات- ٣
:التدریس

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%الطـــــالبتقـــــویمنتیجـــــة- ٥

















لمقرر
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق رةف المحاض

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١.
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ــــــا- ٨ ــــــمم ــــــذهت ــــــنتنفی م
فـــيالتطـــویرمقترحـــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـــنتنفیـــذهیـــتملـــممـــا- ٩
ــــــا( مقترحــــــات هــــــيم
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
القسمباعمال االنتداب داخل فىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطوضاخالقی
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

عتوز یفی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨-٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تدریب سمع و فنیات اداءالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (نظري) ١(   المعتمدةعاتالسا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
٢بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

٠

٠١٠



: المقررتدریس- ٢
تــــمالتــــىالموضــــوعات-

تدریسها
غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت وایضاً ال مقامیة -١

علي نظام الدودیكافونیة .
غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة او نصف -٢

.درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام الرومانیة
غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ.-٣
ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت كروماتیكیة امالء الحان في -٤

.وتحویالت الي الساللم المجاورة
امالء ال مقامیة ولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیر ما سواء -٥

في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب معرفة وتحدید التغیر
امالء لحني من صوتین ، وامالء ارقام رومانیة .-٦
عدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء واالیقاعات التعرف علي ت-٧

الشاذة السبعیة والتسعیة .
امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨

وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة  ومقابالت فى الوحدة الثنائیة و 
الثالثیة.

التعرف علي كل المسافات الھارمونیة في الوضع الضیق والواسع-٩
.التعرف علي التالفات الثالثیة وانقالبتھا -١٠
التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول ،تاني،ثالث،رابع -١١

الخامس في الوضع االساسي .
القفالت التقلیدیة االربعة والتحویل الي الساللم القریبة .-١٢
التعرف علي التكنیكات الخاصة بعزف آلة البیانو (االصابع/-١٣

سغ/الكتف)الذراع/الر
دراسة الحلیات علي مدار العصور المختلفة-١٤
دراسة الجلیساندو والبدال -١٥
دراسة ألوان التعبیر وأداء تمارین علیھا-١٦

دراسة مصطلحات التعبیر واألداء وأداء تمارین علیھا

مـــنتدریســـهتـــممـــا%-
ـــــــــوى األساســـــــــيالمحت

المقرر

١٠٠%

ـــــزاممـــــدى- ـــــائمینالت الق
ـــــــــدریس ـــــــــوىبالت بمحت

رالمقر 

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

المتاحــــــــــةاإلمكانــــــــــات- ٣
:التدریس

االت بیانوبالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
الطـــــالبتقـــــویمنتیجـــــة- ٥

لمقرر
82.8%

االخیرةالمحاضرةفىرالمقرعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
تیجة النهائیة للمقررالنإلى. النظر ٤

ــــــا- ٨ ــــــمم ــــــذهت ــــــنتنفی م
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

ـــممـــا- ٩ مـــنتنفیـــذهیـــتمل
ــــــا( مقترحــــــات ــــــيم ه
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العمليالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت

لمقررا
ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای

الدراسى
استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس













تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریس وطریقة

تاذ المقرراساثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق البعل الط
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

مقرراستاذ ال

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و قراءه فوریهالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري(  ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
4بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
) ٤) ساللم من دائرة الدییزات على (٥دراسة عدد (-١تدریسهاتمالتىالموضوعات-

اوكتاف وعلى بعد ثالثة وسادسة ، االربیج الكبیر 
، االداء بحركة عكسیة، والسلم Dm7واربیج 
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الصغیر الھارمونى والمیلودى واربیج السلم الصغیر 
، االداء بحركة عكسیة للسلم Dim7واربیج 

الھارمونى.
Two Partمقطوعة من كتاب )٢دراسة عدد (-٢

Invention.
دراسة مقطوعة واحدة من صوناتات للمؤلف -٣

دومینیكو سكارالتى.
) تمرین من كتاب كرامر.١دراسة عدد (-٤
دراسة مقطوعة حرة للعصر الرومانتیكى.-٥
دراسة صوناتا كاملة للمؤلف جوزیف ھایدن.-٦
دراسة مؤلفات حرة للقراءة الفوریة-٧

محتـوىالمنتدریسهتمما%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتــدریسالقـائمینالتـزاممـدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــــــــانتغطیــــــــــةمــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

.باالت البیانوالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال توجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%83.3لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
مانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢ ودةض الج

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

















الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيبة التطور مواك.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـــاتمـــنتنفیـــذهتـــممـــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبعتشــجی.٣
بانتظام

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما- ٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفناقشھم
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (نظري(       ) المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
2بالمقررالملتحقینطالبالعدد-

2االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
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معناه وشروطه والفرق بینه وبین التربیة : التعلم- 1تدریسهاتمىالتالموضوعات-
والتعلیم.

ـ مقدمه لنظریات التعلم في جمیع المدارس٢
ـ نظریات التعلم السلوكیة (ثورندیك ـ جاثري ـ   سكنر) ٣

وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.
ـ نظریات التعلم المعرفیة (الجشطالت ـ تولمان) ٤

ي المجال التعلیمي.وتطبیقاتها ف
ـ نظریات التعلم االجتماعیة (باندورا) وتطبیقاتها في ٥

المجال التعلیمي.
ـ نظریات التعلم البنائیة (بیاجیة) وتطبیقاتها في ٦

ـ نظریات التعلم الحدیثة (جانییه ـ ٧المجال التعلیمي 
برونر) وتطبیقاتها في المجال التعلیمي.

ـ انتقال أثر التعلم٨
المحتــوىمــنتدریســهتــممــا%-

المقرراألساسي
١٠٠%

بالتـــدریسالقـــائمینالتـــزاممـــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــــــــــانتغطیــــــــــــةمــــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةلعلمیةاالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

















ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
الجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

( الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن

ث المراجعتحدی.١,١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـــــاتمـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

عمـواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

( مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما- ٩
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمرتطوی
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس



تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

ستاذ المقررا

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
سىالدرا

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر باللغه االنجلیزیه في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ () نظري) ٢(المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
2بالمقررالملتحقینالطالبدعد-

2االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
دراسة اھم المصطلحات المستخدمة فى -١تدریسهاتمالتىالموضوعات-

الموسیقي الشرقیة والغربیة.
.الموسیقیة الشرقیةدراسة تاریخ بعض االت-٢
.الموسیقیة الغربیةدراسة تاریخ بعض االت-٣
.الموسیقي الشرقیةدراسة تاریخ بعض قوالب-٤
الموسیقي الغربیة.دراسة تاریخ بعض قوالب-٥
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الموسیقیین الشرقیین.دراسة اھم المؤلفین -٦
دراسة اھم المؤلفین الموسیقیین الغربیین-٧

المحتــوىمــنتدریســهتــممــا%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتـــدریسالقـــائمینالتـــزاممـــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــــــــــانتغطیــــــــــــةمــــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةمكاناتاإل- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%85.5لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
الجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

( الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

















مقترحـــــاتمـــــنتنفیـــــذهتـــــممـــــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

( مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما- ٩
)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
سمباعمال االنتداب داخل القفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ةطوضواباخالقیاتمناقشة الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقرریرتقرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي في التخصص الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) 4+ ( نظري(    ) المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
2بالمقررالملتحقینطالبالعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول
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: المقررتدریس- ٢
دراسة التقنیات الخاصة بأداء المصاحبة.-١تدریسهاتملتىاالموضوعات-

التدریب على اداء المصاحبة الثنائیة االلیة -٢
الحدى االت االوركسترا وبین الة البیانو.

التدریب على اداء المصاحبة الثنائیة الغنائیة/ -٣
رباعى االیدى والة البیانو/ آلتى بیانو

المحتـوىمنتدریسهتمما%-
قررالماألساسي

١٠٠%

بالتــدریسالقـائمینالتــزاممـدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــــــــانتغطیــــــــــةمــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

باالت بیانوالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٧٩,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
لء.٢ رم ررتقری لیمھالمق ىوتس مانوحدةال ض

بالكلیةالجودة
ھ.٣ یفمناقش ررتوص فھیاالمق ىش رةف المحاض

االولى

















الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
ث المجالتحدیفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـــاتمـــنتنفیـــذهتـــممـــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما- ٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتتطویرالتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمتعل قی
التدریس وطریقةالمحاضرة

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

2018-2017دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مناهج البحث العلمي في مجاالت التربیهالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اتاإلحصائی- ١
2بالمقررالملتحقینالطالبعدد-

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
البحث العلمي مفھومھ وخصائصھ وخطواتھ.-١تدریسهاتمالتىموضوعاتال-

ي -٢ ول عل ادر الحص وم، مص ث: (مفھ كلة البح مش
كلة كلة -المش د المش كلة، تحدی ار المش اییر اختی مع
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ومعاییر صیاغتھا).
ث -٣ ا للبح ابقة وأھمیتھم اث الس ات واألبح الدراس

العلمي.
ا-٤ ث ومحتویاتھ ة البح وان -خط ثعن ة البح -خط

حدود، مسلمات،إجراءات.-مشكلة-ةمقدم
روض-٥ ة الف ث: (طبیع روض البح ا، ،ف أنواعھ

ي -بناءھا رض ومت اختبارھا ومتي یمكن قبول الف
خصائصھا، أھمیتھا).-یمكن التخلي عنھ

ات-٦ ي: (العین ث العلم تبیان-أدوات البح -االس
ة ة-المقابل ارات-المالحظ ل -االختب تحلی

المحتوى).
اریخيمناھج البحث العلمي: (-٧ نھج الت داد )، الم إع

خطة بحث تشمل إجراءاتھا المنھج التاریجي.
في)-٨ نھج الوص ي: (الم ث العلم اھج البح إعداد ،من

خطة بحث تشمل إجراءاتھا المنھج الوصفي.
ي)-٩ نھج التجریب داد ، مناھج البحث العلمي: (الم إع

خطة بحث تشمل إجراءاتھا المنھج التجریبي
المحتـوىمنتدریسهتمما%-

المقررألساسيا
١٠٠%

بالتــدریسالقــائمینالتــزاممـدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــــــــانتغطیــــــــــةمــــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٦,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥

















ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف
االخیرةالمحاضرة

مانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢ ودةض الج
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيور مواكبة التط.٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـــاتمـــنتنفیـــذهتـــممـــا- ٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.
مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما- ٩

)واألسبابهيما( 
المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع التش ىبالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررفتوصیمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(نموذجرقم

2018- 2017تقریرمقرردراسي

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

التربیةالنوعیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات–أ
طرق تدریس اله البیانو و تاریخها الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
اولي دبلوم خاصالمستوى/ الفرقة- ٣
ـــــــــــــــــري) ٢(       المعتمدةتاالساع/ الوحداتعدد- ٤ ) -+ (       نظ

عملي
(خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء مـــن االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
2

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

2

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-
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%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاین للناجح

علیهاالحاصلین

جیدجیدجداممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
التـيالموضوعات-

تدریسهاتم
.المصادر والمخطوطاتموسیقي عصر النهضة (آلة الفرجینال)١

نبذة عن تركیب ومیكانیزم آلة البیانو.
(السرعة أو التمبو).تكنیك عزف المؤلفات المبكرة لعصر النهضة ٢

علیها.الجلسة الصحیحة آللة البیانو والتدریب العملي 
الجمل الموسیقیة وأسلوب إخراجها (التعبیر الموسیقي).٣

وضع الید علي آلة البیانو والتدریب علي األداء العزفي السلیم علیه.
الجمل الموسیقیة وأسلوب إخراجها (استخدام األصابع والحلیات).٤

.Legatoالتشكیل الموسیقي العزفي المتصل 
(ولیام بیرد/ جون ُبل)أهم موسیقي آلة الفرجینال٥

والتدریب علیه.Slurالرباط الللحني بین النغمات 
أهم موسیقي آلة الفرجینال (أورالندو جیبونز/ جایلز فارنابي).٦

)Staccato/Non legato/staccatissimoاألداء العزفي المتقطع (
أهم أنواع التألیف (الرقصات).٧

اعه المختلفة.األداء العزفي المتقطع بأنو التمرین علي
أهم أنواع التألیف (التنویعات).٨

مفهوم التكنیك: األشكال األساسیة التي یقوم علیها تكنیك عزف البیانو 
اآلالت ذات لوحات المفاتیح في عصر الباروك المبكر(آلة السیسیت/ ٩

آلة الهاربسكورد)
الســاللم الموســیقیة وكیفیــة التــدریب علیهــا عملیــا بطــرق مختلفــة للوصــول 

لألداء الجید لعزف الساللم الموسیقیة. 
اآلالت ذات لوحات المفاتیح في عصر الباروك المبكر(آلة ١٠

الكالفیكورد)
التمرین علي حركة اإلبهام في عزف الساللم الموسیقیة.

اآلالت ذات لوحات المفاتیح في عصر الباروك المبكر(آلة ١١

٠

٠1٠



الكالفیكورد المقید والمطلق)
عاد مختلفة وبإیقاعات مختلفة وبحركة عكسیة. عزف الساللم علي أب

عصر الباروك المبكر في إیطالیا (جبروالمو فرسكوبالدي).١٢
وأداء تمرینات عزفیة علیها.Cordsعزف التآلفات 

عصر الباروك المبكر في فرنسا (جاك تامسون دي تاسبوسیر/ ١٣
لویس كوبران/ جون هنري دانجلیر) ودراسة جاك تامسون.

Broren Cords Or Arpeggioالتآلفات المكسورة أو االربیج عزف 
وأداء تمرینات عزفیة علیه.

عصر الباروك المبكر في المانیا (یوهان باكوب فروبرجیر).١٤
وأداء تمرینات عزفیة علیه.Octaveعزف االوكتافات ١٥
المبكر في انجلترا (توماس سورلي/ جون سرندان/ عصر الباروك١٦

مارتین بیرسون/ ولیام تنال/ توماس توسكینز/ ماثیر لوك) ودراسة 
مارتین بیرسون.
بأنواعها وأداء تمرینات عزفیة علیه.Skipعزف القفزات 

عصر الباروك المتأخر في انجلترا (جون بالو/ هنري بیرسل/ ١٧
ودراسة هنري بیرسل.جیریمابا كالرك/ ولیام كروفت)

وأداء تمرینات عزفیة علیه.Glissandoعزف الزحلقة الجلیساندو
عصر الباروك المتأخر في المانیا والنمسا قبل باخ (یوهان كاسیار ١٨

فردینالد فیشر/ دیتربش بوكستبودا/ جورج فیلیب تیلیمان) ودراسة جورج 
فیلیب تیلیمان.

آلة البیانو:دور المفاصل المستعملة في العزف علي 
مفصل الكتف ودورة في الجمل الغنائیة البطیئة.-

عصر الباروك المتأخر في ایطالیا (دومینیكو سكارالتي).١٩
دور المفاصل المستعملة في العزف علي آلة البیانو:

مفصل الكوع ویستعمل في الحركة الدائریة والعزف المتقطع البطئ.-
رانسو كوبران / جان فیلیب عصر الباروك المتأخر في فرنسا (ف٢٠

رامو).
دور المفاصل المستعملة في العزف علي آلة البیانو:

مفصل الرسغ ودورة في عزف النغمات المتقطعة.- 
موسیقي اآلالت في عصر الباروك الناضج (یوهان سبستیان باخ ٢١



وآالالت ذات لوحات المفاتیح)
دور المفاصل المستعملة في العزف علي آلة البیانو:

مفاصل األصابع ودورة في عزف النغمات السلمیة السریعة باستقاللیة -
كل إصبع عن اآلخر.

مؤلفات باخ وعازف الكالفییر في عصرة. ٢٢
دور المفاصل المستعملة في العزف علي آلة البیانو:

مفصل القدم ویستخدم عند الضغط علي البداالت .-
المؤلفات التعلیمیة وأهمیتها عند باخ. ٢٣

التمرین األدائي العزفي علي جمیع المفاصل المختلفة.
الحلیات عند باخ.٢٤

النسیج البولیفوني "الكانون".
جورج فردریك هیندل ومؤلفات اآلالت ذات لوحات المفاتیح.٢٥

شرح كیفیة عزف "الكانون".
باخ وأهم مؤلفاته لموسیقي اآلالت ذات لوحات كارل فیلیب ایمانویل٢٦

المفاتیح في العصر السابق للعصر الكالسیكي.
.التمرین األدائي العزفي علي النسیج البولیفوني

یوهان كریستیان باخ وصوناتاته للبیانو. ٢٧
حتي آخره١٠رتوك بدایة من تمرین عزف كتاب بال با

تدریســهتــممــا%-
المحتــــــــوىمــــــــن

لمقررلاألساسي

%  100

التـــــــــــزاممـــــــــــدى-
القــــــــــــــــــــــــــــائمین
بالتــــــــــــــــــــــــدریس

المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــدى- تغطیـــــــــةم
االمتحــــــــــــــــــــــــــان
لموضـــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــیماســـــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

ــــــــة- ــــــــویمطریق تق
الطالب

شفوينظري
عمليفصلیةأعمال

المتاحةاإلمكانات- ٣
:التدریس

االت بیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

والمســـــــــــــــــــــــتلزمات
الخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریــــــــــةقیــــــــــود- ٤
:وتنظیمیة

ال یوجد

تقـــــــــویمنتیجـــــــــة- ٥
لمقررالطالب

٧٨,٢%

تحســینمقترحــات- ٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفيالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفيشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مالحظات- ٧
المراجعین
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مــنتنفیــذهتــممــا- ٨
التطـویرمقترحات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفيالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
الطالبمعاالمتحاناتوالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

تنفیــذهیــتملــممــا-٩
( مقترحـــــاتمـــــن

)واألسبابهيما

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمالطالبانشغال.٢
العملالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣















:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعالمقررتقویمتطویر البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض وطریق

التدریس بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص المق
المحاضرةفيالطالبعلى

األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفيشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فيالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةإلى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٥_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تاریخ اله البیانو و طرق تدریسهامقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (نظري) ٣(المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:ائیاتاإلحص-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٣

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٣٠

٠٣٠



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

التیارات الموسیقیة في القرن العشرین.-١
مؤلفى القرن العرین.-٢
المدارس الموسیقیة في القرن العشرین.-٣
تطور تكنیك اآلالت ذات لوحات المفاتیح من -٤

عصر الباروك حتي القرن العشرین.
عصر الباروك (كیفیة إصدار الصوت من -٥

د والھاربسكورد "تكنیك االصابع"/ الكالفیكور
نوع التكنیك الذي استعمل في العصر)، (اسلوب 

التألیف/أھم الكتب التعلیمیة/كیف تتم عملیة 
العزف)

العصر الكالسیكي(دور العازف/اآللة -٦
/نوع التكنیك الذي استعمل في العصر)، عباألصاب

(أسلوب التألیف/أھم المدارس)
)، (أسلوب عصابالعصر الرومانتیكي (العازف/األ-٧

التألیف/اآللة)
القرن العشرین (تعلیم الطرق الفنیة المتبعة في -٨

عزف البیانو)
وتقسیمھ weightتكنیك الوزن: تعریف الوزن _٩

)Liflingلمراحل(األولي 

وتقسیمھ weightتكنیك الوزن: تعریف الوزن _١٠
)Free fallلمراحل(الثانیة

وتكملة weightتكنیك الوزن: تعریف الوزن _١١
)Landingالمراحل(الثالثة 

وتكملة weightتكنیك الوزن: تعریف الوزن _١٢
)Reboudالمراحل(الرابعة 

مــــــنتدریســــــهتــــــممــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

ـــــــــدى- القـــــــــائمینالتـــــــــزامم
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

٠





االمتحــــــــانتغطیــــــــةمــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــات- ٣ ــدریسالمتاحــةاإلمكان الت

:
و االت بیانوعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤

%٨٠,٦لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
لء.٢ رم ررتقری لیمھالمق ىوتس مانوحدةال ودةض الج

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤















ــممــا- ٨ ــذهت قترحــاتممــنتنفی
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــــنتنفیــــــذهیـــــتملــــــممـــــا- ٩

هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكرربالطالغیاب.١,١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ام مراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م

الطالب

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

جیعتالمقررتقویمتطویر البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىقررالمعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٥_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و مصاحبهالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ (نظري) (    المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبددع-

بالمقرر
٣

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٣٠

٠٣٠





للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىعاتالموضـــــــــو -

تدریسها
لباخكاملةسویت-١
مودرنمقطوعة-٢
.الغنائیةأوااللیةللمصاحبةمختارةمقطوعات-٣

ــــــممــــــا%- مــــــنتدریســــــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــــائمینالتــــــــــزاممــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــــــانةتغطیــــــــمــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
مجهزه باالت بیانوالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتــــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرة
غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتــــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةلخاماتواالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

٠















الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥
لمقرر

٨٢,٤٦%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف
االخیرةالمحاضرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ـــــــممـــــــا-٨ ـــــــذهت مـــــــنتنفی
فـــــيالتطـــــویرمقترحـــــات

بقالساالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

ـــــــا( مقترحـــــــات هـــــــيم
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبغالانش.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

ستاذ المقررااثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام نھای ة الع
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تاریخ اله البیانو و طرق تدریسهامقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ١(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
لمقبو 



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

ال یوجد

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

%

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

.%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و مصاحبهالكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٣+ (نظري) (    المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبددع-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: ررالمقتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها
لباخكاملةسویت-١
مودرنمقطوعة-٢
.الغنائیةأوااللیةللمصاحبةمختارةمقطوعات-٣

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

.%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

جعینالمرامالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

فیذالتنعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨_ ٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تاریخ اله البیانو و طرق تدریسهامقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) + (نظري) ١(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها

النظرىالمحتوىأوال

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

%ال یوجد

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر





)١٦(رقمنموذج

٢٠١٥_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و مصاحبهالكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
تمهیدي ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٣+ (نظري) (    المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبددع-

بالمقرر
٣

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠

٠

٠٣٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىعاتالموضـــــــــو -

تدریسها
لباخكاملةسویت-١
مودرنمقطوعة-٢
.الغنائیةأوااللیةللمصاحبةمختارةمقطوعات-٣

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانیـــــــةتغطمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةلالوسائ
متوافرة

















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

٨٢,٤٦%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦_ ٢٠١٥دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
حاسب اليالكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
دكتوراهتمهیدي المستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
حقینالملتالطالبعدد-

بالمقرر
الیوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

الیوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تـــــــــمىالتـــــــــالموضـــــــــوعات-

تدریسها

و التطبیقيالنظرىالمحتوىأوال

١
أھمیتھ فى –مقدمة عن الكمبیوتر 

مبررات ودواعى -العملیة التعلیمیة
استخدام الكمبیوتر فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

یوتیوب-ویترت–الفیس بوك 

٥

توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا 
التعلیم.

االستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویب

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

لتربویة لالختبارات اإللكترونیة.القیمة ا

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠



مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

الیوجد

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

٨٣,٥%



















.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن(الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة
النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة
التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
حاسب اليالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
دكتوراهتمهیدي المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧
متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات- ١
قینالملتحالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس- ٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

اتدریسه
- أھمیتھ فى العملیة التعلیمیة–مقدمة عن الكمبیوتر -١

مبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى العملیة التعلیمیة.



١

٠

٠٠



مھارات القرن الحادى والعشرین-٢
Rss-الویكى-المدونات:٢تقنیات الویب-٣
یوتیوب- تویتر–الفیس بوك :٢تقنیات الویب-٤
توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا التعلیم.-٥
الستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویبا-٦
االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.-٧
أنواع االختبارات الموضوعیة.-٨
االختبارات اإللكترونیة.-٩

أنواع االختبارات اإللكترونیة-١٠
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.-١١
القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.-١٢
Quiz Creatorبرنامج -١٣

مــــــنتدریســـــهتـــــممـــــال%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــــائمینالتـــــــــزاممـــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــــانتغطیــــــــةمــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

سب االلى، ومعامل الحاعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات- ٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٣,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥



















ع.١المقررتحسینمقترحات- ٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف
االخیرةالمحاضرة

لء.٢ رم ررتقری لیمھالمق ىوتس مانوحدةال ودةض الج
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینالحظات- ٧
)دتوجإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
رالنتیجة النهائیة للمقر إلى. النظر ٤

ــا- ٨ ــمم ــذهت مقترحــاتمــنتنفی
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعاالمتحانــاتو الدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا- ٩

هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعاملمقررلالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتریالتطو توصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

المقرراستاذ اثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ة الع ام بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ة ام نھای الع
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨_ ٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
حاسب اليالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
دكتوراهتمهیدي المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
حقینالملتالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١

٠

٠١٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تــــــــمالتــــــــىالموضــــــــوعات-

هاتدریس
و التطبیقيالنظرىالمحتوىأوال

١
أھمیتھ فى –مقدمة عن الكمبیوتر 

مبررات ودواعى -العملیة التعلیمیة
استخدام الكمبیوتر فى العملیة التعلیمیة.

مھارات القرن الحادى والعشرین٢

٣
:٢تقنیات الویب

Rss-الویكى- المدونات

٤
:٢تقنیات الویب

وبیوتی-تویتر–الفیس بوك 

٥

توظیف تقنیات الویب فى تكنولوجیا 
التعلیم.

االستخدامات التعلیمیة  لتقنیات الویب

٦

االختبارات : مفھومھا وأنواعھا.

أنواع االختبارات الموضوعیة.

٧
االختبارات اإللكترونیة.

أنواع االختبارات اإللكترونیة

٨
ممیزات االختبارات اإللكترونیة.

ختبارات اإللكترونیة.القیمة التربویة لال

Quiz Creatorبرنامج ٩

ما یستجد من موضوعات١٠



مـــــنتدریســـــهتـــــممـــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التــدریسالمتاحــةاإلمكانــات-٣

:
، و معامل كمبیوترعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

ــــــوافرةالعلمیةالمراجع- ــــــوافرةمت غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمت
متوافرة

ــــــوافرةالمعینةالوسائل ــــــوافرةمت غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمت
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

%٨٣,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی اءاس البرض نالط ررع ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣



















تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقرروصیفتتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
ـــــممـــــا-٩ ـــــتمل ـــــذهی مـــــنتنفی

هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
ررالمقتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م

الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریس وطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذطویرت
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
ىالدراس

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٦_ ٢٠١٥دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و طرق تدریسهاالكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
دكتوراهتمهیدي المستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اتاإلحصائی-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
الیوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

الیوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: مقررالتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها

و التطبیقيالنظرىالمحتوىأوال

ن -١ اتیح م ات المف ك اآلالت ذات لوح ور تكنی تط
ر  رین، عص رن العش ي الق اروك حت ر الب عص
ورد  ن الكالفیك وت م ة إصدار الص اروك (كیفی الب
وزن  ك ال ابع") تكنی ك االص كورد "تكنی والھاربس

الكامل
ك-٢ وع التكنی اروك (ن ر الب ي عص تعمل ف ذي اس ال

ة/كیف  ب التعلیمی ألیف/أھم الكت لوب الت العصر/اس
تتم عملیة العزف)

ة -٣ یكي(دور العازف/اآلل ر الكالس العص
ي  تعمل ف ذي اس ك ال ابع/نوع التكنی باألص

العصر/أسلوب التألیف/أھم المدارس)
لوب -٤ ر الرومانتیكي(العازف/األصابع/أس العص

التألیف/اآللة)
یم ال-٥ رین (تعل رن العش ي الق ة ف ة المتبع رق الفنی ط

عزف البیانو)
دراسة مؤلفة صوناتا لبیتھوفن كاملة.-٦
وبان -٧ ف ش انو للمؤل ات ع البی ة دراس ة مؤلف دراس

).٢٥مصنف (
للمؤلف یوھان Prelude and Fugeدراسة مؤلفة 

سیباستیان باخ.

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

الیوجد

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال









...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.ضعر بأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وجدال ی:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

٨٣,٥%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

.١مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩













هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعاممقررللالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٧_ ٢٠١٦دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و طرق تدریسهاالكودىورمزةالمقرراسم- ١
بیانوالتخصص- ٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (نظري) ١(   المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
مـــن (خماســـي ) مقـــرر + اربـــع اعضـــاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥

القسم العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

١-
ملتحقینالالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٠

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



: المقررتدریس- ٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

ریسهاتد
و التطبیقيالنظرىالمحتوىأوال

ن -١ اتیح م ات المف ك اآلالت ذات لوح ور تكنی تط
ر  رین، عص رن العش ي الق اروك حت ر الب عص
ورد  ن الكالفیك وت م دار الص ة إص اروك (كیفی الب
وزن  ك ال ابع") تكنی ك االص كورد "تكنی والھاربس

الكامل
ك-٢ وع التكنی اروك (ن ر الب ي عص تعمل ف ذي اس ال

لوب  ة/كیف العصر/اس ب التعلیمی ألیف/أھم الكت الت
تتم عملیة العزف)

ة -٣ یكي(دور العازف/اآلل ر الكالس العص
ي  تعمل ف ذي اس ك ال ابع/نوع التكنی باألص

العصر/أسلوب التألیف/أھم المدارس)
لوب -٤ ر الرومانتیكي(العازف/األصابع/أس العص

التألیف/اآللة)
ي -٥ ة ف ة المتبع رق الفنی یم الط رین (تعل رن العش الق

بیانو)عزف ال
دراسة مؤلفة صوناتا لبیتھوفن كاملة.-٦
وبان -٧ ف ش انو للمؤل ات ع البی ة دراس ة مؤلف دراس

).٢٥مصنف (
للمؤلف یوھان Prelude and Fugeدراسة مؤلفة 

سیباستیان باخ.

ـــــا%- مـــــنتدریســـــهتـــــملم
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

ـــــــــدى- ـــــــــزامم ـــــــــائمینالت الق
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــــــانتغطیــــــــةمــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-
عمليفصلیةأعمال

ــات- ٣ ــدریسالمتاحــةاإلمكان الت
:

، و االت بیانوعرضبأجهزةالمجهزةالقاعات













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود- ٤
%٨٣,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة- ٥
ضرةالمحافىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات- ٦

االخیرة
لء.٢ رم ررتقری لیمھالمق ىوتس مانوحدةال ودةض الج

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات- ٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
ئیة للمقررالنتیجة النهاإلى. النظر ٤

ــممــا- ٨ ــذهت مقترحــاتمــنتنفی
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا- ٩

هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
وىتطویر محت
المقرر

ام الفروق الفردیةمراعة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیع البتش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس 

استاذ المقرراثناء التدریس









منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفتوزیع المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانعتوزی
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

٢٠١٨_ ٢٠١٧دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیه الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
عزف اله البیانو و طرق تدریسهاالكودىورمزةالمقرراسم-١
بیانوالتخصص-٢
دكتوراهتمهیدي المستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
من القسم (خماسي ) مقرر + اربع اعضاء االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥

العلمي
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اتاإلحصائی-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
الیوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

الیوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠

٠

٠٠



علیهاالحاصلین
: مقررالتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها

و التطبیقيالنظرىالمحتوىأوال

ن -١ اتیح م ات المف ك اآلالت ذات لوح ور تكنی تط
ر  رین، عص رن العش ي الق اروك حت ر الب عص
ورد  ن الكالفیك وت م ة إصدار الص اروك (كیفی الب
وزن  ك ال ابع") تكنی ك االص كورد "تكنی والھاربس

الكامل
ك-٢ وع التكنی اروك (ن ر الب ي عص تعمل ف ذي اس ال

ة/كیف  ب التعلیمی ألیف/أھم الكت لوب الت العصر/اس
تتم عملیة العزف)

ة -٣ یكي(دور العازف/اآلل ر الكالس العص
ي  تعمل ف ذي اس ك ال ابع/نوع التكنی باألص

العصر/أسلوب التألیف/أھم المدارس)
لوب -٤ ر الرومانتیكي(العازف/األصابع/أس العص

التألیف/اآللة)
یم ال-٥ رین (تعل رن العش ي الق ة ف ة المتبع رق الفنی ط

عزف البیانو)
دراسة مؤلفة صوناتا لبیتھوفن كاملة.-٦
وبان -٧ ف ش انو للمؤل ات ع البی ة دراس ة مؤلف دراس

).٢٥مصنف (
للمؤلف یوھان Prelude and Fugeدراسة مؤلفة 

سیباستیان باخ.

مــــــنتدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــــائمینالتـــــــــــزاممـــــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال









...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــــــــــــــةاإلمكانـــــــــــــــــــات-٣

:التدریس
.ضعر بأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وجدال ی:وتنظیمیةاداریةقیود-٤

الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥
لمقرر

٨٣,٥%

.١المقررتحسینمقترحات-٦
٢.
٣.

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

١.
٢.
٣.

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.
٢.
٣.

.١مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩













هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعاممقررللالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویر



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
مجال التخصص .تطبیق المهارات المهنیة في -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.تفهم دور التنمیة الذاتیه واالنخراط في التعلم المستمر-٢
تطبیق المعارف المتخصصة في االرتجال واسالیب االداء.-٣
استیعاب المصطلحات األساسیة في مجال التربیة الموسیقیة كل -٤

فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها من 
اإلنجلیزیة المناسبةخالل إطالعهم على بعض النصوص 

استیعاب المهارات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات العصور -٥
.الموسیقیة المختلفة

تطبیق رؤیة ومفهوم المدارس المختلفة للتعلم في مجال -٦
تخصص.

التمییز بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.-٧
وتفسیرها توظیف المفاهیم والمعارف عند استقبال النصوص -٨

وتحلیلها وتذوقها.
تنمیة القدرة على الكتابة باللغة العربیة وخصائصها.-٩

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة عامة، -١٠
والبحث التربوي بصفة خاصة مع اإلشارة إلى أهم مستلزمات 

البحث العلمي.
تفهم دور االحصاء في بحوث الصولفیج واالیقاع الحركى -١١

واالرتجال.
لتمییز بین االسالیب االحصائیة التي یتعرض لها الطالب في ا-١٢

حیاته المهنیة.
التمییز بین كًال من التربیة والمجتمع، والعالقة بین الثقافة -١٣

والتربیة.
تفهم دور أصول التربیة للمعلم، ودور التربیة في عملیات -١٤

الضبط االجتماعي.
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في تفهم دور التربیة في إحداث تغییر اجتماعي ایجابي -١٥
.المجتمع

تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن تكنولوجیا استیعاب ماهیة-١٦
التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

تفهم المعارف والمفاهیم األساسیه لألهم أشكال التألیف اآللي -١٧
لعصر الباروك.

المعارف والمفاهیم األساسیه لتوزیع لألعمال استیعاب-١٨
الموسیقیة المختلفة.

فهم واستیعاب أي عمل موسیقي ُیْستمع إلیه تنمیة القدرة على -١٩
من أول وهلة.

إعداد الخرجین للقیام بوظائف مهنة التعلیم فنیا وٕاداریا كما -٢٠
تتطلبها العملیة التربویة .

یوظف مخزون دراستة من قواعد في القراءة الفوریة وحل -٢١
التمارین. 

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ومراحل تطورها -٢٢
ائصها وأنواعها وأشكالها.وخص

التمییز بین ألوان التعبیر الموسیقي المختلفة أداءًا واستماعًا -٢٣
كوسیلة لتنمیة ثقافة الطالب الفنیة

ألرشاد والتوجیه النفسي التوجیه لالتزود باالسس المعرفیة-٢٤
وأهدافه، والعالقة بینه وبین العلوم األخري المتصلة به.

األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٥
أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  التوجیه واإلرشاد تمییز-٢٦

وتطبیقاتها التربویة والنفسیة.
أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٧
.تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي-٢٨

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال -٦
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.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
ت مشكالحل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
اداء مؤلفات التقنیات العزفیة التى یتطلبها التعرف علي -١٨

العصور الموسیقیة المختلفة للبیانو.
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .في مجال التخصص 
في والهرمنة علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ التعرف -٢٢

االرتجال التعلیمي .
ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
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واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةلتعرف علي ا-٢٦
في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 

التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس -١المھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس -٢
.التخصصفي تدریس یختار الطرق والبدائل والوسائل المعینة -٣
واإلیقاعات في االداء الضروب والمقامات العربیةبین یمیز -٤

الحركى.
عصر وقوالب التألیف الموسیقى فى التوزیع یمیز بین أسالیب -٥

.الباروك
أصوات اآلالت المختلفة وطبقات األصوات یمیز سمعیًا بین -٦

البشریة.
من حیث الطبقة الصوتیة الموسیقیة الغربیةاآلالتیقارن بین -٧

.سلوب الكتابة ومكانها في االوركستراوا
یقارن بین مبادئ نظریة برونر وأوزوبیل في المجال التعلیمي.-٨
یستنتج أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.-٩

یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة واإلجتماعیة.-١٠
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع اآللي وفقا ألولیاتها.-١١
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.-١٢
یستخدم المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.-١٣
یفرق بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.-١٤
یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة والثقافة.-١٥
یعدد أهمیة دراسة أصول التربیة بالنسبة للمعلم.-١٦
علق بأقسام الثقافة.یحلل دور التربیة فیما یت-١٧
یقارن بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.-١٨
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یقارن بین تأثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر -١٩
اإلجتماعي.

یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا -٢٠
اإلعالم.

یتفهم دور المعلم والمتعلم في تكنولوجیا التربیة.-٢١
یصنف مصادر المعلومات.-٢٢
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.-٢٣
یقارن بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات البحث.-٢٤
یفرق بین طرق إدارة مصادر المعلومات.-٢٥
تحلیل النص واستخراج األفكار األساسیة والتعبیر عنها بشكل -٢٦

مختصر باللغة االنجلیزیة.
عصور الموسیقیة تحدید الصعوبات العزفیة فى مؤلفات ال-٢٧

المختلفة للبیانو.
لتالفات والنغمات وایمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات -٢٨

ودلیل الساللم الكبیرة والصغیرة بطریقة دالكروز او "ال" دیابازون.
معاني المفردات بالسیاق العربیة واستنتاج تحلیل النصوص -٢٩
بالتخصصالعالقةذاتالمواضیعو لألبحاثتحلیل-٣٠
بین المصطلحات والمفاهیم الموسیقیة الخاصة باالرتجال یمیز-٣١

واالیقاع الحركي.
یحلل التمارین الهارمونیة-٣٢
یقدم افكارا جدیدة في توزیع األعمال الموسیقیة المختلفة.  -٣٣
یمیز بین السمع المطلق والسمع النسبي والغناء السلیم وعیوب -٣٤

الغناء.
رشاد (المالحظة، األختبارات النفسیة في التوجیه واإلیحلل-٣٥

المقابلة، االختبارات النفسیة).
فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.یتفهم-٣٦

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة المراد -١المھارات المھنیة:-
تحقیقها.

یصمم مواقف تعلیمیة والعاب موسیقیة مناسبة لعملیتي التعلیم -٢
والتعلم.

الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.یدیر الحصة-٣
یطبق المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في مجال التخصص.-٤
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یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة -٥
التعلیمیة.

یطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال التخصص.-٦
تخصص.یستخدم أسالیب تقویم متنوعة بما یناسب مجال ال-٧
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل جدید في -٨

مجال التخصص بما یخدم نموه المهني.
یطبق أسس ومفاهیم اإلرشاد النفسي والتربوي في تعامله مع -٩

الطالب.
یدیر األعمال الموسیقیة الجماعیة وینظمها.-١٠
یة یستخدم لغته العربیة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة التعلیم-١١

في مجال التخصص.
یطبق مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١٢
وجماعیًا.فردیاً المختلفةالموسیقیة التربویةاآلالتعلىیعزف-١٣

یطبق مهارات توزیع االعمال الموسیقیة._١٤
.المدونات الموسیقیة من اول وهلةیغنى_١٥

العربیة في االیقاعیستخدم بعض القوالب الموسیقیة -١٦
.الحركى

ینمي ذاكرة  قویة وٕانصات واعي لألعمال الموسیقیة-١٧
.ویستخدمهم في ارتجال األلحان المختلفة

بالعناصر الهارمونیة.الغنیة حان األلیحلل بعض -١٨
یطبق مهارات القراءة الصولفائیة واألداء اإلیقاعي والغناء -١٩

اللحني.
استصدار استجابات ستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل ی-٢٠

تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء والتوافق مع حركة 
أعضاء الجسم.

یؤلف أعماال موسیقیة آلیة وغنائیة بسیطة لخدمة -٢١
التخصص.

یجمع بین القدرة على تحقیق التكامل بین عنصر اإلیقاع -٢٢
والغناء وبین مهارة العزف والغناء معًا.

ته االنجلیزیة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة یستخدم لغ-٢٣
.التعلیمیة في مجال التخصص

یطبق مبادىء نظریة برونر وأوزبیل في المجال التعلیمي.-٢٤
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یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-٢٥
إكتساب مهارات البحث العلمي.-٢٦
صائي یتقن ادخال البیانات وتعریفها في برنامج االح-٢٧

spss.
یطبق المعادالت االحصائیة.-٢٨

یمارس بعض صور عملیات الضبط االجتماعي االیجابي.-٢٩
ترجمة نص من العربیة یستخدم القاموس االلكترونى فى-٣٠

الي االنجلیزیة والعكس .
یستخدم مختلف أنواع وأشكال المصادر المرجعیة.-٣١
واإللكترونیة.یقیم مصادر المعلومات التقلیدیة -٣٢

یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٣٣
یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-

.تنمیة مهارات التعلم التعاوني- ٢د
.التربیة ومصادر المعلوماتیستخدم تكنولوجیا - ٣د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٤د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٥د

مجال التخصص.
مهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٦د

.التعلیم
المرتبطة تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت - ٧د

بالنواحي التعلیمیة. 
تحسین مهارات القراءة والكتابة باللغة العربیة.- ٨د
تحسین مهارات القراءة والكتابة باللغة االنجلیزیة- ٩د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً مدي توافق الھیكل األكادیمي -

√

√

√
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للبرنامج مع المستھدف من 
التعلیم

لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 
الخبرة الكبیرة نسبیاً 

ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

√

√

√

√

√
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التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات تطویر البرنامج:
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٤عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٥٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
مجال التخصص .تطبیق المهارات المهنیة في -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.تفهم دور التنمیة الذاتیه واالنخراط في التعلم المستمر-٢
تطبیق المعارف المتخصصة في االرتجال واسالیب االداء.-٣
استیعاب المصطلحات األساسیة في مجال التربیة الموسیقیة كل -٤

فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها من 
اإلنجلیزیة المناسبةخالل إطالعهم على بعض النصوص 

استیعاب المهارات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات العصور -٥
.الموسیقیة المختلفة

تطبیق رؤیة ومفهوم المدارس المختلفة للتعلم في مجال -٦
تخصص.

التمییز بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.-٧
توظیف المفاهیم والمعارف عند استقبال النصوص وتفسیرها -٨

وتحلیلها وتذوقها.
تنمیة القدرة على الكتابة باللغة العربیة وخصائصها.-٩

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة عامة، -١٠
والبحث التربوي بصفة خاصة مع اإلشارة إلى أهم مستلزمات 

البحث العلمي.
تفهم دور االحصاء في بحوث الصولفیج واالیقاع الحركى -١١

واالرتجال.
التمییز بین االسالیب االحصائیة التي یتعرض لها الطالب في -١٢

حیاته المهنیة.
التمییز بین كًال من التربیة والمجتمع، والعالقة بین الثقافة -١٣

والتربیة.
تفهم دور أصول التربیة للمعلم، ودور التربیة في عملیات -١٤

ضبط االجتماعي.ال
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تفهم دور التربیة في إحداث تغییر اجتماعي ایجابي في -١٥
.المجتمع

تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن تكنولوجیا استیعاب ماهیة-١٦
التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

تفهم المعارف والمفاهیم األساسیه لألهم أشكال التألیف اآللي -١٧
لعصر الباروك.

األساسیه لتوزیع لألعمال المعارف والمفاهیم استیعاب-١٨
الموسیقیة المختلفة.

تنمیة القدرة على فهم واستیعاب أي عمل موسیقي ُیْستمع إلیه -١٩
من أول وهلة.

إعداد الخرجین للقیام بوظائف مهنة التعلیم فنیا وٕاداریا كما -٢٠
تتطلبها العملیة التربویة .

یوظف مخزون دراستة من قواعد في القراءة الفوریة وحل -٢١
ن. التماری

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ومراحل تطورها -٢٢
وخصائصها وأنواعها وأشكالها.

التمییز بین ألوان التعبیر الموسیقي المختلفة أداءًا واستماعًا -٢٣
كوسیلة لتنمیة ثقافة الطالب الفنیة

ألرشاد والتوجیه النفسي التوجیه لالتزود باالسس المعرفیة-٢٤
نه وبین العلوم األخري المتصلة به.وأهدافه، والعالقة بی

األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٥
أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  التوجیه واإلرشاد تمییز-٢٦

وتطبیقاتها التربویة والنفسیة.
أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٧
.آلیات اإلرشاد النفسيتنمیة وٕاتقان-٢٨

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
خصائص اللغة العربیة السلیمةیعرف -٥
یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال -٦
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.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیر العلمى السلیم لیوضح استراتیجیات التفك-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
لبیاجیه وبنیة شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
قنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التالتعرف علي -١٨

العصور الموسیقیة المختلفة للبیانو.
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .ل التخصص في مجا
في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢

االرتجال التعلیمي .
ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل عیة وفرق االالت االیقاالتعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
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واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦
في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 

التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس -١المھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس -٢
.في تدریس التخصصوالوسائل المعینة یختار الطرق والبدائل-٣
واإلیقاعات في االداء الضروب والمقامات العربیةبین یمیز -٤

الحركى.
عصر وقوالب التألیف الموسیقى فى التوزیع یمیز بین أسالیب -٥

.الباروك
أصوات اآلالت المختلفة وطبقات األصوات یمیز سمعیًا بین -٦

البشریة.
من حیث الطبقة الصوتیة یةالموسیقیة الغرباآلالتیقارن بین -٧

.واسلوب الكتابة ومكانها في االوركسترا
یقارن بین مبادئ نظریة برونر وأوزوبیل في المجال التعلیمي.-٨
یستنتج أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.-٩

یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة واإلجتماعیة.-١٠
التوزیع اآللي وفقا ألولیاتها.تحدید وتحلیل المشاكل في مجال -١١
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.-١٢
یستخدم المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.-١٣
یفرق بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.-١٤
یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة والثقافة.-١٥
أصول التربیة بالنسبة للمعلم.یعدد أهمیة دراسة-١٦
یحلل دور التربیة فیما یتعلق بأقسام الثقافة.-١٧
یقارن بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.-١٨
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یقارن بین تأثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر -١٩
اإلجتماعي.

یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا -٢٠
اإلعالم.

والمتعلم في تكنولوجیا التربیة.یتفهم دور المعلم-٢١
یصنف مصادر المعلومات.-٢٢
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.-٢٣
یقارن بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات البحث.-٢٤
یفرق بین طرق إدارة مصادر المعلومات.-٢٥
تحلیل النص واستخراج األفكار األساسیة والتعبیر عنها بشكل -٢٦

باللغة االنجلیزیة.مختصر 
تحدید الصعوبات العزفیة فى مؤلفات العصور الموسیقیة -٢٧

المختلفة للبیانو.
لتالفات والنغمات وایمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات -٢٨

ودلیل الساللم الكبیرة والصغیرة بطریقة دالكروز او "ال" دیابازون.
سیاق معاني المفردات بالالعربیة واستنتاج تحلیل النصوص -٢٩
بالتخصصالعالقةذاتالمواضیعو لألبحاثتحلیل-٣٠
یمیز بین المصطلحات والمفاهیم الموسیقیة الخاصة باالرتجال -٣١

واالیقاع الحركي.
یحلل التمارین الهارمونیة-٣٢
یقدم افكارا جدیدة في توزیع األعمال الموسیقیة المختلفة.  -٣٣
النسبي والغناء السلیم وعیوب یمیز بین السمع المطلق والسمع-٣٤

الغناء.
األختبارات النفسیة في التوجیه واإلرشاد (المالحظة، یحلل-٣٥

المقابلة، االختبارات النفسیة).
فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.یتفهم-٣٦

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة المراد -١المھارات المھنیة:-
تحقیقها.

یصمم مواقف تعلیمیة والعاب موسیقیة مناسبة لعملیتي التعلیم -٢
والتعلم.

یدیر الحصة الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.-٣
یطبق المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في مجال التخصص.-٤
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یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة -٥
التعلیمیة.

التعلم الحدیثة في مجال التخصص.یطبق استراتیجیات-٦
یستخدم أسالیب تقویم متنوعة بما یناسب مجال التخصص.-٧
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل جدید في -٨

مجال التخصص بما یخدم نموه المهني.
یطبق أسس ومفاهیم اإلرشاد النفسي والتربوي في تعامله مع -٩

الطالب.
الجماعیة وینظمها.یدیر األعمال الموسیقیة-١٠
یستخدم لغته العربیة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة التعلیمیة -١١

في مجال التخصص.
یطبق مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١٢
وجماعیًا.فردیاً المختلفةالموسیقیة التربویةاآلالتعلىیعزف-١٣
یطبق مهارات توزیع االعمال الموسیقیة.-١٤ج-١٤
.نات الموسیقیة من اول وهلةالمدو یغنى-١٥ج-١٥
العربیة في االیقاع یستخدم بعض القوالب الموسیقیة -١٦ج-١٦

.الحركى
ینمي ذاكرة  قویة وٕانصات واعي لألعمال الموسیقیة-١٩ج-١٧

.ویستخدمهم في ارتجال األلحان المختلفة
بالعناصر الهارمونیة.الغنیة حان األلیحلل بعض -٢٠ج-١٨
ولفائیة واألداء اإلیقاعي یطبق مهارات القراءة الص-٢١ج-١٩

والغناء اللحني.
ستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل استصدار ی-٢٢ج-٢٠

استجابات تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء 
والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یؤلف أعماال موسیقیة آلیة وغنائیة بسیطة لخدمة -٢٣ج-٢١
التخصص.

تحقیق التكامل بین عنصر یجمع بین القدرة على -٢٤ج-٢٢
اإلیقاع والغناء وبین مهارة العزف والغناء معًا.

یستخدم لغته االنجلیزیة ومهارات اإللقاء لخدمة -٢٥ج-٢٣
.العملیة التعلیمیة في مجال التخصص

یطبق مبادىء نظریة برونر وأوزبیل في المجال -٢٦ج-٢٤
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التعلیمي.
الدراسیة.یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات-٢٧ج-٢٥
إكتساب مهارات البحث العلمي.-٢٨ج-٢٦
یتقن ادخال البیانات وتعریفها في برنامج االحصائي -٢٩ج-٢٧

spss.
یطبق المعادالت االحصائیة.-٣٠ج-٢٨
یمارس بعض صور عملیات الضبط االجتماعي -٣١ج-٢٩

االیجابي.
ترجمة نص من یستخدم القاموس االلكترونى فى-٣٢ج-٣٠

العكس .العربیة الي االنجلیزیة و 
یستخدم مختلف أنواع وأشكال المصادر المرجعیة.-٣٣ج-٣١
یقیم مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة.-٣٤ج-٣٢
یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٣٥ج-٣٣

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-٣٤المھارات العامة:-
تطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٣٥

المهنیةالممارسة
الشخصیةالتعلمیةاحتیاجاتهوتحدیدالذاتيالتقییم-٣٦
علىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٣٧

والمعارفالمعلومات
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٣٨
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٣٩
والمستمرالذاتيالتعلم-٤٠

الطالب (ذوى طرق دعم-
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

الھیكل األكادیمي مدي توافق-
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
وقوانین الكلیة إجراءات تطبیق لوائح -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

ب والموظفینوالطال
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
على ضوء مقترحات ومالحظات تم عمل التعدیالت

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 
رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم التنفیذ:توقیت-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٣عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
مجال التخصص .تطبیق المهارات المهنیة في -١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

.تفهم دور التنمیة الذاتیه واالنخراط في التعلم المستمر-٢
تطبیق المعارف المتخصصة في االرتجال واسالیب االداء.-٣
استیعاب المصطلحات األساسیة في مجال التربیة الموسیقیة كل -٤

فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها من 
اإلنجلیزیة المناسبةخالل إطالعهم على بعض النصوص 

استیعاب المهارات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات العصور -٥
.الموسیقیة المختلفة

تطبیق رؤیة ومفهوم المدارس المختلفة للتعلم في مجال -٦
تخصص.

التمییز بین نظریات التعلم والتعلیم ومراحل نمو المتعلمین.-٧
وتفسیرها توظیف المفاهیم والمعارف عند استقبال النصوص -٨

وتحلیلها وتذوقها.
تنمیة القدرة على الكتابة باللغة العربیة وخصائصها.-٩

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة عامة، -١٠
والبحث التربوي بصفة خاصة مع اإلشارة إلى أهم مستلزمات 

البحث العلمي.
تفهم دور االحصاء في بحوث الصولفیج واالیقاع الحركى -١١

واالرتجال.
لتمییز بین االسالیب االحصائیة التي یتعرض لها الطالب في ا-١٢

حیاته المهنیة.
التمییز بین كًال من التربیة والمجتمع، والعالقة بین الثقافة -١٣

والتربیة.
تفهم دور أصول التربیة للمعلم، ودور التربیة في عملیات -١٤

الضبط االجتماعي.
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في تفهم دور التربیة في إحداث تغییر اجتماعي ایجابي -١٥
.المجتمع

تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن تكنولوجیا استیعاب ماهیة-١٦
التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

تفهم المعارف والمفاهیم األساسیه لألهم أشكال التألیف اآللي -١٧
لعصر الباروك.

المعارف والمفاهیم األساسیه لتوزیع لألعمال استیعاب-١٨
الموسیقیة المختلفة.

فهم واستیعاب أي عمل موسیقي ُیْستمع إلیه تنمیة القدرة على -١٩
من أول وهلة.

إعداد الخرجین للقیام بوظائف مهنة التعلیم فنیا وٕاداریا كما -٢٠
تتطلبها العملیة التربویة .

یوظف مخزون دراستة من قواعد في القراءة الفوریة وحل -٢١
التمارین. 

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ومراحل تطورها -٢٢
ائصها وأنواعها وأشكالها.وخص

التمییز بین ألوان التعبیر الموسیقي المختلفة أداءًا واستماعًا -٢٣
كوسیلة لتنمیة ثقافة الطالب الفنیة

ألرشاد والتوجیه النفسي التوجیه لالتزود باالسس المعرفیة-٢٤
وأهدافه، والعالقة بینه وبین العلوم األخري المتصلة به.

األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٥
أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  التوجیه واإلرشاد تمییز-٢٦

وتطبیقاتها التربویة والنفسیة.
أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه واإلرشاد.تفهم-٢٧
.تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي-٢٨

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
یة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال یحدد التطورات العلم-٦
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.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي یعرف اإلحصاء التربوي -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

سیقیة المختلفة للبیانو.العصور المو 
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .في مجال التخصص 
في والهرمنة یة والصیغ التعرف علي بعض القوالب الموسیق-٢٢

االرتجال التعلیمي .
ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
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واستخدام الوسائل لشاملةتصمیم الحصة االتعرف علي -٢٦
في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 

التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.یذكر واقع التوجیه -٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس -١المھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس -٢
.في تدریس التخصصیختار الطرق والبدائل والوسائل المعینة -٣
واإلیقاعات في االداء الضروب والمقامات العربیةبین یمیز -٤

الحركى.
عصر وقوالب التألیف الموسیقى فى التوزیع یمیز بین أسالیب -٥

.الباروك
أصوات اآلالت المختلفة وطبقات األصوات یمیز سمعیًا بین -٦

البشریة.
من حیث الطبقة الصوتیة الموسیقیة الغربیةاآلالتیقارن بین -٧

.واسلوب الكتابة ومكانها في االوركسترا
یقارن بین مبادئ نظریة برونر وأوزوبیل في المجال التعلیمي.-٨
یستنتج أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.-٩

یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة واإلجتماعیة.-١٠
یع اآللي وفقا ألولیاتها.تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوز -١١
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.-١٢
یستخدم المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.-١٣
یفرق بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.-١٤
یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة والثقافة.-١٥
یعدد أهمیة دراسة أصول التربیة بالنسبة للمعلم.-١٦
یحلل دور التربیة فیما یتعلق بأقسام الثقافة.-١٧
یقارن بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.-١٨
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یقارن بین تأثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر -١٩
اإلجتماعي.

یقارن بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا -٢٠
اإلعالم.

ة.یتفهم دور المعلم والمتعلم في تكنولوجیا التربی-٢١
یصنف مصادر المعلومات.-٢٢
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.-٢٣
یقارن بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات البحث.-٢٤
یفرق بین طرق إدارة مصادر المعلومات.-٢٥
تحلیل النص واستخراج األفكار األساسیة والتعبیر عنها بشكل -٢٦

مختصر باللغة االنجلیزیة.
وبات العزفیة فى مؤلفات العصور الموسیقیة تحدید الصع-٢٧

المختلفة للبیانو.
لتالفات والنغمات وایمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات -٢٨

ودلیل الساللم الكبیرة والصغیرة بطریقة دالكروز او "ال" دیابازون.
معاني المفردات بالسیاق العربیة واستنتاج تحلیل النصوص -٢٩
بالتخصصالعالقةذاتالمواضیعو لألبحاثتحلیل-٣٠
یمیز بین المصطلحات والمفاهیم الموسیقیة الخاصة باالرتجال -٣١

واالیقاع الحركي.
یحلل التمارین الهارمونیة-٣٢
یقدم افكارا جدیدة في توزیع األعمال الموسیقیة المختلفة.  -٣٣
یمیز بین السمع المطلق والسمع النسبي والغناء السلیم وعیوب -٣٤

الغناء.
األختبارات النفسیة في التوجیه واإلرشاد (المالحظة، یحلل-٣٥

المقابلة، االختبارات النفسیة).
فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.یتفهم-٣٦

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة المراد -١المھارات المھنیة:-
تحقیقها.

لعملیتي التعلیم یصمم مواقف تعلیمیة والعاب موسیقیة مناسبة -٢
والتعلم.

یدیر الحصة الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.-٣
یطبق المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في مجال التخصص.-٤
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یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة -٥
التعلیمیة.

یطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال التخصص.-٦
الیب تقویم متنوعة بما یناسب مجال التخصص.یستخدم أس-٧
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل جدید في -٨

مجال التخصص بما یخدم نموه المهني.
یطبق أسس ومفاهیم اإلرشاد النفسي والتربوي في تعامله مع -٩

الطالب.
یدیر األعمال الموسیقیة الجماعیة وینظمها.-١٠
هارات اإللقاء لخدمة العملیة التعلیمیة یستخدم لغته العربیة وم-١١

في مجال التخصص.
یطبق مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١٢
وجماعیًا.فردیاً المختلفةالموسیقیة التربویةاآلالتعلىیعزف-١٣
یطبق مهارات توزیع االعمال الموسیقیة.-١٤ج-١٤
.المدونات الموسیقیة من اول وهلةیغنى-١٥ج-١٥
العربیة في االیقاع ض القوالب الموسیقیة یستخدم بع-١٦ج-١٦

.الحركى
ینمي ذاكرة  قویة وٕانصات واعي لألعمال الموسیقیة-١٩ج-١٧

.ویستخدمهم في ارتجال األلحان المختلفة
بالعناصر الهارمونیة.الغنیة حان األلیحلل بعض -٢٠ج-١٨
یطبق مهارات القراءة الصولفائیة واألداء اإلیقاعي -٢١ج-١٩

والغناء اللحني.
ستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل استصدار ی-٢٢ج-٢٠

استجابات تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء 
والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یؤلف أعماال موسیقیة آلیة وغنائیة بسیطة لخدمة -٢٣ج-٢١
التخصص.

یجمع بین القدرة على تحقیق التكامل بین عنصر -٢٤ج-٢٢
وبین مهارة العزف والغناء معًا.اإلیقاع والغناء 

یستخدم لغته االنجلیزیة ومهارات اإللقاء لخدمة -٢٥ج-٢٣
.العملیة التعلیمیة في مجال التخصص

یطبق مبادىء نظریة برونر وأوزبیل في المجال -٢٦ج-٢٤
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التعلیمي.
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-٢٧ج-٢٥
إكتساب مهارات البحث العلمي.-٢٨ج-٢٦
یتقن ادخال البیانات وتعریفها في برنامج االحصائي -٢٩ج-٢٧

spss.
یطبق المعادالت االحصائیة.-٣٠ج-٢٨
یمارس بعض صور عملیات الضبط االجتماعي -٣١ج-٢٩

االیجابي.
ترجمة نص من یستخدم القاموس االلكترونى فى-٣٢ج-٣٠

العربیة الي االنجلیزیة والعكس .
ادر المرجعیة.یستخدم مختلف أنواع وأشكال المص-٣٣ج-٣١
یقیم مصادر المعلومات التقلیدیة واإللكترونیة.-٣٤ج-٣٢
یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٣٥ج-٣٣

المختلفةبأنواعهالفعالالتواصل-٣٤المھارات العامة:-
تطویریخدمبماالمعلوماتتكنولوجیااستخدام-٣٥

المهنیةالممارسة
الشخصیةالتعلمیةاحتیاجاتهوتحدیدالذاتيالتقییم-٣٦
علىللحصولالمختلفةالمصادراستخدام-٣٧

والمعارفالمعلومات
الوقتوٕادارةفریقفيالعمل-٣٨
مألوفةمهنیةسیاقاتفيفریققیادة-٣٩
والمستمرالذاتيالتعلم-٤٠

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالئم الھیكل  االكادیمى 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة 

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .وتعین الطالب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

ین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراجع

√

√

√

√

√
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تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بما التخصصتطبیق طرق التدریس المختلفة لفروع ١/١

یتناسب مع خصائص المتعلمین.
تنمیة وٕاتقان الخبرات الذاتیة والمهنیة في مجال التخصص.١/٢
التزود باألسس المعرفیة والمهارات العملیة والفكریة في ١/٣

بما یتوافق مع المعاییر القومیة ومتطلبات التخصصمجال 
سوق العمل.

ه في االرتقاء بفكر بعلوم التخصصتوظیف معارفه ١/٤
وبإبداعه الموسیقي.

توظیف معارفه بمهارات إدارة الوقت والفریق وریادة ١/٥
األعمال في ممارساته المهنیة.

تنمیة القدرة علي التفاعل مع المجتمع وبیئات التعلیم ١/٦
استراتیجیات التعلم الحدیثة.باستخدام 

.بطرق التدریستفهم المستجدات والتطورات ذات العالقة ١/٧
میة القدرة علي حل المشكالت المهنیة والمجتمعیة التي تن١/٨

تواجهه في الحیاة العملیة.
توظیف األسالیب العلمیة المختلفة لتطویر البیئة التربویة ١/٩

بما یحقق الجودة والتمییز.
تطبیق خبراته الذاتیة بما یخدم المجتمع والمهنة.١/١٠
المختلفة.ةالتشكیالت الحركیفي أداء التخصصتوظیف ١/١١
صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي بتكوین اتجاه ١/١٢

ایجابي نحو االستمتاع بسماع الموسیقي.
تنمیة القدرة علي استخدام الموارد المتاحة.١/١٣
تنمیة القدرة علي استخدام الطرق العلمیة السلیمة في ١/١٤
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الغناء.

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
مجتمعیة الخاصة بمجال یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة وال-٦

.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.یعرف التغیر -١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
وٕاستخدامات الوسیط الحسابي یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

مختلفة للبیانو.العصور الموسیقیة ال
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
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التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١
وترجمتها .في مجال التخصص 

في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢
االرتجال التعلیمي .

ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣
واالرتجال.

التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

یسة .وكیفیة تدر 
واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦

في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
واإلرشاد.یشرح مجاالت التوجیه -٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.فروع التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس - ١بالمھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس - ٢ب
التخصصلفروع یقوم مستوى أداء المتلقى- ٣ب
یمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات في حدود - ٤ب

المدروس وتدوینها.
یحلل التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل الساللم الكبیرة - ٥ب

والصغیرة و المقامات الكنسیة .
المستخدمة في یمیز بین الضروب والمقامات العربیة - ٦ب

.التشكیل الحركى
والبدائل والوسائل المعینة لمواجهة األزمات یختار الطرق - ٧ب

المختلفة.
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یتفهم السیاسات واالستراتیجیات المتبعة فى تدریس - ٨ب
.التخصص

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة - ١جالمھارات المھنیة:-
المراد تحقیقها.

یصمم مواقف تعلیمیة والعاب موسیقیة مناسبة لعملیتي - ٢ج
التعلیم والتعلم.

یدیر الحصة الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.- ٣ج
یستخدم مهاراته الموسیقیة بما یتناسب مع الفروق الفردیة - ٤ج

بین المتعلمین.
یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة - ٦ج

التعلیمیة علي المتعلمین.
.التخصصیطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال - ٧ج
یدیر الحصة الموسیقیة مستخدما األنشطة المتنوعة مثل - ٨ج

االنشطه الصفیة.
.التخصصیستخدم أسالیب تقویم متنوعة بما یناسب فروع - ٩ج
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل -١٠ج

م نموه جدید في مجال التخصص بما یخد
ینمي مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١١ج
مهارات القراءة الصولفائیة واألداء اإلیقاعي یطبق-١٢ج

والغناء اللحني.
یستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل استصدار -١٣ج

استجابات تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء 
والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د
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التخصص.مجال 
.التعلیممهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٥د
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د

بالنواحي التعلیمیة. 
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

غیر متوافرمتوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالئم الھیكل  االكادیمى
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

ال ینطبقمدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

√

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لجوانب القصور:نظام المتابعة -

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناسب

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

یین والتى جاءت كما یلى :المراجعین الخارج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة والمھارات:التدریب -
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بما التخصصتطبیق طرق التدریس المختلفة لفروع ١/١

یتناسب مع خصائص المتعلمین.
تنمیة وٕاتقان الخبرات الذاتیة والمهنیة في مجال التخصص.١/٢
التزود باألسس المعرفیة والمهارات العملیة والفكریة في ١/٣

بما یتوافق مع المعاییر القومیة ومتطلبات التخصصمجال 
سوق العمل.

ه في االرتقاء بفكر بعلوم التخصصتوظیف معارفه ١/٤
وبإبداعه الموسیقي.

توظیف معارفه بمهارات إدارة الوقت والفریق وریادة ١/٥
األعمال في ممارساته المهنیة.

تنمیة القدرة علي التفاعل مع المجتمع وبیئات التعلیم ١/٦
استراتیجیات التعلم الحدیثة.باستخدام 

.بطرق التدریستفهم المستجدات والتطورات ذات العالقة ١/٧
میة القدرة علي حل المشكالت المهنیة والمجتمعیة التي تن١/٨

تواجهه في الحیاة العملیة.
توظیف األسالیب العلمیة المختلفة لتطویر البیئة التربویة ١/٩

بما یحقق الجودة والتمییز.
تطبیق خبراته الذاتیة بما یخدم المجتمع والمهنة.١/١٠
المختلفة.ةالتشكیالت الحركیفي أداء التخصصتوظیف ١/١١
صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي بتكوین اتجاه ١/١٢

ایجابي نحو االستمتاع بسماع الموسیقي.
تنمیة القدرة علي استخدام الموارد المتاحة.١/١٣
تنمیة القدرة علي استخدام الطرق العلمیة السلیمة في ١/١٤
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الغناء.

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
مجتمعیة الخاصة بمجال یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة وال-٦

.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.یعرف التغیر -١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
وٕاستخدامات الوسیط الحسابي یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

مختلفة للبیانو.العصور الموسیقیة ال
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
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التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١
وترجمتها .في مجال التخصص 

في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢
االرتجال التعلیمي .

ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣
واالرتجال.

التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

یسة .وكیفیة تدر 
واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦

في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
واإلرشاد.یشرح مجاالت التوجیه -٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.فروع التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس - ١بالمھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس - ٢ب
التخصصلفروع یقوم مستوى أداء المتلقى- ٣ب
یمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات في حدود - ٤ب

المدروس وتدوینها.
یحلل التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل الساللم الكبیرة - ٥ب

والصغیرة و المقامات الكنسیة .
المستخدمة في یمیز بین الضروب والمقامات العربیة - ٦ب

.التشكیل الحركى
والبدائل والوسائل المعینة لمواجهة األزمات یختار الطرق - ٧ب

المختلفة.
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یتفهم السیاسات واالستراتیجیات المتبعة فى تدریس - ٨ب
.التخصص

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة - ١جالمھارات المھنیة:-
المراد تحقیقها.

یصمم مواقف تعلیمیة والعاب موسیقیة مناسبة لعملیتي - ٢ج
التعلیم والتعلم.

یدیر الحصة الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.- ٣ج
یستخدم مهاراته الموسیقیة بما یتناسب مع الفروق الفردیة - ٤ج

بین المتعلمین.
یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة - ٦ج

التعلیمیة علي المتعلمین.
.التخصصیطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال - ٧ج
یدیر الحصة الموسیقیة مستخدما األنشطة المتنوعة مثل - ٨ج

االنشطه الصفیة.
.التخصصیستخدم أسالیب تقویم متنوعة بما یناسب فروع - ٩ج
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل -١٠ج

م نموه جدید في مجال التخصص بما یخد
ینمي مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١١ج
مهارات القراءة الصولفائیة واألداء اإلیقاعي یطبق-١٢ج

والغناء اللحني.
یستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل استصدار -١٣ج

استجابات تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء 
والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د
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التخصص.مجال 
.التعلیممهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٥د
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د

بالنواحي التعلیمیة. 
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

غیر متوافرمتوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالئم الھیكل  االكادیمى
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

ال ینطبقمدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

√

√

√

√

√

√
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فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لجوانب القصور:نظام المتابعة -

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناسب

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

یین والتى جاءت كما یلى :المراجعین الخارج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة والمھارات:التدریب -
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٨/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةالنهائي:نتائج االمتحان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بما التخصصتطبیق طرق التدریس المختلفة لفروع ١/١

یتناسب مع خصائص المتعلمین.
تنمیة وٕاتقان الخبرات الذاتیة والمهنیة في مجال التخصص.١/٢
التزود باألسس المعرفیة والمهارات العملیة والفكریة في ١/٣

بما یتوافق مع المعاییر القومیة ومتطلبات التخصصمجال 
سوق العمل.

ه في االرتقاء بفكر بعلوم التخصصتوظیف معارفه ١/٤
وبإبداعه الموسیقي.

توظیف معارفه بمهارات إدارة الوقت والفریق وریادة ١/٥
األعمال في ممارساته المهنیة.

تنمیة القدرة علي التفاعل مع المجتمع وبیئات التعلیم ١/٦
استراتیجیات التعلم الحدیثة.باستخدام 

.بطرق التدریستفهم المستجدات والتطورات ذات العالقة ١/٧
میة القدرة علي حل المشكالت المهنیة والمجتمعیة التي تن١/٨

تواجهه في الحیاة العملیة.
توظیف األسالیب العلمیة المختلفة لتطویر البیئة التربویة ١/٩

بما یحقق الجودة والتمییز.
تطبیق خبراته الذاتیة بما یخدم المجتمع والمهنة.١/١٠
المختلفة.ةالتشكیالت الحركیفي أداء التخصصتوظیف ١/١١
صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي بتكوین اتجاه ١/١٢

ایجابي نحو االستمتاع بسماع الموسیقي.
تنمیة القدرة علي استخدام الموارد المتاحة.١/١٣
تنمیة القدرة علي استخدام الطرق العلمیة السلیمة في ١/١٤
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الغناء.

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
مجتمعیة الخاصة بمجال یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة وال-٦

.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي یعرف اإلحصاء التربوي -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

سیقیة المختلفة للبیانو.العصور المو 
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
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التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١
وترجمتها .في مجال التخصص 

في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢
االرتجال التعلیمي .

ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣
واالرتجال.

التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

یسة .وكیفیة تدر 
واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦

في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
واإلرشاد.یشرح مجاالت التوجیه -٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣

تواجهه.
.فروع التخصصیقدم أفكارًا جدیدة لطرق تدریس - ١بالمھارات الذھنیة: ـ

.التخصصیقوم أدائه الذاتى فى تدریس - ٢ب
التخصصیقوم مستوى أداء المتلقى لفروع - ٣ب
یمیز بین االصوات والمسافات واالیقاعات في حدود - ٤ب

المدروس وتدوینها.
یحلل التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل الساللم الكبیرة - ٥ب

والصغیرة و المقامات الكنسیة .
المستخدمة في یمیز بین الضروب والمقامات العربیة - ٦ب

.التشكیل الحركى
یختار الطرق والبدائل والوسائل المعینة لمواجهة األزمات - ٧ب

المختلفة.
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یتفهم السیاسات واالستراتیجیات المتبعة فى تدریس - ٨ب
.التخصص

یخطط خطوات سیر الدرس في ضوء األهداف التربویة - ١جالمھارات المھنیة:-
المراد تحقیقها.

والعاب موسیقیة مناسبة لعملیتي یصمم مواقف تعلیمیة - ٢ج
التعلیم والتعلم.

یدیر الحصة الموسیقیة بصورة شاملة لتحقیق نواتج التعلم.- ٣ج
یستخدم مهاراته الموسیقیة بما یتناسب مع الفروق الفردیة - ٤ج

بین المتعلمین.
یستخدم أدوات ووسائل االتصال الحدیثة لتیسیر العملیة - ٦ج

.التعلیمیة علي المتعلمین
.التخصصیطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال - ٧ج
یدیر الحصة الموسیقیة مستخدما األنشطة المتنوعة مثل - ٨ج

االنشطه الصفیة.
.التخصصیستخدم أسالیب تقویم متنوعة بما یناسب فروع - ٩ج
یطبق ویستخدم مهارات التعلم الذاتي للوقوف علي كل -١٠ج

جدید في مجال التخصص بما یخدم نموه 
ینمي مهارة قراءة النوتة الموسیقیة ویدونها.-١١ج
مهارات القراءة الصولفائیة واألداء اإلیقاعي یطبق-١٢ج

والغناء اللحني.
یستخدم مهارة التآزر الحركي من خالل استصدار -١٣ج

جابات تجمع بین اإلدراك والسمع وبین التركیز واألداء است
والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د
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مجال التخصص.
.التعلیممهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٥د
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د

بالنواحي التعلیمیة. 
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
ال ینطبقمدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

√

√

√

√

√

√
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فرص التدریب للطالب:
ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیةقسم: 

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةالنهائي:نتائج االمتحان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التعرف على ماھیة الكمبیوتر وأھمیتھ التعلیمیة، وأھم ١/١

المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.
دراسة ومناقشة مھارات القرن الحادى والعشرین.١/٢
وممیزاتھا وتوطیفھا فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٣

التخصص والتعلیم.
التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزاتھا ١/٤

.وقیمتھا التربویة.
ا لممارسة المهنة .تطبیق المعارف التي اكتسبه١/٥
اتقان المهارات المهنیة في مجال التخصص .١/٦
ادراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر١/٧

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال -٦

.التخصص
لعصر الباروك.یوضح أسسوقواعدالتوزیعواألداءالعزفىوالغنائي-٧
ذات المستوى المتقدم اءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیةیعرف قر -٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
.مصادر المعلوماتالمختلفةیناقش -١١
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بالتعلم والمدارس المصطلحاتوالمفاهیماألساسیةالمرتبطةیعرف -١٢
.السلوكیة والمعرفیة

یشرحشروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة -١٣
.التعلم لجانیه

یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي -١٤
ومعامل االنحدار.

حًا.یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطال-١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

العصور الموسیقیة المختلفة للبیانو.
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

ز.موضوعات دالكرو 
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .في مجال التخصص 
في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢

االرتجال التعلیمي .
كي ا في االیقاع الحر هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
تصمیم الحصة الشاملةواستخدام الوسائل التعلیمیة التعرف علي -٢٦

في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .
فى مجال التخصص.التعرف على اهم االبحاث -٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣
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تواجهه.
بشكل احترافى.القدرة علي إخراج األعمال الفنیة- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یمیزبین المدونات والویكى.- ٢ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٣ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢ختارمن تقنیات الویب ی- ٤ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٥ب
االصوات والمسافات واالیقاعات التي یمیز بین جمیع - ٦ب

تم دراستهاوااللمام بها.
یستنتج جمیع التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل - ٧ب

الساللم الكبیرة والصغیرة الهارموني والمیلودي من خالل 
السمع .

ادراك اسالیب االرتجال والمصاحبة وتوظیفها بطریقة - ٨ب
سلیمة .

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب- ١جالمھارات المھنیة:-
فى التعلیم.٢ستخدم تقنیات الویب- ٢ج
فى التعلیم.٢یقیم استخدامات تقنیات الویب- ٣ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.- ٤ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج - ٥ج
اكتساب مهارة العزف والغناء والمصاحبة .- ٦ج
ذاكرة قویة وانصات واعي لالعمال الموسیقیة تنمیة - ٧ج

المختلفة وابتكار ارتجال علیها .
اكساب وتنمیة القدرة علي تحقیق التكامل بین - ٨ج

عنصري االیقاع واللحن وبین مهارة المصاحبة والغناء معًا .
یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-

مهارات التعلم التعاوني.تنمیة - ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د

مجال التخصص.
.تنمیة مهارات التعاملبإیجابیةمعضغوطمهنةالتعلیم- ٥د
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تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د
بالنواحي التعلیمیة. 

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-

√

√

√

√

√

√
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إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٧٢٠/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةالنهائي:نتائج االمتحان -
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التعرف على ماھیة الكمبیوتر وأھمیتھ التعلیمیة، وأھم ١/١

المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.
دراسة ومناقشة مھارات القرن الحادى والعشرین.١/٢
وممیزاتھا وتوطیفھا فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٣

التخصص والتعلیم.
التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزاتھا ١/٤

.وقیمتھا التربویة.
ا لممارسة المهنة .تطبیق المعارف التي اكتسبه١/٥
اتقان المهارات المهنیة في مجال التخصص .١/٦
ادراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر١/٧

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال -٦

.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعوقواعدیوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
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.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي -١٤

ومعامل االنحدار.
یذكر المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.-١٥
ص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.یوضح خصائ-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

العصور الموسیقیة المختلفة للبیانو.
التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى االیقاع الحركى من خالل -١٩

موضوعات دالكروز.
المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .التعرف علي-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .في مجال التخصص 
في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢

االرتجال التعلیمي .
ا في االیقاع الحركي هالتعرف علي الضروب العربیة واستخدام-٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦

في الممارسة المهنیة في مجال التخصص .التعلیمیة 
التخصص.التعرف على اهم االبحاث فى مجال -٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
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یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٣٣
تواجهه.

بشكل احترافى.القدرة علي إخراج األعمال الفنیة- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یمیزبین المدونات والویكى.- ٢ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٣ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢من تقنیات الویب ختاری- ٤ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٥ب
االصوات والمسافات واالیقاعات التي یمیز بین جمیع - ٦ب

تم دراستهاوااللمام بها.
یستنتج جمیع التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل - ٧ب

الساللم الكبیرة والصغیرة الهارموني والمیلودي من خالل 
السمع .

ادراك اسالیب االرتجال والمصاحبة وتوظیفها بطریقة - ٨ب
سلیمة .

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب- ١جالمھارات المھنیة:-
فى التعلیم.٢ستخدم تقنیات الویب- ٢ج
فى التعلیم.٢یقیم استخدامات تقنیات الویب- ٣ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.- ٤ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج - ٥ج
اكتساب مهارة العزف والغناء والمصاحبة .- ٦ج
ذاكرة قویة وانصات واعي لالعمال الموسیقیة تنمیة - ٧ج

المختلفة وابتكار ارتجال علیها .
اكساب وتنمیة القدرة علي تحقیق التكامل بین - ٨ج

عنصري االیقاع واللحن وبین مهارة المصاحبة والغناء معًا .
یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-

مهارات التعلم التعاوني.تنمیة - ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د

مجال التخصص.
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.التعلیممهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٥د
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د

بالنواحي التعلیمیة. 
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

√

√

√

√

√

√
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ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٨٢٠/ ١٧٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

ارتجال-ایقاع حركى-صولفیجالتخصص:-٢

سنتینالسنوات الدراسیة:عدد -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
ـــــــي - اتجـــــــاه االلتحـــــــاق بالبرنـــــــامج (منســـــــوبة إل

ـــــــامج خـــــــالل آخـــــــر  ـــــــة بالبرن ٣األعـــــــداد الملتحق
سنوات)

مزاید           ثابت        متناقص

النسبةالراسبینالنسبةالناجحینالفرقةاالمتحان النهائي:نتائج-
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠االولى

√

√
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%١١٠٠الثانیة
ــــــــــــــــد ممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):- جی

جدا
مقبولجید

ــــــــــــــــــــــــــ١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ١ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
التعرف على ماھیة الكمبیوتر وأھمیتھ التعلیمیة، وأھم ١/١

المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.
دراسة ومناقشة مھارات القرن الحادى والعشرین.١/٢
وممیزاتھا وتوطیفھا فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٣

التخصص والتعلیم.
ھا التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزات١/٤

.وقیمتھا التربویة.
تطبیق المعارف التي اكتسبها لممارسة المهنة .١/٥
اتقان المهارات المهنیة في مجال التخصص .١/٦
ادراك ضرورة تنمیة ذاته واالنخراط في التعلم المستمر١/٧

مجال وكیفیه تطبیقها فى التربیةیحدد أسس تكنولوجیا -١المعلومات والمفاھیم:-
.تخصصال

.العملیةیشرح أسالیب التقویم التربوى وتطبیق نظریاته فى التربیة -٢
یوضح نظریات التعلم الذاتى وكیفیه تقویمها.-٣
یحدد طرق وأسالیب العمل الموسیقى الجماعى.-٤
یعرف خصائص اللغة العربیة السلیمة-٥
یحدد التطورات العلمیة والتكنولوجیة والمجتمعیة الخاصة بمجال -٦

.التخصص
لعصر والغنائيالعزفىواألداءالتوزیعقواعدو یوضح أسس-٧

الباروك.
ذات المستوى المتقدم یعرف قراءة وتردید وكتابة النوتة الموسیقیة-٨

وادائها حركیا.
مشكالت حل الیوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم ل-٩

البحثیه في التخصص
یعرف التغیر اإلجتماعي ومصادره والیاته وعناصره.-١٠
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.المختلفةمصادر المعلوماتیناقش -١١
بالتعلم المرتبطةاألساسیةوالمفاهیمیعرف المصطلحات-١٢

.والمدارس السلوكیة والمعرفیة
شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه وبنیة یشرح-١٣

.التعلم لجانیه
یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط الحسابي -١٤

ومعامل االنحدار.
المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.یذكر -١٥
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها وجوانبها.-١٦
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.-١٧
التقنیات العزفیة التى یتطلبها اداء مؤلفات التعرف علي -١٨

العصور الموسیقیة المختلفة للبیانو.
االیقاع الحركى من خالل التعرف بعناصر اللغة الموسیقیة فى-١٩

موضوعات دالكروز.
التعرف علي المدارس المختلفة وطرق تدریس الصولفیج .-٢٠
التعرف علي بعض المصطلحات الموسیقیة باللغة االنجلیزیة -٢١

وترجمتها .في مجال التخصص 
في والهرمنة التعرف علي بعض القوالب الموسیقیة والصیغ -٢٢

االرتجال التعلیمي .
ا في االیقاع الحركي هالضروب العربیة واستخدامالتعرف علي -٢٣

واالرتجال.
التعرف علي طرق الغناء السلیم وعیوب الغناء ومعالجتها .-٢٤
للطفل وفرق االالت االیقاعیة التعرف علي مفهوم الصولفیج -٢٥

وكیفیة تدریسة .
واستخدام الوسائل تصمیم الحصة الشاملةالتعرف علي -٢٦

في مجال التخصص .في الممارسة المهنیةالتعلیمیة 
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.-٢٧
یلم بقواعد الهارموني.-٢٨
یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.-٢٩
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.-٣٠
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.-٣١
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.-٣٢
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التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي یذكر طرق- ٣٣
تواجهه.

بشكل احترافى.القدرة علي إخراج األعمال الفنیة- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یمیزبین المدونات والویكى.- ٢ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٣ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢من تقنیات الویب ختاری- ٤ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٥ب
یمیز بین جمیع االصوات والمسافات واالیقاعات التي - ٦ب

تم دراستهاوااللمام بها.
یستنتج جمیع التالفات والنغمات واالیقاعات ودلیل - ٧ب

الساللم الكبیرة والصغیرة الهارموني والمیلودي من خالل 
السمع .

االرتجال والمصاحبة وتوظیفها بطریقة ادراك اسالیب - ٨ب
سلیمة .

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب- ١جالمھارات المھنیة:-
فى التعلیم.٢ستخدم تقنیات الویب- ٢ج
فى التعلیم.٢یقیم استخدامات تقنیات الویب- ٣ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.- ٤ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج - ٥ج
اكتساب مهارة العزف والغناء والمصاحبة .- ٦ج
تنمیة ذاكرة قویة وانصات واعي لالعمال الموسیقیة - ٧ج

المختلفة وابتكار ارتجال علیها .
اكساب وتنمیة القدرة علي تحقیق التكامل بین - ٨ج

عنصري االیقاع واللحن وبین مهارة المصاحبة والغناء معًا .
یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالعامة:المھارات-

تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٣د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من خالل - ٤د

مجال التخصص.



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

.التعلیممهنةضغوطمعبإیجابیةتنمیة مهارات التعامل- ٥د
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٦د

بالنواحي التعلیمیة. 
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

المراجعة الدوریة نظام-
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً یتالئم الھیكل  االكادیمى
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

√

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)لجوانب القصور:نظام المتابعة -
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)مناسب

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لداخلیة في مدي فاعلیة نظام المراجعة ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

یین والتى جاءت كما یلى :المراجعین الخارج
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة والمھارات:التدریب -
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√

√



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقـــــرر اختیـــــاري عـــــزف بیـــــانو العصـــــور الكودىورمزةالمقرراسم- ١

وموضوعات دالكروز
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررلتحقینالم
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١١



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

یسهاتدر تم
العمليالمحتوى

انا(باخسیباستیانیوھانمؤلفاتمنمقطوعة) ٢(عدددراسة-١
).مجدالینا

.الكالسیكيالعصرمنواحدهحركةصوناتین) ١(عدددراسة-٢

.الرومانتیكىالعصرمنحرةمقطوعة) ١(عدددراسة-٣

بعدمنالدییزاتدائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٤
).رى(سلم

بعدمنالبیموالتدائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٥
).bسى(سلم

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررموضوعاتل

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

١









عمليصلیةفأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
ت البیانو .باالالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٠,٦%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقمالعافي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب











التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
مجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویر

ویر تط
وى محت

المقرر 

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طویرت
طرق

تدریس
المقرر

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تطویر
تقویم

المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرردریساثناء الت

تطویر
تنفیذ

المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

ةاالخیر

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر علم النفس التعلیميالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(  المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

رىالنظالمحتوىأوال

.والتعلیمالتربیةوبینبینھوالفرقوشروطھمعناه: التعلم-

المدارسجمیعفيالتعلملنظریاتمقدمھـ٢

المجالفيوتطبیقاتھا) سكنرـجاثريـثورندیك(السلوكیةالتعلمنظریاتـ٣
.التعلیمي

المجالفيوتطبیقاتھا) تولمانـالجشطالت(المعرفیةالتعلمنظریاتـ٤
.تعلیميال

.التعلیميالمجالفيوتطبیقاتھا) باندورا(االجتماعیةالتعلمنظریاتـ٥

نظریاتـ٧التعلیميالمجالفيوتطبیقاتھا) بیاجیة(البنائیةالتعلمنظریاتـ٦
.التعلیميالمجالفيوتطبیقاتھا) برونرـجانییھ(الحدیثةالتعلم

التعلمأثرانتقالـ٨

ســــهتدریتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةتمحاضرا
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-











عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨١,٩%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣









بانتظام
مـنتنفیذهیتملمما-٩

هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرجاالتم

ام مراعة الفروق الفردیةمحتوىتطویر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفاقشھمن
المحاضرةفىشفھیا
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصــص ایقـاع حركــي وطــرق فــيمقـرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(المعتمدةالساعات/ الوحداتددع- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

رربالمق
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
تــــــمالتــــــىالموضــــــوعات-

تدریسها
النظرىمحتوىالأوال

الطالبوعلىمبتكرةبزخرفةوادائھاالشرقیةالضروببعضدراسة-١
.علیھزخرفة٢وابتكارواحدضرباختیار

أو) بالبارتوك،شومان،باخ( تربویةموسیقىعلىتشكیلابتكار-٢
.بالضربالعربیةالموشحاتاحدىعلى

.اعلیھوالتطبیقدالكروزعندالتظلیلدراسة-٣

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندوالمكانالزمانفيالوحدةتقسیمدراسة-٤

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندالعباراتترقیمدراسة-٥

عملمعالموضوعاتاحدىفيالشاملةالحصةتدریسطریقة-٦
.موضوعكلصمیمفيمبتكرةتمارین

العمليالمحتوى

.دراستھسبقمایشملمختلفةموزاینعلىحركيإیقاعيتمرینأداء-١

٤،٣مقابل٣،٣مقابل٢المقابالتتشملحركیةإیقاعیةتمارینأداء-٢
.السرعةضعفثممعتدلةسرعةفي٥مقابل٥،٤مقابل

مــــنتدریســــهتــــممــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـــــانتغطیـــــةمـــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة









شفوينظريلطالباتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحــــــــــــةاإلمكانــــــــــــات-٣

:التدریس
الالت البیانو والمرآة .بأالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
الیوجد.:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
ــــــویمنتیجــــــة-٥ الطــــــالبتق

لمقرر
٨٣%

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرةمحاضرةال

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررنهائیةالالنتیجةإلىالنظر. ٤

ـــــــا-٨ ـــــــمم ـــــــذهت ـــــــنتنفی م
فـــــيالتطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعام

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
.الطالب













التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
.بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هــــــــيمــــــــا( حـــــــاتمقتر 

)واألسباب

.المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
.القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر

رر المق
ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای

الدراسى
استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

اذ المقرراستاثناء التدریس

استاذ المقرراثناء التدریساالداءتصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق البعل ىالط ف
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

قرراستاذ الم

المقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفى

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص باللغه االنجلیزیةفيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(    المعتمدةالساعات/ وحداتالعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

ربالمقر 
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



علیها
: المقررتدریس-٢
تـــــــــمالتـــــــــىالموضـــــــــوعات-

تدریسها
ظرىالنالمحتوىأوال

الصولفیجفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١
.واالرتجالالحركىواالیقاع

.واالتجالالحركىواالیقاعالصولفیجتاریخدراسة-٢

الحركىواالیقاعالصولفیجالمؤلفیناھمدراسة-٣
واالتجال

ــــــممــــــا%- مــــــنتدریســــــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــائمینالتـــــــــزاممـــــــــدى-
المقررحتوىبمبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــــــانتغطیــــــــةمــــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
یةفصلأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
غیـــرمحـــدودةبدرجـــةمتـــوافرةمتـــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرة
غیــرمحــدودةبدرجــةمتــوافرةمتــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
غیـــرمحـــدودةبدرجـــةمتـــوافرةمتـــوافرةوالخاماتالمستلزمات

















متوافرة
الیوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٨٢,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المقـررعـنالطـالبرضـاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفى
وحـــــدةالــــىوتســــلیمهالمقـــــررتقریــــرمــــلء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فــــــــىشــــــــفهیاالمقــــــــررتوصــــــــیفمناقشــــــــه.٣

االولىالمحاضرة
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولىالمحاضرة

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالبمعواالمتحانات

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــــنتنفیــــــذهیــــــتملــــــممــــــا-٩
هـــــــــــيمـــــــــــا( مقترحـــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
داخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢

القسم
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ام مراعة الفروق الفردیةمحتوىتطویر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر



طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

المقرراستاذ اثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـص تـدریب سـمع وطـرق فـيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

لمقرربا
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــــىالموضـــــــوعات- ـــــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

الضیقالوضعفيالھارمونیةالمسافاتكلعليالتعرف-٩
.والواسع

.وانقالبتھاالثالثیةالتالفاتعليالتعرف-١٠

اولاالنواعوباقيوانقالبتھاالرباعیةالتالفات-١١
.االساسيالوضعفيالخامس،تاني،ثالث،رابع

.القریبةلمالسالاليوالتحویلاالربعةالتقلیدیةالقفالت-١٢

.مختلفةمدارسفيواالیقاعالصولفیجتدریسطرق-١٣

العمليالمحتوى

وایضاً تحویالتبھاوصغیرةكبیرةساللمفيالحانغناء-١
.الدودیكافونیةنظامعليمقامیةال

اولدرجةوالتصویردیابازون"ال"ودالكروزبطریقةغناء-٢
.الرومانیةاالرقامیلتحلمعاسفلاوألعليدرجةنصف

.لھالموضوعةالمصاحبةعزفمعالحانغناء-٣

نوتعليتشتملوصغیرةكبیرةساللمفيالحانامالء-٤
.المجاورةالساللماليوتحویالتكروماتیكیة

مابتغیرعزفھویعادالطالبیسمعھولحنمقامیةالامالء-٥
وتحدیدمعرفةالطالبوعلياالیقاعاوالقفلةاوالنغمةفيسواء
.التغیر

.رومانیةارقاموامالء،صوتینمنلحنيامالء-٦

العرجاءالموازینوكذلكالموازینتعددعليالتعرف-٧
.والتسعیةالسبعیةالشاذةواالیقاعات

الموازینوكذلكالموازینتعددعليیشملایقاعيامالء-٨
الثنائیةالوحدةفىومقابالتوتسعیةسبعیةشاذهوایقاعاتالعرجاء
.والثالثیة

%١٠٠مـــــنتدریســـــهتـــــممـــــا%-

١



المقرراألساسيالمحتوى
القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-

المقرربمحتوىبالتدریس
 >٨٤-٦٠٦٠

 <٨٥
ــــــدى- ــــــةم االمتحــــــانتغطی

المقررلموضوعات
 >٨٤-٦٠٦٠

 <٨٥
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التـدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

:
.ت البیانو باالالمجهزةالقاعات

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

الیوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٨١,٢لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المقـــررعـــنالطـــالبرضـــاءاســـتبیانتوزیـــع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفى
وحــــــدةالــــــىوتســــــلیمهالمقــــــررتقریــــــرمــــــلء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فــــــــــىشــــــــــفهیاالمقــــــــــررتوصــــــــــیفمناقشــــــــــه.٣



















االولىالمحاضرة
لمراجعینامالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتـمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولىالمحاضرة

واالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالبمع

وطریقـــةالمحاضـــرةتقیـــیمعلـــىالطـــالبتشـــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مـــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
داخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢

القسم
العملىاناتالمتحالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
عنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

التنفیذ
استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةمحتوىتطویر
طرقتطویر

المقررتدریس
ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات
استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

ىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر ف
األولىضرةالمحا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى





)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اللغه العربیة وادابهافيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(   المعتمدةالساعات/ اتالوحدعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىتوىالمحأوال

العربیةباللغةالخاصةالمعرفةتقدیم-١

العربیةوالثقافةبالتراثتعریفتقدیم-٢

الترقیمیةوالعالماتالتعبیر-٣

الفقرةكتابة-٤

المقالكتابة-٥

وآخرھاالكلمةأولفيالھمزةرسم-٦

واستعمالھاواختیارھااأللفاظصفات-٧

العربيألدبلالعلمیةالدراسة-٨

الخطابةفن-٩

األسالیبدراسة-١٠

المؤكداتدراسة-١١

العدددراسة-١٢

والوصلالقطعھمزة-١٣

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
التعلـــــــــیماســـــــــالیب-

والتعلم
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد.

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٥,٤%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىلیمهوتســـــالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤













مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویراتمقترحـــــ

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنمتكررالالطالبغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ذ المقرراستابدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةمحتوىتطویر
طرقتطویر

المقررتدریس
ة اتمناقش اخالقی

وابط ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
ءاالداتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةاضرةالمح

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تطبیقـــــات مـــــادة التخصـــــص فـــــيمقـــــرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

(ارتجال واسالیب االداء)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
أولى دبلوم خاصستوىالم/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
٢بالمقررالملتحقینالطالبدعد-
٢االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢



١١

١
١
١
٠



هاتدریستمالتىالموضوعات-
العمليالمحتوى

.واالستكاتواللیجاتوالتكنیكاداءعليالتدریب-

تثبیتمعالسلیمباالداءكروش١٢تمریندراسة-٢
.االصابع

.الرابعةمنوعاتدراسة-٣

٢فيوتصویرھاالرابعةمنوعاتعليالتطبیق-٤
.bبیمول٢-# دییز

تنویعوعملوھبوطاصعوداً الكبیرالسلممنةھر-٥
.علیھاایقاعي

٢- # دییز٢فيالكبیرالسلمھرمنةتصویر-٦
.bبیمول

٧الدومننباستخدامالمھرمنالمارشدراسة-٧

التحویلفيواستخدامھاالزائده٦قفلةدراسة-٨

فيواستخدامھاN6النابولیتانقفلةدراسة-٩
التحویل

الرومانیةاالرقامباستخدامتمارینةدراس-١٠
قریبةساللماليوالتحویل

وابتكاروھبوطاصعوداالحجازمقامھرمنة-١١
علیھوالتنویعلحن

الثالثیةالصیغةفيحركیةقصةارتجال-١٢
مختلفةساللمواختیار

مجالفيودراساتابحاثعلياالطالع-١٣
االداءاسالیبفيورالتطلمواكبةالتعلیمياالرتجال

المحتـــوىمـــنتدریســـهتـــممـــا%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتــــدریسالقــــائمینالتــــزاممــــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

٨٤-٦٠٦٠< لموضـوعاتاالمتحـانتغطیةمدى-







٨٥> المقرر
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةحالةدراسة
أنشطة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
باالالت البیانو .المجهزةالقاعات:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
محـــــــــدودةبدرجــــــــةمتـــــــــوافرةمتــــــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیر
محــــــــــدودةبدرجــــــــــةمتــــــــــوافرةمتــــــــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیر
محـــــــــــدودةبدرجـــــــــــةمتـــــــــــوافرةمتـــــــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرةغیر
الیوجد:تنظیمیةو اداریةقیود-٤
%٧٧,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
عـــنالطـــالبرضـــاءاســـتبیانتوزیـــع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفىالمقرر
وحدةالىوتسلیمهالمقررتقریرملء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فـــىشـــفهیاالمقـــررتوصـــیفمناقشـــه.٣

االولىالمحاضرة
( رجیینالخاالمراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن
المراجعتحدیث.١,١

المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣













للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤
ـــــممـــــا-٨ ـــــذهت ـــــنتنفی مقترحـــــاتم

السابقالعامفيالتطویر
فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١

االولىالمحاضرة
الدراسةابطوضو اخالقیاتمناقشة. ٢

الطالبمعواالمتحانات
المحاضـــــرةتقیـــــیمعلـــــىالطـــــالبتشـــــجیع.٣

بانتظامالتدریسوطریقة
( مقترحــاتمــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

)واألسبابهيما
المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
االنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢

القسمداخل
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى ویر محت تط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقررالتدریساثناء 

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

یفتوزیعالمقررتنفیذتطویر ررتوص ىالمق عل
ألولىاالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
ةالجودضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجـــاالت فـــيمنـــاهج فـــي البحـــث العلمـــى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التربیة
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
المستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ لوحداتاعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

ربالمقر الملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١١



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىحتوىالمأوال

.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

اختیارمعاییر- المشكلةعليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
).صیاغتھاومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،

.العلميللبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣

حدود،-مشكلة-دمةمق-البحثخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات

ومتياختبارھا- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
).أھمیتھاخصائصھا،-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبولیمكن

-المالحظة-المقابلة-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل-االختبارات

تشملبحثخطةإعداد،)التاریخيالمنھج: (العلميثالبحمناھج-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطة،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطةإعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھا

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-

١







االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةحاضراتم
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةة    متوافر المعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد

الطـالبتقویمجةنتی-٥
لمقرر

٧٠,٧%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعیثتحد..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣













للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤
مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨

التطـــــویرمقترحـــــات
السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادممللعاللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمطویرت
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
الب ىالط رةف المحاض
األولى

استاذ المقررسىبدایة العام الدرا

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررلدراسىنھایة العام ا



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
احصاء تربوىالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
یةنالثاالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(    تمدةالمعالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالبالطعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

لنظرىاالمحتوىأوال

-وأنواعھاالمتغیرات–القیاسومستویاتوأنواعھاالحصاءتعریف-١
االحصائیةالداللةمفھوم- للفرضیاتاالحصائىواالختباروأنواعھاالفروض
.ومستویاتھا

والبیانىالجدولىوالعرضالتكراریةالتوزیعات: البیاناتوصف-٢
–) المنوال- الوسیط- متوسطال(المركزیةالنزعةمقاییسدراسة–للبیانات
االلتواءمعامل- )التباینتحلیل–المعیارىاالنحراف–المدى(التشتتومقاییس

.spssاالحصائىوالبرنامجexcelالبرنامجباستخداماالحصائىالتحلیل–

ارتباطمعامل–بیرسونارتباطمعامل: المتغیراتبینالعالقات-٣
-االنحدارتحلیل- والمتعددالجزئىاالرتباط–التوافقمعامل- سبیرمان
.spssبرنامجباستخداماحصائیاوتطبیقاتھ

T . TESTاختبار: مجموعتیندرجاتمتوسطاتبینالفروقدراسة-٤
احصائیاوتطبیقاتھم–٢كامربعاختبار–والمستقلةالمرتبطةللمجموعات

.spssبرنامجباستخدام

تحلیل: مجموعتینمنأكثردرجاتمتوسطاتبینالفروقدراسة-٥
.spssببرنامجاحصائیاوتطبیقاتھاالتجاهأحادىالتباین

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة









) :تذكر(الفصلیةاألعمال
...................................................

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةفرةمتواالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.













:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(  المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىمحتوىالأوال

واالناشیدالمدرسيالغناءطرقوالتدریسعملیةاركانعليالتعرف-١
.

.معالجتھاوطرقالغناءعیوبعليالتعرف-٢

.الموسیقيوالتذوقاالستماعكیفیةعليالتعرف-٣

.الغنائيوالصولفیجاالیقاعيالصولفیجتدریسطرقعليالتعرف-٤

اللوحةحیثمنالموسیقينظریاتتدریسكیفیةعليالتعرف-٥
.المیزانضبطعليالدالةالیدواشاراتوالمیزاناالیقاعیة

موریس" الصولفیجتدریسفيالمختلفةالمدارسعليالتعرف-٦
".دالكروز–كودايسلطان–اورفكارل- شوفیھ

بالمراحلالموسیقيتدریستواجھالتيالمشكالتونقدمناقشة-٧
المختلفة

.الموسیقیةالتربیةفيالشاملةالحصةنموزجعليالتعرف-٨

الخارجفيالموسیقيتعلیمفيالحدیثةالطرقبعضعليالتعرف-٩
.التخصصمجمالفيودراساتابحاثعليواالطالع

.الموسیقيتدریسفيالتعلیمیةالوسائلعليالتعرف-١٠

.الموسیقیةااللعالبواالیقاعیةاالالتفرقعليالتعرف-١١

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةرةمتوافالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩















هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اتدریسهتم

النظرىالمحتوىأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-١

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

لمثاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنوارتجال١٠/٨الثقیلالسماعي

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

.التخصصمجالفياالنجلیزیةاليالعربیةمننصترجمة-٩

.التخصصمجالفيالعربیةالياالنجلیزیةمننصترجمة-١٠

الحركياالیقاعيالصولفیجباستخداممرتجلةالحانابتكار-١١

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩















هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعامللمقررتطویرالخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ــــــیم فــــــيمشــــــروع تطبیقــــــي الكودىورمزةالمقرراسم-١ التخصــــــص (تقی

التربیة العملیه)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢(+ نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

الیوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
لتــــــــىاالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.العملیةالتربیةتقییمعملیةأھداف-١

،العملوظروفالمؤسسةعنشرحالعملیةالتربیةتقییمعملیةظروف-٢
تقدمھاالتيالخدمات/ األعمالومجموع،فیھاالموجودةواألقساموالتجھیزات

. التعلیمیةالمؤسسة

.المحتويوكذلكالتقییمفترةخاللفیھایشاركلتياالتعلممصادرتصمیم-٣

المؤسسةفيالعملیةالتربیةتقییمفترةخاللالطالباستخلصھاالتيالنتائج-٤
التعلیمیة

فيوالتطویرالتعدیلشأنھامنأنالطالبیريتوصیاتأواقتراحاتذكر-٥
التدریبعملیةمنالمتوخأةاألھدافتحقیقمعیتالئمبماالتقییمعملیة

.كاملةالتدریبلعملیةالطالبتقییم-٦

.موضوعاتمنمایستجد-٧

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهمیــتلــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتال













تط
وی
ر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.تطورھاومراحلالمعلومات،مصادرمفھوم

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)

ل مصادر المعلوماتأشكا-أھمیة مصادر المعلومات 

ادر -مفھوم إدارة مصادر المعلومات  ى مص ول عل رق الحص ط
المعلومات

ـــــ مصادر المعلومات المرجعیة العامة

ادر المعل ـ مص وم ـ ي العل ة ف ة المتخصص ات المرجعی وم
االجتماعیة واإلنسانیة.

ــ مصادر المعلومات المرجعیة المتخصصة في العلوم والتقنیة 

ــــ المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة

ات  ات -المكتبة  اإللكترونیة كمصدر للمعلوم ت ومحرك االنترن
البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-المعلوماتطرق إدارة مصادر

التعاون والتكتالت المعلوماتیة-تقییم مصادر المعلومات 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

.١مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨

















التطــــــــویرمقترحــــــــات
السابقالعامفي

٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص هارمونىفيمقرر اختیاري الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
بالمقرر

ال یوجد

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتازالمئویةالنسبة-



٠
٠



للناجحین%
للتقدیراتطبقا

الحاصلین
علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضـــــــــــــــوعات-

هاتدریستمالتى

النظرىالمحتوىأوال

تــــذكیر الطــــالب بالقواعــــد األساســــیة فــــي الهــــارموني التــــي ســــبق 
تمــــارین تطبیقیــــة كمراجعــــة علــــى مــــا ســــبق ٕاعطــــائهم، و دراســــتها 
دراستة.

الثالث- األول

–إعطاء الطالب التحویل عـن طریـق التـألف المشـترك (عالمـة 
تشـمل علـى تمـارین، والتـدریب عالمات أو أكثر.)٤-ن عالمتی

التحویل عن طریق التألف المشترك 
الثامن- الرابع

التـدریب ، و إعطاء الطـالب التحویـل عـن طریـق القـراءة المتعادلـة
على تمارین تشمل التحویل عن طریق القراءة المتعادلة .

العاشر-التاسع

التــدریب علــى عــدد مــن التمـــارین المختلفــة التــي تشــمل مــا ســـبق 
دراستة .

الحادى عشر

التـدریب ، و إعطاء الطالب التحویـل عـن طریـق الزحزحـة الكاملـة 
على تمارین تشمل التحویل عن طریق الزحزحة الكاملة

الثالث - الثاني عشر
عشر

الرابع عشرإمتحان أعمال سنة

ٕاعطاء الطالب و مراجعة عامة علي ماتم دراستة في الترم األول،
تمارین تطبیقیة كمراجعة على ما سبق دراستة.

-الخامس عشر
السادس عشر 

–السابع عشر ،إعطــــاء الطــــالب التحویــــل عــــن طریــــق الزحزحــــة الغیــــر كاملــــة 



التـــــدریب علـــــى تمـــــارین تشـــــمل التحویـــــل عـــــن طریـــــق الزحزحـــــة و 
الغیر كاملة).–(الكاملة 

والتاسع عشر

،إعطــاء الطــالب التحویــل عــن طریــق السادســة الزائــدة بأنواعهــا
التـــدریب علـــى عـــدد مـــن التمـــارین التـــي تشـــمل السادســـة الزائـــدة و 

بأنواعها. 

الثاني -العشرون
والعشرون

الثالث والعشرونعمل قفلة تشمل التحویل في حدود ثالث ساللم .

التــدریب علــى عــدد مــن التمــارین التطبیقیــة التــي تشــمل مــا ســبق 
دراستة.

- الرابع والعشرون
السادس والعشرون

السابع والعشرون .على ما سبق دراستةمراجعة 

الثامن والعشرون.أعمال السنةإمتحان 

تـــــــــــــــملمـــــــــــــــا%-
مــــــــــــنتدریســــــــــــه

المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
األساســــــــــــــــــــــــــــــــي

المقرر

یوجدال

التـــــــــــــزاممـــــــــــــدى-
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــدریس بالت

المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــــــــــةمــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضـــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلــــیماســــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــــــــــویمطریقــــــــــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانــــــــــــــــــــــــــــات-٣

المتاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

معامــلبــالكمبیوتر،الخاصــةالمعامــل،عــرضبــأجهزةالمجهــزةالقاعــات
.الفوتوغرافيالتصویر

متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریــــــــــــةقیــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــویمنتیجـــــــــــة-٥
لمقررالطالب

ال یوجد

مقترحــــــــــــــــــــــــــــــــات-٦
المقررتحسین

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

١.
٢.
٣.

.١مـنتنفیذهتمما-٨















مقترحــــــــــــــــــــــــــــــــات
فــــــــــيالتطــــــــــویر

السابقالعام

٢.
٣.

تنفیـذهیـتملـمما-٩
( مقترحــاتمــن

هـــــــــــــــــــــيمـــــــــــــــــــــا
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

مجاالت
التط
ویر

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة:قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر دراسي تألیف وتوزیعالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثایةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

.الباروكلعصرالفنیةالخصائصأھمدراسة

.الباروكلعصراآلليالتالیفأشكالألھمالبنائيالھیكلدراسة٢

.الباروكلعصراآلليالتألیفأشكالإلھمالتألیفكیفیةدراسة٣

الموسیقیةلآلالتاألوتاروأسماءالصوتيالنطاقعلىالتعرف٤
. المختلفة

.الوتریةلآلالتالمختلفھاآلداءأسالیب٥

.وترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٦

. المینویتصیغةتألیفدراسة٧

.تصویریھآلھبإضافةوترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٨

.الفوجاقالبتألیفدراسة٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزامىمـــد-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال









...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةتالقاعــــــا

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةافرةمتو والخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠













التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
في التخصص تدریب سمعمقررالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(  المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىلمحتوىاأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت -١
بمستوى اصعب من السنة االولى.علي نظام 

الدودیكافونیة .
غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة -٢

او نصف درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام 
الرومانیة بمستوى اصعب من السنة االولى. 

مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ غناء الحان -٣
ومنوعات الرابعة 

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت -٤
كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم المجاورة بمستوى 

اصعب من السنة االولى.
امالء ال مقامیة ولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیر -٥

ي الطالب ما سواء في النغمة او القفلة او االیقاع وعل
ریمعرفة وتحدید التغی

امالء لحني من صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل -٦
الدومینن سیفن و النابولیتن  و تألف السادسة الزائدة.

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٧
واالیقاعات الشاذة السبعیة والتسعیة بمستوى اصعب من 

السنة االولى.
یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین امالء ایقاعي -٨

العرجاء وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة بمستوى اصعب 
من السنة االولى.

امالء تمرینات ایقاعیة مصاغة بشكل اصعب حیث -٩
التقسیمات الداخلیة واالیقاعات الشاذه .

التعرف علي كل المسافات الھارمونیة المتعادلة  -١٠
و تصریفھا في الوضع الضیق والواسع .

امالء مقابالت ایقاعیة بتقسیمات داخلیة فى -١١
الوحده الثنائیة والثالثیة 

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول، -١٢
ثاني،ثالت ،رابع "أ،ب،ج" الخامس في الوضع 

االساسي .
قفالت باألضافة الى القفالت التقلیدیة االربعة زیادة ثالث

والتحویل الي الساللم القریبة .

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقرراتلموضوع

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمیقةطر -

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنذهتنفیــیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقـــــــرر اختیــــــــاري عــــــــزف بیــــــــانو العصــــــــور الكودىورمزةالمقرراسم-١

وموضوعات دالكروز
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررلتحقینالم
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
١

٢



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

یسهاتدر تم

العمليالمحتوى

انا(باخسیباستیانیوھانمؤلفاتمنمقطوعة) ٢(عدددراسة-١
).مجدالینا

.الكالسیكيالعصرمنواحدهحركةصوناتین) ١(عدددراسة-٢

.الرومانتیكىالعصرمنحرةمقطوعة) ١(عدددراسة-٣

بعدمنالدییزاتدائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٤
).رى(سلم

بعدمنالبیموالتدائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٥
).bسى(سلم

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-











عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةفرةمتواالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٩,١٣%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت
توصیف
ال
تط

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت











وی
ر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصــص ایقـــاع حركــي وطـــرق فـــيمقــرر الكودىورمزةالمقرراسم-١

تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(المعتمدةالساعات/ الوحداتددع-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
١

١
١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىمحتوىالأوال

الطالبوعلىمبتكرةبزخرفةوادائھاالشرقیةالضروببعضدراسة-١
.علیھزخرفة٢وابتكارواحدضرباختیار

أو) بالبارتوك،شومان،باخ( تربویةموسیقىعلىتشكیلابتكار-٢
.بالضربالعربیةالموشحاتاحدىعلى

.اعلیھوالتطبیقدالكروزعندالتظلیلدراسة-٣

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندوالمكانالزمانفيالوحدةتقسیمدراسة-٤

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندالعباراتترقیمدراسة-٥

عملمعالموضوعاتاحدىفيالشاملةالحصةتدریسطریقة-٦
.موضوعكلصمیمفيمبتكرةتمارین

العمليالمحتوى

.دراستھسبقمایشملمختلفةموزاینعلىحركيإیقاعيتمرینأداء-١

٤،٣مقابل٣،٣مقابل٢المقابالتتشملحركیةإیقاعیةتمارینأداء-٢
.السرعةضعفثممعتدلةسرعةفي٥مقابل٥،٤مقابل

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(فصلیةالاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةدقیو -٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٥,٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهمتـــــــمــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩















هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص باللغه االنجلیزیةفيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(    المعتمدةالساعات/ وحداتالعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

ربالمقر الملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
١

١١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىحتوىالمأوال

الحركىواالیقاعالصولفیجفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١
.واالرتجال

.واالتجالالحركىواالیقاعالصولفیجتاریخدراسة-٢

واالتجالالحركىواالیقاعالصولفیجالمؤلفیناھمدراسة-٣

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینمالتـــزامـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةهــــــزةالمجالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٤,٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینجعینالمرا

)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

فیذالتنعنالمسئولالتطویرتوقیت









)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـــص تـــدریب ســـمع وطـــرق فـــيمقـــرر الكودىورمزةالمقرراسم-١

تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ الوحداتدعد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

لمقررباالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
١

١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.والواسعالضیقالوضعفيالھارمونیةالمسافاتكلعليالتعرف-٩

.وانقالبتھاالثالثیةالتالفاتعليالتعرف-١٠

،تاني،ثالث،رابعاولاالنواعوباقيوانقالبتھاالرباعیةالتالفات-١١
.االساسيالوضعفيالخامس

.القریبةالساللماليوالتحویلاالربعةالتقلیدیةالقفالت-١٢

.مختلفةمدارسفيواالیقاعالصولفیجتدریسطرق-١٣

العمليالمحتوى

مقامیةالوایضاً تحویالتبھاوصغیرةكبیرةساللمفيالحانغناء-١
.الدودیكافونیةنظامعلي

نصفاولدرجةوالتصویردیابازون"ال"ودالكروزبطریقةغناء-٢
.الرومانیةاالرقامتحلیلمعلاسفاوألعليدرجة

.لھالموضوعةالمصاحبةعزفمعالحانغناء-٣

كروماتیكیةنوتعليتشتملوصغیرةكبیرةساللمفيالحانامالء-٤
.المجاورةالساللماليوتحویالت

فيسواءمابتغیرعزفھویعادالطالبیسمعھولحنمقامیةالامالء-٥
.التغیروتحدیدمعرفةالطالبوعليقاعاالیاوالقفلةاوالنغمة

.رومانیةارقاموامالء،صوتینمنلحنيامالء-٦

واالیقاعاتالعرجاءالموازینوكذلكالموازینتعددعليالتعرف-٧
.والتسعیةالسبعیةالشاذة

العرجاءالموازینوكذلكالموازینتعددعليیشملایقاعيامالء-٨
.والثالثیةالثنائیةالوحدةفىومقابالتوتسعیةسبعیةشاذهوایقاعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

یوجدال



المقرراألساسي
القـــائمینالتـــزاممـــدى-

ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.



















مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مـــادة التخصـــص تطبیقـــات فـــيمقـــرر لیـــبالكودىورمزةالمقرراسم-١

(ارتجال واسالیب االداء)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
أولى دبلوم خاصالمستوى/الفرقة-٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

١
١
١
٠

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىعاتالموضــــــــو -

العمليالمحتوىتدریسهاتم

.واالستكاتواللیجاتوالتكنیكاداءعليالتدریب-

.االصابعتثبیتمعالسلیمباالداءكروش١٢تمریندراسة-٢

.الرابعةمنوعاتدراسة-٣

.bبیمول٢- #دییز٢فيوتصویرھاالرابعةمنوعاتعليالتطبیق-٤

.علیھاایقاعيتنویعوعملوھبوطاصعوداً الكبیرالسلمھرمنة-٥

.bبیمول٢- # دییز٢فيالكبیرالسلمھرمنةتصویر-٦

٧الدومننباستخدامالمھرمنالمارشدراسة-٧

التحویلفيواستخدامھاالزائده٦قفلةدراسة-٨

التحویلفيواستخدامھاN6النابولیتانقفلةدراسة-٩

قریبةساللماليوالتحویلالرومانیةاالرقامباستخدامتماریندراسة-١٠

علیھوالتنویعلحنوابتكاروھبوطاصعوداالحجازمقامھرمنة-١١

مختلفةساللمواختیارالثالثیةالصیغةفيحركیةقصةارتجال-١٢

لمواكبةالتعلیمياالرتجالمجالفيودراساتابحاثعلياالطالع-١٣
االداءاسالیبفيالتطور

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- ٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطی







االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةسائلالو 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
وتنظیمیـةاداریةقیود-٤

:
........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٥,٧%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

١.
٢.















.٣السابقالعامفي
مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩

هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجـــــاالت فـــــيمنــــاهج فـــــي البحـــــث العلمــــى الكودىورمزةالمقرراسم-١

التربیة
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
المستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ لوحداتاعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

ربالمقر الملتحقین
٣

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
1

١١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىحتوىالمأوال

.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

اختیارمعاییر- المشكلةعليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
).صیاغتھاومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،

.العلميللبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣

حدود،-مشكلة-دمةمق-البحثخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات

ومتياختبارھا- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
).أھمیتھاخصائصھا،-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبولیمكن

-المالحظة-المقابلة-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل-االختبارات

تشملبحثخطةإعداد،)التاریخيالمنھج: (العلميثالبحمناھج-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطة،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطةإعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھا

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل

والتعلم
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

رلمقر 
٧٠%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.















مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

لتطویرامجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(  المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

واالناشیدالمدرسيالغناءطرقوالتدریسعملیةاركانعليالتعرف-١
.

.معالجتھاوطرقالغناءعیوبعليالتعرف-٢

.الموسیقيوالتذوقاالستماعكیفیةعليالتعرف-٣

.الغنائيوالصولفیجاالیقاعيالصولفیجتدریسطرقعليالتعرف-٤

اللوحةحیثمنالموسیقينظریاتتدریسكیفیةعليالتعرف-٥
.المیزانضبطعليالدالةالیدواشاراتوالمیزاناالیقاعیة

موریس" الصولفیجتدریسفيالمختلفةالمدارسعليالتعرف-٦
".دالكروز–كودايسلطان–اورفكارل- شوفیھ

بالمراحلالموسیقيتدریستواجھالتيالمشكالتونقدمناقشة-٧
المختلفة

.الموسیقیةالتربیةفيالشاملةالحصةنموزجعليعرفالت-٨

الخارجفيالموسیقيتعلیمفيالحدیثةالطرقبعضعليالتعرف-٩
.التخصصمجمالفيودراساتابحاثعليواالطالع

.الموسیقيتدریسفيالتعلیمیةالوسائلعليالتعرف-١٠

.الموسیقیةااللعالبواالیقاعیةاالالتفرقعليالتعرف-١١

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیملیباســـــــــــــــا- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةمالأع
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةوافرةمتمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمجــةنتی-٥

لمقرر
٦٧,٥%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩















هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-١

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

مثلاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنوارتجال١٠/٨الثقیليالسماع

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

.التخصصمجالفياالنجلیزیةاليالعربیةمننصترجمة-٩

.التخصصمجالفيالعربیةالياالنجلیزیةمننصترجمة-١٠

الحركياالیقاعيالصولفیجباستخداممرتجلةالحانابتكار-١١

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٦٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

.١مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩















هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

٢.
٣.

:القادمللعامللمقرریرالتطو خطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ــــــیم فــــــيمشــــــروع تطبیقــــــي الكودىورمزةالمقرراسم-١ التخصــــــص (تقی

التربیة العملیه)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢(+ نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
١

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهامت

النظرىالمحتوىأوال

.العملیةالتربیةتقییمعملیةأھداف-١

،العملوظروفالمؤسسةعنشرحالعملیةالتربیةتقییمعملیةظروف-٢
تقدمھاالتيالخدمات/ األعمالومجموع،فیھاالموجودةواألقساموالتجھیزات

. التعلیمیةالمؤسسة

.المحتويوكذلكالتقییمفترةخاللفیھاشاركیالتيالتعلممصادرتصمیم-٣

المؤسسةفيالعملیةالتربیةتقییمفترةخاللالطالباستخلصھاالتيالنتائج-٤
التعلیمیة

فيوالتطویرالتعدیلشأنھامنأنالطالبیريتوصیاتأواقتراحاتذكر-٥
التدریبةعملیمنالمتوخأةاألھدافتحقیقمعیتالئمبماالتقییمعملیة

.كاملةالتدریبلعملیةالطالبتقییم-٦

.موضوعاتمنمایستجد-٧

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٨٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنهتنفیــذیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتال













تط
وی
ر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.تطورھاومراحلالمعلومات،مصادرمفھوم

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)

ل مصادر المعلوماتأشكا-أھمیة مصادر المعلومات 

ادر -مفھوم إدارة مصادر المعلومات  ى مص ول عل رق الحص ط
المعلومات

ـــــ مصادر المعلومات المرجعیة العامة

ات ا ادر المعلوم ـ مص وم ـ ي العل ة ف ة المتخصص لمرجعی
االجتماعیة واإلنسانیة.

ــ مصادر المعلومات المرجعیة المتخصصة في العلوم والتقنیة 

ــــ المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة

ات  ات -المكتبة  اإللكترونیة كمصدر للمعلوم ت ومحرك االنترن
البحث كمصدر للمعلومات

طرق تنمیة مصادر المعلومات-وماتطرق إدارة مصادر المعل

التعاون والتكتالت المعلوماتیة-تقییم مصادر المعلومات 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠<
٨٥





ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةیةالعلمالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

٧٩,٦%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

.١مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨

















التطــــــــویرمقترحــــــــات
سابقالالعامفي

٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص هارمونىفيمقرر اختیاري الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
بالمقرر

١

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتازالمئویةالنسبة-



١



للناجحین%
للتقدیراتطبقا

الحاصلین
علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضـــــــــــــــوعات-

تدریسهاتمالتى

النظرىالمحتوىأوال

تــــذكیر الطــــالب بالقواعــــد األساســــیة فــــي الهــــارموني التــــي ســــبق 
تمــــارین تطبیقیــــة كمراجعــــة علــــى مــــا ســــبق ٕاعطــــائهم، و دراســــتها 
دراستة.

الثالث- األول

–إعطاء الطالب التحویل عـن طریـق التـألف المشـترك (عالمـة 
علـى تمـارین تشـمل ، والتـدریب عالمات أو أكثر.)٤-ن عالمتی

التحویل عن طریق التألف المشترك 
الثامن- الرابع

التـدریب ، و إعطاء الطـالب التحویـل عـن طریـق القـراءة المتعادلـة
على تمارین تشمل التحویل عن طریق القراءة المتعادلة .

العاشر-التاسع

التــدریب علــى عــدد مــن التمـــارین المختلفــة التــي تشــمل مــا ســـبق 
دراستة .

الحادى عشر

التـدریب ، و الطالب التحویـل عـن طریـق الزحزحـة الكاملـة إعطاء 
على تمارین تشمل التحویل عن طریق الزحزحة الكاملة

الثالث - الثاني عشر
عشر

الرابع عشرإمتحان أعمال سنة

ٕاعطاء الطالب و مراجعة عامة علي ماتم دراستة في الترم األول،
تمارین تطبیقیة كمراجعة على ما سبق دراستة.

-مس عشرالخا
السادس عشر 

–السابع عشر ،إعطــــاء الطــــالب التحویــــل عــــن طریــــق الزحزحــــة الغیــــر كاملــــة 



التـــــدریب علـــــى تمـــــارین تشـــــمل التحویـــــل عـــــن طریـــــق الزحزحـــــة و 
الغیر كاملة).–(الكاملة 

والتاسع عشر

،إعطــاء الطــالب التحویــل عــن طریــق السادســة الزائــدة بأنواعهــا
التـــدریب علـــى عـــدد مـــن التمـــارین التـــي تشـــمل السادســـة الزائـــدة و 

بأنواعها. 

الثاني -العشرون
والعشرون

الثالث والعشرونعمل قفلة تشمل التحویل في حدود ثالث ساللم .

التــدریب علــى عــدد مــن التمــارین التطبیقیــة التــي تشــمل مــا ســبق 
دراستة.

- الرابع والعشرون
السادس والعشرون

السابع والعشرون .على ما سبق دراستةمراجعة 

الثامن والعشرون.أعمال السنةإمتحان 

تـــــــــــــــملمـــــــــــــــا%-
مــــــــــــنتدریســــــــــــه

المحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــوى
األساســــــــــــــــــــــــــــــــي

المقرر

یوجدال

التـــــــــــــزاممـــــــــــــدى-
القـــــــــــــــــــــــــــــــــــــائمین
ــــــــــــــــــــــــــــــــدریس بالت

المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیــــــــــةمــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــان
لموضـــــــــــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







التعلــــیماســــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــــــــــویمطریقــــــــــة-

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانــــــــــــــــــــــــــــات-٣

المتاحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
:التدریس

معامــلبــالكمبیوتر،الخاصــةالمعامــل،عــرضبــأجهزةالمجهــزةالقاعــات
.الفوتوغرافيالتصویر

متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرة

اداریــــــــــــةقیــــــــــــود-٤
:وتنظیمیة

........................................................
........................................................

تقـــــــــــویمنتیجـــــــــــة-٥
لمقررالطالب

٨٧,٦%

مقترحــــــــــــــــــــــــــــــــات-٦
المقررتحسین

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
المراجعین

إن( الخارجیین
)وجدت

١.
٢.
٣.

.١مـنتنفیذهتمما-٨















مقترحــــــــــــــــــــــــــــــــات
فــــــــــيالتطــــــــــویر

السابقالعام

٢.
٣.

ذهتنفیـیـتملـمما-٩
( مقترحــاتمــن

هـــــــــــــــــــــيمـــــــــــــــــــــا
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

مجاالت
التط
ویر

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة:قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر دراسي تألیف وتوزیعالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ثایةالالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

.الباروكلعصرالفنیةالخصائصأھمدراسة

.الباروكلعصراآلليالتالیفأشكالألھمالبنائيالھیكلدراسة٢

.الباروكلعصراآلليالتألیفأشكالإلھمالتألیفكیفیةدراسة٣

الموسیقیةلآلالتاألوتاروأسماءالصوتيالنطاقعلىالتعرف٤
. المختلفة

.الوتریةلآلالتالمختلفھءاآلداأسالیب٥

.وترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٦

. المینویتصیغةتألیفدراسة٧

.تصویریھآلھبإضافةوترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٨

.الفوجاقالبتألیفدراسة٩

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینامالتـــز مـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال









...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةهــــــزةالمجالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٥,٨%

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینمراجعینال

)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠













التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

لتنفیذاعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
في التخصص تدریب سمعمقررالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(  المعتمدةالساعات/الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینلطالباعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت -١
بمستوى اصعب من السنة االولى.علي نظام 

الدودیكافونیة .
غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة -٢

او نصف درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام 
الرومانیة بمستوى اصعب من السنة االولى. 

المصاحبة الموضوعة لھ غناء الحان مع عزف-٣
ومنوعات الرابعة 

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت -٤
كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم المجاورة بمستوى 

اصعب من السنة االولى.
امالء ال مقامیة ولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیر -٥

لب ما سواء في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطا
ریمعرفة وتحدید التغی

امالء لحني من صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل -٦
الدومینن سیفن و النابولیتن  و تألف السادسة الزائدة.

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٧
واالیقاعات الشاذة السبعیة والتسعیة بمستوى اصعب من 

السنة االولى.
لي تعدد الموازین وكذلك الموازین امالء ایقاعي یشمل ع-٨

العرجاء وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة بمستوى اصعب 
من السنة االولى.

امالء تمرینات ایقاعیة مصاغة بشكل اصعب حیث -٩
التقسیمات الداخلیة واالیقاعات الشاذه .

التعرف علي كل المسافات الھارمونیة المتعادلة  -١٠
و تصریفھا في الوضع الضیق والواسع .

امالء مقابالت ایقاعیة بتقسیمات داخلیة فى -١١
الوحده الثنائیة والثالثیة 

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول، -١٢
ثاني،ثالت ،رابع "أ،ب،ج" الخامس في الوضع 

االساسي .
زیادة ثالث قفالت باألضافة الى القفالت التقلیدیة االربعة 

والتحویل الي الساللم القریبة .

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
البالطــتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
٧٨%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقـــــرر اختیـــــاري عـــــزف بیـــــانو العصـــــور الكودىورمزةالمقرراسم- ١

وموضوعات دالكروز
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
لتحقینالمالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٢



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــــىالموضـــــــوعات- ـــــــمالت ت

یسهاتدر 
العمليالمحتوى

باخسیباستیانیوھانمؤلفاتمنمقطوعة) ٢(عدددراسة-١
).مجدالیناانا(

العصرمنواحدهحركةصوناتین) ١(عدددراسة-٢
.الكالسیكي

.الرومانتیكىالعصرمنحرةمقطوعة) ١(عدددراسة-٣

الدییزاتدائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٤
).رى(سلمبعدمن

دائرةمناوكتاف) ٢(غربىسلم) ٢(عدددراسة-٥
).bسى(سلمبعدمنالبیموالت

مـــــنتدریســـــهتـــــممـــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

ــــــدى- ــــــةم االمتحــــــانتغطی
المقررموضوعاتل

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

:
.باالالت البیانوالمجهزةالقاعات













غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةةمتـــــــوافر والخاماتالمستلزمات
متوافرة

.الیوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٨١لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المقـــررعـــنالطـــالبرضـــاءاســـتبیانتوزیـــع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفى
وحــــــدةالــــــىوتســــــلیمهالمقــــــررتقریــــــرمــــــلء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فــــــــــىشــــــــــفهیاالمقــــــــــررتوصــــــــــیفمناقشــــــــــه.٣

االولىالمحاضرة
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتـمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

فىالطالبعلىقررالمتوصیفتوزیع..١
االولىالمحاضرة

واالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالبمع

وطریقــــةالمحاضـــرةتقیـــیمعلـــىالطـــالبتشـــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مـــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
داخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢









القسم)واألسباب
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى ویر محت تط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ةمناق اتش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

اذ المقرراست

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصــص ایقـاع حركــي وطــرق فــيمقـرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١

تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(المعتمدةالساعات/ الوحداتددع- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٢



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىمحتوىالأوال

الطالبوعلىمبتكرةبزخرفةوادائھاالشرقیةالضروببعضدراسة-١
.علیھزخرفة٢وابتكارواحدضرباختیار

أو) بالبارتوك،شومان،باخ( تربویةموسیقىعلىتشكیلابتكار-٢
.بالضربالعربیةالموشحاتاحدىعلى

.اعلیھوالتطبیقدالكروزعندالتظلیلدراسة-٣

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندوالمكانالزمانفيالوحدةتقسیمدراسة-٤

.علیھاوالتطبیقدالكروزعندالعباراتترقیمدراسة-٥

عملمعالموضوعاتاحدىفيالشاملةالحصةتدریسطریقة-٦
.موضوعكلصمیمفيمبتكرةتمارین

العمليالمحتوى

.دراستھسبقمایشملمختلفةموزاینعلىحركيإیقاعيتمرینأداء-١

٤،٣مقابل٣،٣مقابل٢المقابالتتشملحركیةإیقاعیةتمارینأداء-٢
.السرعةضعفثممعتدلةسرعةفي٥مقابل٥،٤مقابل

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

١







المقررلموضوعات
التعلـــــــــیماســـــــــالیب-

والتعلم
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريلطالباتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.باالالت البیانو والمرآة المجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد.

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٨,٤%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىلمقـــــرراعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

نمـتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

المقرراستاذبدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص باللغه االنجلیزیةفيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(    المعتمدةالساعات/ وحداتالعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

ربالمقر 
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــــىالموضـــــــوعات- ـــــــمالت ت

تدریسها
النظرىحتوىالمأوال

واالیقاعالصولفیجفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١
.واالرتجالالحركى

.واالتجالالحركىواالیقاعالصولفیجتاریخدراسة-٢

واالتجالالحركىواالیقاعالصولفیجالمؤلفیناھمدراسة-٣

مـــــنتدریســـــهتـــــممـــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

ائمینالقــــــــالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

ــــــدى- ــــــةم االمتحــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

:
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة















غیـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

الیوجد .:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٧,٤لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المقـــررعـــنالطـــالبرضـــاءاســـتبیانتوزیـــع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفى
وحــــــدةالــــــىوتســــــلیمهالمقــــــررتقریــــــرمــــــلء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فــــــــــىشــــــــــفهیاالمقــــــــــررتوصــــــــــیفمناقشــــــــــه.٣

االولىالمحاضرة
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتـمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

ـــــــررتوصـــــــیفتوزیـــــــع.١ ـــــــىالمق ـــــــىالطـــــــالبعل ف
االولىالمحاضرة

واالمتحانـاتالدراسـةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالبمع

وطریقــــةالمحاضـــرةتقیـــیمعلـــىالطـــالبتشـــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مـــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
داخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢

القسم
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣





:القادمللعامللمقررالتطویرخطة
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى ویر محت تط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

ىالطالبشجیعت یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

عالمقررتنفیذتطویر یفتوزی ررتوص ىالمق البعل الط
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـــص تـــدریب ســـمع فـــيمقـــرر الكودىورمزةالمقرراسم-١

وطرق تدریسه
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
االولىالمستوى/ الفرقة-٣
الســـــــــاعات/ الوحـــــــــداتدعـــــــــد-٤

المعتمدة
) ٢+ (  نظــــــــــــري) ١(   

عملي
ـــــعالنظـــــام-٥ ـــــارالمتب ـــــةالختی لجن

االمتحانات
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

المقرربالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١





راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.والواسعالضیقالوضعفيالھارمونیةالمسافاتكلعليالتعرف-٩

.وانقالبتھاالثالثیةالتالفاتعليالتعرف-١٠

،تاني،ثالث،رابعاولاالنواعوباقيوانقالبتھاالرباعیةالتالفات-١١
.االساسيالوضعفيالخامس

.القریبةالساللماليوالتحویلاالربعةالتقلیدیةالقفالت-١٢

.مختلفةمدارسفيواالیقاعالصولفیجتدریسطرق-١٣

العمليالمحتوى

مقامیةالوایضاً تحویالتبھاوصغیرةكبیرةساللمفيالحانغناء-١
.الدودیكافونیةنظامعلي

نصفاولدرجةوالتصویردیابازون"ال"ودالكروزبطریقةغناء-٢
.الرومانیةاالرقامتحلیلمعفلاساوألعليدرجة

.لھالموضوعةالمصاحبةعزفمعالحانغناء-٣

كروماتیكیةنوتعليتشتملوصغیرةكبیرةساللمفيالحانامالء-٤
.المجاورةالساللماليوتحویالت

فيسواءمابتغیرعزفھویعادالطالبیسمعھولحنمقامیةالامالء-٥
.التغیروتحدیدمعرفةالطالبوعليیقاعاالاوالقفلةاوالنغمة

.رومانیةارقاموامالء،صوتینمنلحنيامالء-٦

واالیقاعاتالعرجاءالموازینوكذلكالموازینتعددعليالتعرف-٧
.والتسعیةالسبعیةالشاذة

العرجاءالموازینوكذلكالموازینتعددعليیشملایقاعيامالء-٨

٢



.والثالثیةالثنائیةالوحدةفىومقابالتوتسعیةسبعیةشاذهوایقاعات

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.باالالت البیانوالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةفرةمتوامتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٧,٤%

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١تحســـــینمقترحـــــات-٦



















االخیرةالمحاضرةالمقرر
ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢

بالكلیةالجودة
المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣

االولى
المراجعینمالحظات-٧

إن( الخارجیین
)وجدت

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
لقسماداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
عنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

التنفیذ
وى تطویر محت

المقرر
ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای

الدراسى
استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش ةوابطوضاخالقی الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

استاذ المقرراثناء التدریساالداءتصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم



تنفیذتطویر
المقرر

عتو یفزی ررتوص ىالمق البعل ىالط ف
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفى

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تطبیقــات مــادة التخصــص فــيمقــرر لیــبالكودىورمزةالمقرراسم- ١

(ارتجال واسالیب االداء)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
أولى دبلوم خاصالمستوى/الفرقة- ٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٠٢



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــــىالموضـــــــوعات- ـــــــمالت ت

العمليالمحتوىتدریسها

.واالستكاتواللیجاتوالتكنیكاداءعليالتدریب-

.االصابعتثبیتمعالسلیمباالداءكروش١٢تمریندراسة-٢

.الرابعةمنوعاتدراسة-٣

- # دییز٢فيوتصویرھاالرابعةمنوعاتعليالتطبیق-٤
.bبیمول٢

ایقاعيتنویعوعملوھبوطاصعوداً الكبیرالسلمھرمنة-٥
.علیھا

.bبیمول٢- # دییز٢فيالكبیرالسلمھرمنةتصویر-٦

٧الدومننباستخدامالمھرمنالمارشدراسة-٧

التحویلفيواستخدامھاالزائده٦قفلةدراسة-٨

التحویلفيھاواستخدامN6النابولیتانقفلةدراسة-٩

اليوالتحویلالرومانیةاالرقامباستخدامتماریندراسة-١٠
قریبةساللم

والتنویعلحنوابتكاروھبوطاصعوداالحجازمقامھرمنة-١١
علیھ

ساللمواختیارالثالثیةالصیغةفيحركیةقصةارتجال-١٢
مختلفة

لاالرتجامجالفيودراساتابحاثعلياالطالع-١٣
االداءاسالیبفيالتطورلمواكبةالتعلیمي

مـــــنتدریســـــهتـــــممـــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

٠





ــــــدى- ــــــةم االمتحــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

:
.االالت البیانو بالمجهزةالقاعات

غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

الیوجد .:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
٨١,٣٦لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المقـــررعـــنالطـــالبرضـــاءاســـتبیانتوزیـــع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرةفى
وحــــــدةالــــــىوتســــــلیمهالمقــــــررتقریــــــرمــــــلء.٢

بالكلیةالجودةضمان
فــــــــــىشــــــــــفهیاالمقــــــــــررتوصــــــــــیفمناقشــــــــــه.٣

االولىرةالمحاض
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢















االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتـمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولىضرةالمحا

واالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالبمع

وطریقــــةالمحاضـــرةتقیـــیمعلـــىالطـــالبتشـــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مـــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
داخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢

القسم
العملىالمتحاناتالمبكرةلبدایةا.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى ویر محت تط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ةالد اتراس عواالمتحان م

الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
التدریسوطریقةالمحاضرة

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

یتوزیعالمقررتنفیذتطویر ررفتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھلمقرراتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر





)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مجـــاالت فـــيمنـــاهج فـــي البحـــث العلمـــى الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التربیة
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١١



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىوالأ

.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

اختیارمعاییر- المشكلةعليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
).صیاغتھاومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،

.العلميللبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣

حدود،-مشكلة-مقدمة-بحثالخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات

ومتياختبارھا- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
).أھمیتھاخصائصھا،-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبولیمكن

-المالحظة-المقابلة-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل-االختبارات

تشملبحثخطةإعداد،)التاریخيالمنھج: (العلميالبحثھجمنا-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطة،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطةإعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھا

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

٨٥> ٨٤-٦٠٦٠< تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-







االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان
المقررلموضوعات

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.بأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد.

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٢,٤%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعثتحدی.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣













للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤
مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨

التطـــــویرمقترحـــــات
السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

عمواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمرتطوی
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقرراسىنھایة العام الدر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(  المعتمدةساعاتال/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینطالبالعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

واالناشیدالمدرسيالغناءطرقوالتدریسعملیةاركانعليالتعرف-١
.

.معالجتھاوطرقالغناءعیوبعليالتعرف-٢

.الموسیقيوالتذوقاالستماعكیفیةعليالتعرف-٣

.الغنائيوالصولفیجاالیقاعيالصولفیجتدریسطرقعليالتعرف-٤

اللوحةحیثمنیقيالموسنظریاتتدریسكیفیةعليالتعرف-٥
.المیزانضبطعليالدالةالیدواشاراتوالمیزاناالیقاعیة

موریس" الصولفیجتدریسفيالمختلفةالمدارسعليالتعرف-٦
".دالكروز–كودايسلطان–اورفكارل- شوفیھ

بالمراحلالموسیقيتدریستواجھالتيالمشكالتونقدمناقشة-٧
المختلفة

.الموسیقیةالتربیةفيالشاملةالحصةنموزجيعلالتعرف-٨

الخارجفيالموسیقيتعلیمفيالحدیثةالطرقبعضعليالتعرف-٩
.التخصصمجمالفيودراساتابحاثعليواالطالع

.الموسیقيتدریسفيالتعلیمیةالوسائلعليالتعرف-١٠

.الموسیقیةااللعالبواالیقاعیةاالالتفرقعليالتعرف-١١

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
التعلـــــــــیماســـــــــالیب-

لتعلموا
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرض بأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:ةوتنظیمی
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٧,٥%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( جیینالخار 

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤













مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقررریساثناء التد

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
ىاألولالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
لكلیةباالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ داتالوحعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

رربالمقالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىمحتوىالأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-١

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

مثلاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنوارتجال١٠/٨لثقیلاالسماعي

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

.التخصصمجالفياالنجلیزیةاليالعربیةمننصترجمة-٩

.التخصصمجالفيالعربیةالياالنجلیزیةمننصترجمة-١٠

الحركيیقاعياالالصولفیجباستخداممرتجلةالحانابتكار-١١

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠







المقررلموضوعات
التعلـــــــــیمباســـــــــالی-

والتعلم
عمليتدریبنظریةمحاضرات

فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٩%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

راجعینالممالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤















مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطقیاتاخالمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م

بالطال

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
األولىلمحاضرةافىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةمانضوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصـــص (تقیـــیم فـــيمشـــروع تطبیقـــي الكودىورمزةالمقرراسم- ١

التربیة العملیه)
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢(+ نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررتحقینالمل
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١1



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

سهاتدریتم
النظرىالمحتوىأوال

.العملیةالتربیةتقییمعملیةأھداف-١

،العملوظروفالمؤسسةعنشرحالعملیةالتربیةتقییمعملیةظروف-٢
تقدمھاالتيالخدمات/ األعمالومجموع،فیھاالموجودةواألقساموالتجھیزات

. التعلیمیةالمؤسسة

.المحتويوكذلكالتقییمفترةخاللیھافیشاركالتيالتعلممصادرتصمیم-٣

المؤسسةفيالعملیةالتربیةتقییمفترةخاللالطالباستخلصھاالتيالنتائج-٤
التعلیمیة

فيوالتطویرالتعدیلشأنھامنأنالطالبیريتوصیاتأواقتراحاتذكر-٥
ریبالتدعملیةمنالمتوخأةاألھدافتحقیقمعیتالئمبماالتقییمعملیة

.كاملةالتدریبلعملیةالطالبتقییم-٦

.موضوعاتمنمایستجد-٧

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

١









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری
:وتنظیمیة

الیوجد.

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٦,٣%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعــــنالطـــــالبرضــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىســـــلیمهوتالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرحـــــاتمقتر 
السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢











الطالب
التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مـنتنفیذهیتملمما-٩

هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنمتكررالالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقررسىبدایة العام الدرامراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط عل
وطریقةالمحاضرةتقییم

بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءیحتصحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص المق
ى البعل ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مصادر المعلوماتالكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

للذیناالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

٠

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.تطورھاومراحلالمعلومات،مصادرممفھو

تصنیف مصادر المعلومات (التقلیدیة، واإللكترونیة)

ل مصادر المعلوماتأشكا-أھمیة مصادر المعلومات 

ادر -مفھوم إدارة مصادر المعلومات  ى مص ول عل رق الحص ط
المعلومات

ـــــ مصادر المعلومات المرجعیة العامة

ات المرجعی ادر المعلوم ـ مص وم ـ ي العل ة ف ة المتخصص
االجتماعیة واإلنسانیة.

ــ مصادر المعلومات المرجعیة المتخصصة في العلوم والتقنیة 

ــــ المصادر السمعیة والبصریة والوسائط المتعددة

ات  ات -المكتبة  اإللكترونیة كمصدر للمعلوم ت ومحرك االنترن
البحث كمصدر للمعلومات

ات ادر المعلوم رق إدارة مص رق ت-ط ادر ط ة مص می
المعلومات

التعاون والتكتالت المعلوماتیة-تقییم مصادر المعلومات 

ما یستجد من موضوعات

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

> ٨٤-٦٠٦٠< القـائمینالتـزاممدى- 



بمحتـــوىبالتـــدریس
المقرر

٨٥

طیـــــــــــــةتغمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة بدرجة محدودة     غیر متوافرةمتوافرة والخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد.

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٧%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــماندةوحـــــالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى















المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

محاضرةالعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

مقرراستاذ البدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م

الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقررثناء التدریسا

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
ةالمحاضرفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى





)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصص هارمونىفيمقرر اختیاري الكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةالساعات/ حداتالو عدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

الملتحقین
ربالمقر 

٢

الطالبعدد-
أدوااللذین

االمتحان

١

نتیجة-
االمتحان

راسبناجحعدد



١١



المئویةالنسبة-
للناجحین%

للتقدیراتطبقا
الحاصلین

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
الموضـــــــــوعات-

تــــــــــــمالتــــــــــــى
تدریسها

النظرىحتوىالمأوال

تــــذكیر الطــــالب بالقواعــــد األساســــیة فــــي الهــــارموني التــــي ســــبق 
تمــــارین تطبیقیــــة كمراجعــــة علــــى مــــا ســــبق ٕاعطــــائهم، و دراســــتها 
دراستة.

الثالث- األول

–إعطاء الطالب التحویل عـن طریـق التـألف المشـترك (عالمـة 
علـى تمـارین تشـمل ، والتـدریب عالمات أو أكثر.)٤-ن عالمتی
یل عن طریق التألف المشترك التحو 

الثامن- الرابع

التـدریب ، و إعطاء الطـالب التحویـل عـن طریـق القـراءة المتعادلـة
على تمارین تشمل التحویل عن طریق القراءة المتعادلة .

العاشر-التاسع

التــدریب علــى عــدد مــن التمـــارین المختلفــة التــي تشــمل مــا ســـبق 
دراستة .

الحادى عشر

التـدریب ، و ب التحویـل عـن طریـق الزحزحـة الكاملـة إعطاء الطال
على تمارین تشمل التحویل عن طریق الزحزحة الكاملة

الثالث - الثاني عشر
عشر

الرابع عشرإمتحان أعمال سنة

-رالخامس عشٕاعطاء الطالب و مراجعة عامة علي ماتم دراستة في الترم األول،
السادس عشر 

١



تمارین تطبیقیة كمراجعة على ما سبق دراستة.

،إعطــــاء الطــــالب التحویــــل عــــن طریــــق الزحزحــــة الغیــــر كاملــــة 
التـــــدریب علـــــى تمـــــارین تشـــــمل التحویـــــل عـــــن طریـــــق الزحزحـــــة و 

الغیر كاملة).–(الكاملة 

–السابع عشر 
والتاسع عشر

،إعطــاء الطــالب التحویــل عــن طریــق السادســة الزائــدة بأنواعهــا
تـــي تشـــمل السادســـة الزائـــدة التـــدریب علـــى عـــدد مـــن التمـــارین الو 

بأنواعها. 

الثاني -العشرون
والعشرون

الثالث والعشرونعمل قفلة تشمل التحویل في حدود ثالث ساللم .

التــدریب علــى عــدد مــن التمــارین التطبیقیــة التــي تشــمل مــا ســبق 
دراستة.

- الرابع والعشرون
السادس والعشرون

لعشرون السابع وا.مراجعة على ما سبق دراستة

الثامن والعشرون.أعمال السنةإمتحان 

تــــــــــممــــــــــا%-
مــــــنتدریســــــه

المحتــــــــــــــــــــوى
األساســــــــــــــــــي

المقرر

١٠٠%

ـــــــدى- ـــــــزامم الت
القـــــــــــــــــــــائمین
ـــــــــــــــــدریس بالت
ـــــــــــــــــــــوى بمحت

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠



تغطیــــــةمــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــان
لموضـــــــــــوعات

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلــیماســالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

تقـــــویمطریقـــــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
اإلمكانـــــــــــــــــات-٣

احــــــــــــــــــــــةالمت
:التدریس

واالالت البیانو .عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

المســـــــــــــــــــــتلزمات
والخامات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرة

ــــــود-٤ اداریــــــةقی
:وتنظیمیة

الیوجد .

تقـــــویمنتیجـــــة-٥
لمقررالطالب

٦٨,٦%

مقترحـــــــــــــــــــات-٦
المقررتحسین

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمهالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىیاشفهالمقررتوصیفمناقشه.٣

مالحظات-٧
المراجعین

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢

















( الخارجیین
)وجدتإن

االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

تنفیــــذهتــــممـــا-٨
مقترحــــاتمــــن

فــــــيالتطــــــویر
السابقالعام

االولىالمحاضرةفىبالطالعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

یــــــتملــــــممــــــا-٩
مــــــــنتنفیــــــــذه
مـــا( مقترحـــات

)واألسبابهي

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى ویر محت تط
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

وابطواخالقیاتمناقشة ةض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

رةتقییمعلىالطالبشجیعت المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ررتوصیفوزیعت ىالمق البعل الط
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرءمل
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة:قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر دراسي تألیف وتوزیعالكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
ثایةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
ظرىالنالمحتوىأوال

.الباروكلعصرالفنیةالخصائصأھمدراسة

.الباروكلعصراآلليالتالیفأشكالألھمالبنائيالھیكلدراسة٢

.الباروكلعصراآلليالتألیفأشكالإلھمالتألیفكیفیةدراسة٣

الموسیقیةلآلالتاألوتاروأسماءالصوتيالنطاقعلىالتعرف٤
. المختلفة

.الوتریةلآلالتمختلفھالاآلداءأسالیب٥

.وترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٦

. المینویتصیغةتألیفدراسة٧

.تصویریھآلھبإضافةوترىلرباعيالموسیقیةاألعمالبعضتوزیع٨

.الفوجاقالبتألیفدراسة٩

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

ینالقـائمالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.واالالت البیانو عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٤,٥%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢













الطالب
التــدریسوطریقــةةالمحاضــر تقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظام
مـنتنفیذهیتملمما-٩

هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرقیتتو التطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م

الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رةال ةمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیه: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر في التخصص تدریب سمعالكودىورمزةالمقرراسم- ١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(  المعتمدةالساعات/الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینالطالبدعد-
االمتحانأدوا

١

براسناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
نظرىالالمحتوىأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت -١
بمستوى اصعب من السنة االولى.علي نظام 

الدودیكافونیة .
غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة -٢

او نصف درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام 
الرومانیة بمستوى اصعب من السنة االولى. 

مصاحبة الموضوعة لھ غناء الحان مع عزف ال-٣
ومنوعات الرابعة 

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت -٤
كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم المجاورة بمستوى 

اصعب من السنة االولى.
امالء ال مقامیة ولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیر -٥

ما سواء في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب 
ریمعرفة وتحدید التغی

امالء لحني من صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل -٦
الدومینن سیفن و النابولیتن  و تألف السادسة الزائدة.

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٧
واالیقاعات الشاذة السبعیة والتسعیة بمستوى اصعب من 

السنة االولى.
تعدد الموازین وكذلك امالء ایقاعي یشمل علي -٨

الموازین العرجاء وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة 
بمستوى اصعب من السنة االولى.

امالء تمرینات ایقاعیة مصاغة بشكل اصعب حیث -٩
التقسیمات الداخلیة واالیقاعات الشاذه .

التعرف علي كل المسافات الھارمونیة المتعادلة  -١٠
و تصریفھا في الوضع الضیق والواسع .

الء مقابالت ایقاعیة بتقسیمات داخلیة فى ام-١١
الوحده الثنائیة والثالثیة 

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول، -١٢
ثاني،ثالت ،رابع "أ،ب،ج" الخامس في الوضع 

االساسي .
زیادة ثالث قفالت باألضافة الى القفالت التقلیدیة االربعة 

والتحویل الي الساللم القریبة .



تدریســـهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة

تقــــــــــــویمطریقـــــــــــة-
الطالب

شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
البیانو .واالالت عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــقی ةاداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٦٧,٨%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقـــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســـــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة



















ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهالمقـــــررتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( یینالخارج

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب. ١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررلتطویراخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرریساثناء التدر

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
كلیةبالالجودةضمانوحدة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ایقاع حركياالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري(         ) تمدةالمعالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

العمليالمحتوى

لتعرف على مفھوم االیقاع الحركيا- ١

جمیع المقابالت بسرعة معتدلة ثم في ضعف السرعة.أداء - ٢

ادراك العالقة بین االیقاع الحركي والتعبیر الحركي

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.توغرافيالفو التصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت







الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٦/        ٢٠١٥للعام األكادیمي   
....................   المنیا...............جامعة/ أكادیمیة: 

........................    التربیة النوعیة..................كلیة/ معهد: 

.................................    الموسیقیةالتربیة....................قسم: 

أساسیة":معلومات

(صولفیج _ایقاع حركي_ارتجال)ماجستیراسم البرنامج:-١

صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٣)   نظري + (   ٣(  المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
إلـــــي األعـــــداد اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرنـــــامج (منســـــوبة-

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

٪عدد         ٪عدد  نتائج االمتحان النهائي:-

جید جداامتیاز (٪):توزیع تقدیرات النجاح -
مقبولجید   

المعاییر األكادیمیة:-٨



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

................................................................المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

 ................................................................
................................................................

................................................................المعلومات والمفاهیم:- 

 ................................................................
................................................................

................................................................المهارات المهنیة:- 

 ................................................................
................................................................

................................................................المهارات العامة:- 

 ................................................................
................................................................

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات - 

المحدودة والمتمیزین):

................................................................

 ................................................................
................................................................

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - 

غیر متوافرمتوافرنظام المراجعة الدوریة للبرنامج- 

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الهیكل األكادیمي للبرنامج - 

مع المستهدف من التعلیم

................................................................

 ................................................................

................................................................

................................................................المعوقات اإلداریة والتنظیمیة- 

 ................................................................

................................................................

 ................................................................

................................................................



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستهدف من التعلیم:-٩

................................................................أدوات التقویم:-

................................................................

................................................................المواعید:-

................................................................

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

................................................................

................................................................

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
التــدریس مــدي مالئمــة تخصصــات أعضــاء هیئــة -

وتوزیع األعباء علیهم طبقا الحتیاجات البرنامج: 
(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

................................................................

................................................................

................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-

................................................................

................................................................

................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

................................................................

................................................................

................................................................

مــدي التعــاون مــع جهــات األعمــال فــي تــوفیر -
فرص التدریب للطالب:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

................................................................

................................................................

................................................................



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

متطلبات أخري للبرنامج:أي-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

................................................................
................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة والجامعة:-
................................................................

................................................................
مــدي فاعلیــة نظــام المراجعــة الداخلیــة فــي تطــویر -

البرنامج:
................................................................

................................................................

مالحظـــات المـــراجعین الخـــارجیین بمـــا یخـــص -
مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

................................................................

................................................................

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

................................................................ج (المقررات/ الساعات)هیكل البرنام-

................................................................

................................................................مقررات جدیدة:-

................................................................

................................................................التدریب والمهارات:-

................................................................

................................................................مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

................................................................

المسئول عن التنفیذ:-

توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تدریب سمع ٢التخصص فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اتدریسهتم

النظرىالمحتوىأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت وایضاً ال مقامیة -١
علي نظام الدودیكافونیة .

غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة او نصف -٢
درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام الرومانیة

كار المصاحبة لھ غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھاو ابت-٣
.

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت كروماتیكیة -٤
وتحویالت و قفزات ومسافات ناقصة وزائدة .

امالء الحان شعبیة اولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیرما سواء -٥
في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب معرفة وتحدید التغیر .

صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل الدومینن سیفن امالء لحني من-٦
و النابولیتن .

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء واالیقاعات -٧
الشاذة المختلفة والمتنوعة.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه مختلفة ومتنوعة .

مسافات الھارمونیة في الوضع الضیق والواسع .التعرف علي كل ال-٩

اتقان سماع التالفات الثالثیة وانقالبتھا وضع اساسي اول وثاني.-١٠

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول ثاني،ثالث، رابع -١١
"أ،ب،ج" الخامس في الوضع االساسي .

طریق السادسة الزائدة .جمیع القفالت المدروسة والتحویل عن -١٢

امالء ارقام رومانیة بأستخدام طرق تحویل مختلفة.

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ایقاع حركياالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري(         ) تمدةالمعالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

العمليالمحتوى

لتعرف على مفھوم االیقاع الحركيا- ١

جمیع المقابالت بسرعة معتدلة ثم في ضعف السرعة.أداء - ٢

ادراك العالقة بین االیقاع الحركي والتعبیر الحركي

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.توغرافيالفو التصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت







الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧/        ٢٠١٦للعام األكادیمي        
......................   المنیا.............جامعة/ أكادیمیة: 

...........................    التربیة النوعیة...............كلیة/ معهد: 

..................................    بیة الموسیقیةالتر ...................قسم: 

أساسیة":معلومات

ماجتیر (صولفیج _ایقاعحركي_ارتجال)اسم البرنامج:-١

صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص:-٢

سنتینعدد السنوات الدراسیة:-٣

) عملي ٣)   نظري + (   ٣(    المعتمدة/ عدد المقررات:عدد الساعات -٤

أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجد):معدل النجاح في البرنامج (٪-
ســـــوبة إلـــــي األعـــــداد اتجـــــاه االلتحـــــاق بالبرنـــــامج (من-

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
متناقصثابتمزاید

٪عدد         ٪عدد  نتائج االمتحان النهائي:-

جید جداامتیاز (٪):توزیع تقدیرات النجاح -
د              مقبولجی

المعاییر األكادیمیة:-٨



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

................................................................المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

 ................................................................
................................................................

................................................................المعلومات والمفاهیم:- 

 ................................................................
................................................................

................................................................:المهارات المهنیة- 

 ................................................................
................................................................

................................................................المهارات العامة:- 

 ................................................................
................................................................

طرق دعم الطالب (ذوى القدرات - 

المحدودة والمتمیزین):

................................................................

 ................................................................
................................................................

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج - 

وافر         غیر متوافرمتنظام المراجعة الدوریة للبرنامج- 

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الهیكل األكادیمي للبرنامج - 

مع المستهدف من التعلیم

................................................................

............................................................. ...

................................................................

................................................................المعوقات اإلداریة والتنظیمیة- 

 ................................................................

................................................................

 ................................................................

................................................................



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستهدف من التعلیم:-٩

................................................................أدوات التقویم:-

................................................................

................................................................المواعید:-

................................................................

مالحظات المراجع الخارجي: -
(إن وجدت)

................................................................

................................................................

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
یئــة التــدریس مــدي مالئمــة تخصصــات أعضــاء ه-

وتوزیع األعباء علیهم طبقا الحتیاجات البرنامج: 
(لماذا؟)إلي حد ما    غیر مناسبمناسب

................................................................

................................................................

................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-

................................................................

................................................................

................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

................................................................

................................................................

................................................................

مــدي التعــاون مــع جهــات األعمــال فــي تــوفیر -
فرص التدریب للطالب:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

................................................................

................................................................

................................................................



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

متطلبات أخري للبرنامج:أي-

إدارة الجودة والتطویر-١١
فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

................................................................
................................................................

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة والجامعة:-
................................................................

................................................................
مــدي فاعلیــة نظــام المراجعــة الداخلیــة فــي تطــویر -

البرنامج:
................................................................

................................................................

مالحظـــات المـــراجعین الخـــارجیین بمـــا یخـــص -
مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

................................................................

................................................................

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

................................................................رنامج (المقررات/ الساعات)هیكل الب-

................................................................

................................................................مقررات جدیدة:-

................................................................

................................................................التدریب والمهارات:-

................................................................

................................................................مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

................................................................

المسئول عن التنفیذ:-

توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تدریب سمع ٢التخصص فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اتدریسهتم

النظرىالمحتوىأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت وایضاً ال مقامیة -١
علي نظام الدودیكافونیة .

غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة او نصف -٢
درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام الرومانیة

كار المصاحبة لھ غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھاو ابت-٣
.

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت كروماتیكیة -٤
وتحویالت و قفزات ومسافات ناقصة وزائدة .

امالء الحان شعبیة اولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیرما سواء -٥
في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب معرفة وتحدید التغیر .

صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل الدومینن سیفن امالء لحني من-٦
و النابولیتن .

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء واالیقاعات -٧
الشاذة المختلفة والمتنوعة.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه مختلفة ومتنوعة .

مسافات الھارمونیة في الوضع الضیق والواسع .التعرف علي كل ال-٩

اتقان سماع التالفات الثالثیة وانقالبتھا وضع اساسي اول وثاني.-١٠

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول ثاني،ثالث، رابع -١١
"أ،ب،ج" الخامس في الوضع االساسي .

طریق السادسة الزائدة .جمیع القفالت المدروسة والتحویل عن -١٢

امالء ارقام رومانیة بأستخدام طرق تحویل مختلفة.

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ایقاع حركياالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري(         ) تمدةالمعالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

العمليالمحتوى

لتعرف على مفھوم االیقاع الحركيا- ١

جمیع المقابالت بسرعة معتدلة ثم في ضعف السرعة.أداء - ٢

ادراك العالقة بین االیقاع الحركي والتعبیر الحركي

تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

المقرراألساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.توغرافيالفو التصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
ال یوجد

تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
المقرر

١.
٢.
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت







)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
تدریب سمع ٢التخصص فيمقرر الكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(      المعتمدةالساعات/ تالوحداعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

اتدریسهتم

النظرىالمحتوىأوال

غناء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت وایضاً ال مقامیة -١
علي نظام الدودیكافونیة .

غناء بطریقة دالكروز و"ال"دیابازون والتصویر لدرجة او نصف -٢
درجة ألعلي او اسفل مع تحلیل االرقام الرومانیة

كار المصاحبة لھ غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھاو ابت-٣
.

امالء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة تشتمل علي نوت كروماتیكیة -٤
وتحویالت و قفزات ومسافات ناقصة وزائدة .

امالء الحان شعبیة اولحن یسمعھ الطالب ویعاد عزفھ بتغیرما سواء -٥
في النغمة او القفلة او االیقاع وعلي الطالب معرفة وتحدید التغیر .

صوتین ، وامالء ارقام رومانیة تشمل الدومینن سیفن امالء لحني من-٦
و النابولیتن .

التعرف علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء واالیقاعات -٧
الشاذة المختلفة والمتنوعة.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه مختلفة ومتنوعة .

مسافات الھارمونیة في الوضع الضیق والواسع .التعرف علي كل ال-٩

اتقان سماع التالفات الثالثیة وانقالبتھا وضع اساسي اول وثاني.-١٠

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول ثاني،ثالث، رابع -١١
"أ،ب،ج" الخامس في الوضع االساسي .

طریق السادسة الزائدة .جمیع القفالت المدروسة والتحویل عن -١٢

امالء ارقام رومانیة بأستخدام طرق تحویل مختلفة.

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةرجةبدمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

ال یوجد

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ليالحاسب اآلالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري) ٢(   عتمدةالمالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

العمليالمحتوىتدریسهاتم

اء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت مختلفة .غن-١

الغناء والتصویر اللحان مدونة او مبتكرة مع عمل مصاحبة لھا.-٢

غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ ومنوعات الرابعة .-٣

امالء الحان متنوعة تشتمل علي نوت كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم -٤
المجاورة .

تكار ارقام رومانیة طبقاً لمناھج المقررة .القدرة علي اب-٥

امالء لحني من ثالث اصوات .-٦

ھرمنة مقام النوأثر و الحجاز كارمع ابتكار لحن حر بزخرفة ایقاعیة -٧
علیھ.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة .

نیة في الوضع الضیق والواسع التعرف علي كل المسافات الھارمو-٩

صیغة الروندو بشكلین مختلفین من ٧/٨اداء ضرب دور ھندي في میزان -١٠
الزخرفة .

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول تاني تالت رابع "أ،ب،ج" -١١
الخامس في الوضع االساسي .

عزف جمیع القفالت والتحویل الي الساللم المختلفة .-١٢

ابتكار مصاحبة إلثارة الخیال في صیغة ثنائیة او تعدد ایقاعات

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريطالبالتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرةمحدودبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( ترحــــاتمق

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الكودىورمزةالمقرراسم-١
التخصص-٢
المستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعلنظاما-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعددتحاناالمنتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

استخدامودواعىمبررات-التعلیمیةیةالعملفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتر

والعشرینالحادىالقرنمھارات

:٢الویبتقنیات

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: الختباراتا

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorبرنامج



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةخاماتوالالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦



















.٢مقررال
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویریتتوق



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ليالحاسب اآلالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري) ٢(   عتمدةالمالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

العمليالمحتوىتدریسهاتم

اء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت مختلفة .غن-١

الغناء والتصویر اللحان مدونة او مبتكرة مع عمل مصاحبة لھا.-٢

غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ ومنوعات الرابعة .-٣

امالء الحان متنوعة تشتمل علي نوت كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم -٤
المجاورة .

تكار ارقام رومانیة طبقاً لمناھج المقررة .القدرة علي اب-٥

امالء لحني من ثالث اصوات .-٦

ھرمنة مقام النوأثر و الحجاز كارمع ابتكار لحن حر بزخرفة ایقاعیة -٧
علیھ.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة .

نیة في الوضع الضیق والواسع التعرف علي كل المسافات الھارمو-٩

صیغة الروندو بشكلین مختلفین من ٧/٨اداء ضرب دور ھندي في میزان -١٠
الزخرفة .

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول تاني تالت رابع "أ،ب،ج" -١١
الخامس في الوضع االساسي .

عزف جمیع القفالت والتحویل الي الساللم المختلفة .-١٢

ابتكار مصاحبة إلثارة الخیال في صیغة ثنائیة او تعدد ایقاعات

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريطالبالتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرةمحدودبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( ترحــــاتمق

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الكودىورمزةالمقرراسم-١
التخصص-٢
المستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعلنظاما-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعددتحاناالمنتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

استخدامودواعىمبررات-التعلیمیةیةالعملفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتر

والعشرینالحادىالقرنمھارات

:٢الویبتقنیات

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: الختباراتا

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorبرنامج



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةخاماتوالالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦



















.٢مقررال
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویریتتوق



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
ليالحاسب اآلالكودىورمزةالمقرراسم-١
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص-٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة-٣
عملي) ٢+ (  نظري) ٢(   عتمدةالمالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

لذینالالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

العمليالمحتوىتدریسهاتم

اء الحان في ساللم كبیرة وصغیرة بھا تحویالت مختلفة .غن-١

الغناء والتصویر اللحان مدونة او مبتكرة مع عمل مصاحبة لھا.-٢

غناء الحان مع عزف المصاحبة الموضوعة لھ ومنوعات الرابعة .-٣

امالء الحان متنوعة تشتمل علي نوت كروماتیكیة وتحویالت الي الساللم -٤
المجاورة .

تكار ارقام رومانیة طبقاً لمناھج المقررة .القدرة علي اب-٥

امالء لحني من ثالث اصوات .-٦

ھرمنة مقام النوأثر و الحجاز كارمع ابتكار لحن حر بزخرفة ایقاعیة -٧
علیھ.

امالء ایقاعي یشمل علي تعدد الموازین وكذلك الموازین العرجاء -٨
وایقاعات شاذه سبعیة وتسعیة .

نیة في الوضع الضیق والواسع التعرف علي كل المسافات الھارمو-٩

صیغة الروندو بشكلین مختلفین من ٧/٨اداء ضرب دور ھندي في میزان -١٠
الزخرفة .

التالفات الرباعیة وانقالبتھا وباقي االنواع اول تاني تالت رابع "أ،ب،ج" -١١
الخامس في الوضع االساسي .

عزف جمیع القفالت والتحویل الي الساللم المختلفة .-١٢

ابتكار مصاحبة إلثارة الخیال في صیغة ثنائیة او تعدد ایقاعات

یوجدالتدریســــــهتــــــملمــــــا%-



المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن
المقرراألساسي

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريطالبالتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرةمحدودبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................
........................................................

الطــالبتقــویمنتیجــة-٥
لمقرر

%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦
٢.



















.٣المقرر

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( ترحــــاتمق

)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیت



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الكودىورمزةالمقرراسم-١
التخصص-٢
المستوى/ الفرقة-٣
عملي+ (         ) نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد-٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعلنظاما-٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام-٦
١بالتدریسالقائمینعدد-٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
ال یوجد

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

ال یوجد

راسبناجحعددتحاناالمنتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠
٠



علیها
: المقررتدریس-٢
التــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسهاتم

النظرىالمحتوىأوال

استخدامودواعىمبررات-التعلیمیةیةالعملفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتر

والعشرینالحادىالقرنمھارات

:٢الویبتقنیات

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: الختباراتا

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorبرنامج



تدریســــــهتــــــملمــــــا%-
المحتــــــــــــــــــــوىمــــــــــــــــــــن

رالمقر األساسي

یوجدال

القـــائمینالتـــزاممـــدى-
ــــــــدریس ــــــــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ـــــــــــــــــــــةمـــــــــــــــــــــدى- تغطی
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

ـــــــــــــــیماســـــــــــــــالیب- التعل
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
المتاحـــــــةاإلمكانـــــــات-٣

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةخاماتوالالمستلزمات

وتنظیمیـةاداریةقیود-٤
:

........................................................

........................................................
الطــالبتقــویمنتیجــة-٥

لمقرر
%

.١تحســــــــــینمقترحــــــــــات-٦



















.٢مقررال
٣.

مالحظات-٧
الخارجیینالمراجعین
)وجدتإن( 

١.
٢.
٣.

مـــــــنتنفیــــــذهتـــــــممــــــا-٨
التطــــــــویرمقترحــــــــات

السابقالعامفي

١.
٢.
٣.

مــنتنفیــذهیــتملــممــا-٩
هــــيمــــا( مقترحــــات
)واألسباب

١.
٢.
٣.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التطویرمجاالت

توصیف
ال
تط
وی
ر

التنفیذعنالمسئولالتطویریتتوق



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

١٦٢٠/ ١٥٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیةقسم: 

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

موسیقي عربیةالتخصص:-٢

سنتینالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
تزوید الطالب بالمهارات األساسیة الالزمة ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لألداء القوالب الغنائیة المختلفة بالموسیقي العربیة.

صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي١/٢

التزید بالمصطلحات األساسیة في مجال التربیة ١/٣
الموسیقیة كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من 

عهم على بعض استیعابها وفهمها من خالل إطال
النصوص اإلنجلیزیة المناسبة.

تنمیة القدرة علي القیاده والتدریب من خالل األداء ١/٤
الفردى والجماعي .

التزود بالمفاهیم والمهارات األساسیة للتمیز بین ١/٥
اآلالت الموسیقیة من حیث الصوت الصادر والتركیب 

ودورها في األوركسترا.

ابة باللغة العربیة وخصائصها تنمیة القدرة على الكت١/٦

استیعاب الطرق والمدارس المختلفة لتحلیل القوالب ١/٧
اآللیة في الموسیقي العربیة. 

التزود بالمعارف والمفاهیم األساسیة الخاصة ١/٨
بالتألیف الموسیقي للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

تنمیة القدرة على فهم واستیعاب أي عمل موسیقي١/٩
ُیْستمع.

تنمیة القدرة على استخدام العضالت الدقیقة ١/١٠
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وذلك عند عزف آلة التخصص.

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة ١/١١
عامة، والبحث التربوي بصفة خاصة 

تفهم دور التنمیة الذاتیة واإلنخراط في التعلم ١/١٢
المستمر.

البحوث.تطبیق اإلحصاء التربوي في ١/١٣

استیعاب األسالیب اإلحصائیة التي یتعرض لها ١/١٤
في حیاته المهنیة.

استیعاب دور كًال من التربیة والمجتمع والعالقة ١/١٥
بین الثقافة والتربیة.

تفهم دور أصول التربیة للمعلم ودورها في ١/١٦
عملیات الضبط اإلجتماعي.

إجتماعي تفهم دور التربیة في إحداث تغییر ١/١٧
إیجابي في المجتمع.

استیعاب ماهیة تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن ١/١٨
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

استیعاب المعارف والمفاهیم األساسیة لتوزیع ١/١٩
األعمال الموسیقیة المختلفة.

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ١/٢٠
ها وأنواعها وأشكالها.ومراحل تطورها وخصائص

التزود باالسس المعرفیة لألرشاد والتوجیه النفسي ١/٢١
التوجیه وأهدافه، والعالقة بینه وبین العلوم األخري 

المتصلة به.
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تفهم األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.١/٢٢

تمییز أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  ١/٢٣
اتها التربویة والنفسیة.التوجیه واإلرشاد وتطبیق

تفهم أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه ١/٢٤
واإلرشاد.

تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي.١/٢٥
یعرف على القوالب والصیغ األساسیة في الموسیقي العربیة - ٢أالمعلومات والمفاھیم:-

           .
وتدوین النغمات الموسیقیة للمقامات یعرف قراءة وغناء- ٣أ

المختلفة.
یعرف المصطلحات األساسیة في مجال التربیة الموسیقیة - ٤أ

كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها 
من خالل إطالعهم على بعض النصوص اإلنجلیزیة المناسبة .

یعرف المهارات األساسیة لألداء الجماعي لمؤلفات - ٥أ
لموسیقي العربیة.ا
یشرح أسالیب القیادة والتدریب من خالل أداء المشروع في - ٦أ

عمل فني جماعي.
یصف األنواع المختلفة لآلالت الموسیقیة وأهمیتها في - ٧أ

االوركسترا. 
یعرف الكتابة باللغة العربیة وخصائصها وٕاجراءاتها - ٨أ

ومنتجاتها .
لموسیقیة یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال ا- ٩أ

والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.
یوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم لحل مشكالت - ١٠أ

التخصص.
یوضح اسس وقواعد األداء العزفي على آلة التخصص.- ١١أ
یعدد النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في - ١٢أ

نیة.مجال التعلم والعلوم ذات العالقة بممارسته المه
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یشرح أنواع مناهج البحث واإللمام بأنواع البحوث - ١٣أ
المختلفة. 

یحدد أسس تكنولوجیا التربیة وكیفیه اختالفها عن - ١٣أ
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا االعالم.

یعرف المصطلحات والمفاهیم األساسیة المرتبطة بالتعلم - ١٥أ
والمدارس السلوكیة والمعرفیة.

عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه یشرح شروط - ١٦أ
وبنیة التعلم لجانیه.

یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط - ١٧أ
الحسابي ومعامل االنحدار.

یوضح المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.- ١٨أ
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها - ١٩أ

وجوانبها.
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.- ٢٠أ
یعرف المقصود بأصول التربیة.- ٢١أ
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.- ٢٣أ
یتفهم العروض الصوتى واللفظى في الموسیقي العربیة.- ٢٤أ

یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.- ٢٥أ
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.- ٢٦أ
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.- ٢٧أ
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.- ٢٨أ
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٢٩أ

تواجهه.
یمیز بین أصوات المقامات العربیة المختلفة.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

لموسیقي العربیةیمیز بین القوالب الغنائیة في ا- ٢ب
یتفهم اسس االبتكار من خالل األعمال الفنیة ( توزیع )- ٣ب
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع االلى وترتیبها - ٤ب

وفقا ألولویاتها
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب اآللیة - ٥ب
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.
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب - ٦ب

الغنائیة .
یحدد اللغة اللغة المناسبة في مواقف التواصل المتنوعة- ٧ب
یقدم افكارا مبتكرة باستخدام أسالیب واستراتیجیات التعلم - ٨ب

الحدیثة.
یحدد االسلوب المناسب للتألیف في القوالب االلیة - ٩ب

المختلفة .
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع اآللي وترتیبها - ١٠ب
فقًا ألولیاتها.و 

تحلیل النصوص إستنتاج واستنباط المعاني والمفردات - ١١ب
بالسیاق.

یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.- ١١ب
یتفهم مبادئ نظریة برونر وأوزوبیل في المجال - ١٣ب

التعلیمي.
یحدد أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.- ١٤ب
یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة - ١٥ب

واإلجتماعیة.
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.- ١٦ب
یحدد المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.- ١٧ب
یمیز بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.- ١٨ب
ثقافة.یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة وال- ١٩ب
یتفهم أهمیة دراسة أصول التربیة بالنسبة للمعلم.- ٢٠ب
یحلل دور التربیة فیما یتعلق بأقسام الثقافة.- ٢١ب
یمیز بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.- ٢٢ب
یمیز بین تأثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر - ٢٣ب

اإلجتماعي.
ا التعلیم وتكنولوجیا یمیز بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجی- ٢٤ب

اإلعالم.
یتفهم دور المعلم والمتعلم في تكنولوجیا التربیة.–٢٥ب
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یحلل مصادر المعلومات.- ٢٦ب
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.- ٢٧ب
یمیز بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات - ٢٨ب

البحث.
علومات.یمیز بین طرق إدارة مصادر الم- ٢٩ب
یمیز بین اآلالت الموسیقیة الغربیة من حیث الطبقة - ٣٠ب

الصوتیة واسلوب الكتابة ومكانها
في االوركسترا.

یمیز بین العروض الصوتى واللفظى وكیفیة استخدامها - ٣١ب
فى الموسیقى العربیة.

النفسیة في التوجیه واإلرشاد یحلل األختبارات- ٣٢ب
(المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسیة).

یتفهم فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.- ٣٣ب
یطبق المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في العملیة - ١جالمھارات المھنیة:-

التعلیمیة.
لومات.یستخدم مختلف أنواع وأشكال مصادر المع- ٢ج
یطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال تدریس آلة - ٣ج

التخصص.
یطبق أسس ومفاهیم التوجیه واإلرشاد النفسي في تعامله.- ٤ج
یدیر األعمال الموسیقیة الجماعیة وینظمها.- ٥ج
ینمي اللغة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة التعلیمیة في - ٦ج

مجال التخصص.
ینمي مهارة قراءة الوهلیة النوتة الموسیقیة ویدونها.- ٧ج
یعزف ویغنى في مقامات مختلفة .- ٨ج
یقیم مصادر المعلومات اإللكترونیة والتقلیدیة.- ٩ج
یتقن إدخال البیانات وتعرفیها في البرنامج اإلحصائي -١٠ج

SPSS.
یقیم الجوانب اإلحصائیة لدراسات وبحوث في مجال -١١ج

التخصص.
یمارس بعض صور عملیات الضبط اإلجتماعي -١٢ج
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اإلیجابي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر اإلجتماعي في -١٣ج

المجتمع.
یزید من آلیات التغیر اإلجتماعي.-١٤ج
یدیر منطومة تكنولوجیا التربیة.-١٥ج
تطبیق مهارة عزف المقامات واأللحان العربیة على آلة -١٦ج

البیانو.
یطبق مبادئ نظریة برونر واوزبیل في المجال التعلیمي.-١٧ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-١٨ج
یطبق الوسائل التكنولوجیة في المجال التعلیمي.-١٩ج
تطبیق المهارات البحثیة في مجال التخصص.-٢٠ج
یستخدم العروض الصوتى واللفظى لغناء قوالب -٢١ج

لعربیة.الموسیقي ا
یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٢٢ج

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
یستخدم تكنولوجیا ومصادر المعلومات المعلومات - ٣د

للحصول علي المعلومات.
مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال تحسین- ٤د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر في مجال - ٥د

التخصص.
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٧د

بالتخصص. 
تحسین مهارات القراءة والكتابة.- ٨د
ر اإلحصائي.تنمیة التفكی- ٩د
یشارك في إحداث تغیر إجتماعي أو ثقافي في المجتمع.- ١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

ال ینطبق
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والمتمیزین):
متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

غیر متوافرمتوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
ھیئة مدي مالئمة تخصصات أعضاء-

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 

√

√

√

√

√

√

√
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إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :
االھداف الخاصة تعدیل بعض التفعیالت فى

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-

تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث األعمال لتطویر البرنامج:مقترحات قطاع -
العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:         

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧/ ١٦٢٠للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

موسیقي عربیةالتخصص:-٢

سنتینالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%٣٥معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
٨٨٠%٢٢٠االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
تزوید الطالب بالمهارات األساسیة الالزمة ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

المختلفة بالموسیقي العربیة.لألداء القوالب الغنائیة 

صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي١/٢

التزید بالمصطلحات األساسیة في مجال التربیة ١/٣
الموسیقیة كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من 
استیعابها وفهمها من خالل إطالعهم على بعض 

النصوص اإلنجلیزیة المناسبة.

والتدریب من خالل األداء تنمیة القدرة علي القیاده١/٤
الفردى والجماعي .

التزود بالمفاهیم والمهارات األساسیة للتمیز بین ١/٥
اآلالت الموسیقیة من حیث الصوت الصادر والتركیب 

ودورها في األوركسترا.

تنمیة القدرة على الكتابة باللغة العربیة وخصائصها ١/٦

یل القوالب استیعاب الطرق والمدارس المختلفة لتحل١/٧
اآللیة في الموسیقي العربیة. 

التزود بالمعارف والمفاهیم األساسیة الخاصة ١/٨
بالتألیف الموسیقي للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

تنمیة القدرة على فهم واستیعاب أي عمل موسیقي ١/٩
ُیْستمع.

تنمیة القدرة على استخدام العضالت الدقیقة ١/١٠
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آلة التخصص.وذلك عند عزف 

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة ١/١١
عامة، والبحث التربوي بصفة خاصة 

تفهم دور التنمیة الذاتیة واإلنخراط في التعلم ١/١٢
المستمر.

تطبیق اإلحصاء التربوي في البحوث.١/١٣

استیعاب األسالیب اإلحصائیة التي یتعرض لها ١/١٤
في حیاته المهنیة.

استیعاب دور كًال من التربیة والمجتمع والعالقة ١/١٥
بین الثقافة والتربیة.

تفهم دور أصول التربیة للمعلم ودورها في ١/١٦
عملیات الضبط اإلجتماعي.

تفهم دور التربیة في إحداث تغییر إجتماعي ١/١٧
إیجابي في المجتمع.

استیعاب ماهیة تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن ١/١٨
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

استیعاب المعارف والمفاهیم األساسیة لتوزیع ١/١٩
األعمال الموسیقیة المختلفة.

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ١/٢٠
ومراحل تطورها وخصائصها وأنواعها وأشكالها.

التزود باالسس المعرفیة لألرشاد والتوجیه النفسي ١/٢١
جیه وأهدافه، والعالقة بینه وبین العلوم األخري التو 

المتصلة به.
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تفهم األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.١/٢٢

تمییز أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  ١/٢٣
التوجیه واإلرشاد وتطبیقاتها التربویة والنفسیة.

تفهم أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه ١/٢٤
شاد.واإلر 

تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي.١/٢٥
یعرف على القوالب والصیغ األساسیة في الموسیقي العربیة - ٢أالمعلومات والمفاھیم:-

           .
یعرف قراءة وغناء وتدوین النغمات الموسیقیة للمقامات - ٣أ

المختلفة.
الموسیقیة یعرف المصطلحات األساسیة في مجال التربیة - ٤أ

كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها 
من خالل إطالعهم على بعض النصوص اإلنجلیزیة المناسبة .

یعرف المهارات األساسیة لألداء الجماعي لمؤلفات - ٥أ
الموسیقي العربیة.

یشرح أسالیب القیادة والتدریب من خالل أداء المشروع في - ٦أ
عمل فني جماعي.

یصف األنواع المختلفة لآلالت الموسیقیة وأهمیتها في - ٧أ
االوركسترا. 

یعرف الكتابة باللغة العربیة وخصائصها وٕاجراءاتها - ٨أ
ومنتجاتها .

یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال الموسیقیة - ٩أ
والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.

لحل مشكالت یوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم- ١٠أ
التخصص.

یوضح اسس وقواعد األداء العزفي على آلة التخصص.- ١١أ
یعدد النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في - ١٢أ

مجال التعلم والعلوم ذات العالقة بممارسته المهنیة.
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یشرح أنواع مناهج البحث واإللمام بأنواع البحوث - ١٣أ
المختلفة. 

ا التربیة وكیفیه اختالفها عن یحدد أسس تكنولوجی- ١٣أ
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا االعالم.

یعرف المصطلحات والمفاهیم األساسیة المرتبطة بالتعلم - ١٥أ
والمدارس السلوكیة والمعرفیة.

یشرح شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه - ١٦أ
وبنیة التعلم لجانیه.

وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط یعرف اإلحصاء التربوي - ١٧أ
الحسابي ومعامل االنحدار.

یوضح المقصود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.- ١٨أ
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها - ١٩أ

وجوانبها.
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.- ٢٠أ
یعرف المقصود بأصول التربیة.- ٢١أ
م االبحاث فى مجال التخصص.التعرف على اه- ٢٣أ
یتفهم العروض الصوتى واللفظى في الموسیقي العربیة.- ٢٤أ

یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.- ٢٥أ
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.- ٢٦أ
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.- ٢٧أ
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.- ٢٨أ
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٢٩أ

تواجهه.
یمیز بین أصوات المقامات العربیة المختلفة.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یمیز بین القوالب الغنائیة في الموسیقي العربیة- ٢ب
یتفهم اسس االبتكار من خالل األعمال الفنیة ( توزیع )- ٣ب
المشاكل في مجال التوزیع االلى وترتیبها تحدید وتحلیل - ٤ب

وفقا ألولویاتها
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب اآللیة - ٥ب
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.
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب - ٦ب

الغنائیة .
یحدد اللغة اللغة المناسبة في مواقف التواصل المتنوعة- ٧ب
باستخدام أسالیب واستراتیجیات التعلم یقدم افكارا مبتكرة- ٨ب

الحدیثة.
یحدد االسلوب المناسب للتألیف في القوالب االلیة - ٩ب

المختلفة .
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع اآللي وترتیبها - ١٠ب

وفقًا ألولیاتها.
تحلیل النصوص إستنتاج واستنباط المعاني والمفردات - ١١ب

بالسیاق.
بحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.یحلل األ- ١١ب
یتفهم مبادئ نظریة برونر وأوزوبیل في المجال - ١٣ب

التعلیمي.
یحدد أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.- ١٤ب
یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة - ١٥ب

واإلجتماعیة.
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.- ١٦ب
یحدد المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.- ١٧ب
یمیز بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.- ١٨ب
یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة والثقافة.- ١٩ب
یتفهم أهمیة دراسة أصول التربیة بالنسبة للمعلم.- ٢٠ب
یحلل دور التربیة فیما یتعلق بأقسام الثقافة.- ٢١ب
یمیز بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.- ٢٢ب
یمیز بین تأثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر - ٢٣ب

اإلجتماعي.
یمیز بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا - ٢٤ب

اإلعالم.
یتفهم دور المعلم والمتعلم في تكنولوجیا التربیة.–٢٥ب
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ات.یحلل مصادر المعلوم- ٢٦ب
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.- ٢٧ب
یمیز بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات - ٢٨ب

البحث.
یمیز بین طرق إدارة مصادر المعلومات.- ٢٩ب
یمیز بین اآلالت الموسیقیة الغربیة من حیث الطبقة - ٣٠ب

الصوتیة واسلوب الكتابة ومكانها
في االوركسترا.

یمیز بین العروض الصوتى واللفظى وكیفیة استخدامها - ٣١ب
فى الموسیقى العربیة.

یحلل األختبارات النفسیة في التوجیه واإلرشاد - ٣٢ب
(المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسیة).

یتفهم فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.- ٣٣ب
هیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في العملیة یطبق المفا- ١جالمھارات المھنیة:-

التعلیمیة.
یستخدم مختلف أنواع وأشكال مصادر المعلومات.- ٢ج
یطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال تدریس آلة - ٣ج

التخصص.
یطبق أسس ومفاهیم التوجیه واإلرشاد النفسي في تعامله.- ٤ج
وینظمها.یدیر األعمال الموسیقیة الجماعیة - ٥ج
ینمي اللغة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة التعلیمیة في - ٦ج

مجال التخصص.
ینمي مهارة قراءة الوهلیة النوتة الموسیقیة ویدونها.- ٧ج
یعزف ویغنى في مقامات مختلفة .- ٨ج
یقیم مصادر المعلومات اإللكترونیة والتقلیدیة.- ٩ج
یتقن إدخال البیانات وتعرفیها في البرنامج اإلحصائي -١٠ج

SPSS.
یقیم الجوانب اإلحصائیة لدراسات وبحوث في مجال -١١ج

التخصص.
یمارس بعض صور عملیات الضبط اإلجتماعي -١٢ج
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اإلیجابي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر اإلجتماعي في -١٣ج

المجتمع.
تغیر اإلجتماعي.یزید من آلیات ال-١٤ج
یدیر منطومة تكنولوجیا التربیة.-١٥ج
تطبیق مهارة عزف المقامات واأللحان العربیة على آلة -١٦ج

البیانو.
یطبق مبادئ نظریة برونر واوزبیل في المجال التعلیمي.-١٧ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-١٨ج
المجال التعلیمي.یطبق الوسائل التكنولوجیة في-١٩ج
تطبیق المهارات البحثیة في مجال التخصص.-٢٠ج
یستخدم العروض الصوتى واللفظى لغناء قوالب -٢١ج

الموسیقي العربیة.
یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٢٢ج

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
مهارات التعلم التعاوني.تنمیة - ٢د
یستخدم تكنولوجیا ومصادر المعلومات المعلومات - ٣د

للحصول علي المعلومات.
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٤د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر في مجال - ٥د

التخصص.
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٧د

بالتخصص. 
تحسین مهارات القراءة والكتابة.- ٨د
تنمیة التفكیر اإلحصائي.- ٩د
یشارك في إحداث تغیر إجتماعي أو ثقافي في المجتمع.- ١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

ال ینطبق
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والمتمیزین):
متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة 

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 

التعلیمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 

√

√

√

√

√

√

√
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إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

ین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراجع
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدبلوم خاص اسم البرنامج:-١

موسیقي عربیةالتخصص:-٢

سنتینالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٢٣)   نظري + (٢٥(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
%٩١٠٠-------- االولى
%٥٠ـ١%١٥٠الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
تزوید الطالب بالمهارات األساسیة الالزمة ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

لألداء القوالب الغنائیة المختلفة بالموسیقي العربیة.

صقل موهبة االستماع الجید للموسیقي١/٢

التزید بالمصطلحات األساسیة في مجال التربیة ١/٣
الموسیقیة كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من 
استیعابها وفهمها من خالل إطالعهم على بعض 

النصوص اإلنجلیزیة المناسبة.

تنمیة القدرة علي القیاده والتدریب من خالل األداء ١/٤
الفردى والجماعي .

لمهارات األساسیة للتمیز بین التزود بالمفاهیم وا١/٥
اآلالت الموسیقیة من حیث الصوت الصادر والتركیب 

ودورها في األوركسترا.

تنمیة القدرة على الكتابة باللغة العربیة وخصائصها ١/٦

استیعاب الطرق والمدارس المختلفة لتحلیل القوالب ١/٧
اآللیة في الموسیقي العربیة. 

هیم األساسیة الخاصة التزود بالمعارف والمفا١/٨
بالتألیف الموسیقي للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

تنمیة القدرة على فهم واستیعاب أي عمل موسیقي ١/٩
ُیْستمع.

تنمیة القدرة على استخدام العضالت الدقیقة ١/١٠
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وذلك عند عزف آلة التخصص.

استیعاب المفاهیم األساسیة للبحث العلمي بصفة ١/١١
والبحث التربوي بصفة خاصة عامة،

تفهم دور التنمیة الذاتیة واإلنخراط في التعلم ١/١٢
المستمر.

تطبیق اإلحصاء التربوي في البحوث.١/١٣

استیعاب األسالیب اإلحصائیة التي یتعرض لها ١/١٤
في حیاته المهنیة.

استیعاب دور كًال من التربیة والمجتمع والعالقة ١/١٥
والتربیة.بین الثقافة 

تفهم دور أصول التربیة للمعلم ودورها في ١/١٦
عملیات الضبط اإلجتماعي.

تفهم دور التربیة في إحداث تغییر إجتماعي ١/١٧
إیجابي في المجتمع.

استیعاب ماهیة تكنولوجیا التربیة وما یمیزها عن ١/١٨
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا اإلعالم.

فاهیم األساسیة لتوزیع استیعاب المعارف والم١/١٩
األعمال الموسیقیة المختلفة.

التزود باالسس المعرفیة لمصادر المعلومات ١/٢٠
ومراحل تطورها وخصائصها وأنواعها وأشكالها.

التزود باالسس المعرفیة لألرشاد والتوجیه النفسي ١/٢١
التوجیه وأهدافه، والعالقة بینه وبین العلوم األخري 

المتصلة به.
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تفهم األسس التى یستند إلیها التوجیه واإلرشاد.١/٢٢

تمییز أوجه اإلتفاق واإلختالف بین نظریات  ١/٢٣
التوجیه واإلرشاد وتطبیقاتها التربویة والنفسیة.

تفهم أسالیب وأدوات جمع المعلومات فى التوجیه ١/٢٤
واإلرشاد.

تنمیة وٕاتقان آلیات اإلرشاد النفسي.١/٢٥
یعرف على القوالب والصیغ األساسیة في الموسیقي العربیة - ٢أوالمفاھیم:المعلومات -

           .
یعرف قراءة وغناء وتدوین النغمات الموسیقیة للمقامات - ٣أ

المختلفة.
یعرف المصطلحات األساسیة في مجال التربیة الموسیقیة - ٤أ

كل فى مجال تخصصه الدقیق وتمكینهم من استیعابها وفهمها 
خالل إطالعهم على بعض النصوص اإلنجلیزیة المناسبة .من 

یعرف المهارات األساسیة لألداء الجماعي لمؤلفات - ٥أ
الموسیقي العربیة.

یشرح أسالیب القیادة والتدریب من خالل أداء المشروع في - ٦أ
عمل فني جماعي.

یصف األنواع المختلفة لآلالت الموسیقیة وأهمیتها في - ٧أ
االوركسترا. 

یعرف الكتابة باللغة العربیة وخصائصها وٕاجراءاتها - ٨أ
ومنتجاتها .

یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال الموسیقیة - ٩أ
والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.

یوضح استراتیجیات التفكیر العلمى السلیم لحل مشكالت - ١٠أ
التخصص.

خصص.یوضح اسس وقواعد األداء العزفي على آلة الت- ١١أ
یعدد النظریات واألساسیات والمعارف المتخصصة في - ١٢أ

مجال التعلم والعلوم ذات العالقة بممارسته المهنیة.
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یشرح أنواع مناهج البحث واإللمام بأنواع البحوث - ١٣أ
المختلفة. 

یحدد أسس تكنولوجیا التربیة وكیفیه اختالفها عن - ١٣أ
تكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا االعالم.

یعرف المصطلحات والمفاهیم األساسیة المرتبطة بالتعلم - ١٥أ
والمدارس السلوكیة والمعرفیة.

یشرح شروط عملیة االستبصار والثوابت الوظیفیة لبیاجیه - ١٦أ
وبنیة التعلم لجانیه.

یعرف اإلحصاء التربوي وأنواعه وٕاستخدامات الوسیط - ١٧أ
الحسابي ومعامل االنحدار.

ود بالتربیة والثقافة لغة وٕاصطالحًا.یوضح المقص- ١٨أ
یوضح خصائص العملیة التربویة والثقافیة واقسامها - ١٩أ

وجوانبها.
یذكر وظائف التربیة بالنسبة للمجمتع.- ٢٠أ
یعرف المقصود بأصول التربیة.- ٢١أ
التعرف على اهم االبحاث فى مجال التخصص.- ٢٣أ
سیقي العربیة.یتفهم العروض الصوتى واللفظى في المو - ٢٤أ

یتعرف على ماهیة التوجیه واإلرشاد.- ٢٥أ
یحدد نظریات ومبادئ التوجیه واإلرشاد.- ٢٦أ
یشرح مجاالت التوجیه واإلرشاد.- ٢٧أ
یذكر واقع التوجیه واإلرشاد في المؤسسات التعلیمیة.- ٢٨أ
یذكر طرق التعامل مع الحاالت النفسیة والسلوكیة التي - ٢٩أ

تواجهه.
یمیز بین أصوات المقامات العربیة المختلفة.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یمیز بین القوالب الغنائیة في الموسیقي العربیة- ٢ب
یتفهم اسس االبتكار من خالل األعمال الفنیة ( توزیع )- ٣ب
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع االلى وترتیبها - ٤ب

وفقا ألولویاتها
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب اآللیة - ٥ب
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.
تحلیل المهارات األساسیة ألداء المصاحبة للقوالب - ٦ب

الغنائیة .
یحدد اللغة اللغة المناسبة في مواقف التواصل المتنوعة- ٧ب
یقدم افكارا مبتكرة باستخدام أسالیب واستراتیجیات التعلم - ٨ب

الحدیثة.
االسلوب المناسب للتألیف في القوالب االلیة یحدد - ٩ب

المختلفة .
تحدید وتحلیل المشاكل في مجال التوزیع اآللي وترتیبها - ١٠ب

وفقًا ألولیاتها.
تحلیل النصوص إستنتاج واستنباط المعاني والمفردات - ١١ب

بالسیاق.
یحلل األبحاث والمواضیع ذات العالقة بالتخصص.- ١١ب
ظریة برونر وأوزوبیل في المجال یتفهم مبادئ ن- ١٣ب

التعلیمي.
یحدد أهمیة التعلیم المبرج في المجال التعلیمي.- ١٤ب
یمیز بین مبادئ المدرسة المعرفیة والسلوكیة - ١٥ب

واإلجتماعیة.
یقارن بین إستخدامات مقاییس التشتت النسبي.- ١٦ب
یحدد المعادالت اإلحصائیة المناسبة للبیانات المعطاه.- ١٧ب
یمیز بین المقاییس اإلحصائیة المختلفة.- ١٨ب
یمیز العالقة بین الفرد والمجتمع والتربیة والثقافة.- ١٩ب
یتفهم أهمیة دراسة أصول التربیة بالنسبة للمعلم.- ٢٠ب
یحلل دور التربیة فیما یتعلق بأقسام الثقافة.- ٢١ب
یمیز بین التغیر اإلجتماعي والثقافي.- ٢٢ب
ثیر العوامل المختلفة تجاه إحداث التغیر یمیز بین تأ- ٢٣ب

اإلجتماعي.
یمیز بین تكنولوجیا التربیة وتكنولوجیا التعلیم وتكنولوجیا - ٢٤ب

اإلعالم.
یتفهم دور المعلم والمتعلم في تكنولوجیا التربیة.–٢٥ب
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یحلل مصادر المعلومات.- ٢٦ب
یحلل الفئات المختلفة لمصادر المعلومات المرجعیة.- ٢٧ب
یمیز بین المكتبة األلكترونیة واالنترنت ومحركات - ٢٨ب

البحث.
یمیز بین طرق إدارة مصادر المعلومات.- ٢٩ب
یمیز بین اآلالت الموسیقیة الغربیة من حیث الطبقة - ٣٠ب

الصوتیة واسلوب الكتابة ومكانها
في االوركسترا.

یمیز بین العروض الصوتى واللفظى وكیفیة استخدامها - ٣١ب
الموسیقى العربیة.فى 
یحلل األختبارات النفسیة في التوجیه واإلرشاد - ٣٢ب

(المالحظة، المقابلة، االختبارات النفسیة).
یتفهم فحص ودراسة الحالة في األرشاد والعالج النفسي.- ٣٣ب

یطبق المفاهیم األساسیة لتكنولوجیا التربیة في العملیة - ١جالمھارات المھنیة:-
التعلیمیة.

یستخدم مختلف أنواع وأشكال مصادر المعلومات.- ٢ج
یطبق استراتیجیات التعلم الحدیثة في مجال تدریس آلة - ٣ج

التخصص.
یطبق أسس ومفاهیم التوجیه واإلرشاد النفسي في تعامله.- ٤ج
یدیر األعمال الموسیقیة الجماعیة وینظمها.- ٥ج
التعلیمیة في ینمي اللغة ومهارات اإللقاء لخدمة العملیة - ٦ج

مجال التخصص.
ینمي مهارة قراءة الوهلیة النوتة الموسیقیة ویدونها.- ٧ج
یعزف ویغنى في مقامات مختلفة .- ٨ج
یقیم مصادر المعلومات اإللكترونیة والتقلیدیة.- ٩ج
یتقن إدخال البیانات وتعرفیها في البرنامج اإلحصائي -١٠ج

SPSS.
اسات وبحوث في مجال یقیم الجوانب اإلحصائیة لدر -١١ج

التخصص.
یمارس بعض صور عملیات الضبط اإلجتماعي -١٢ج
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اإلیجابي.
یقاوم األسباب التي تعوق إحداث التغیر اإلجتماعي في -١٣ج

المجتمع.
یزید من آلیات التغیر اإلجتماعي.-١٤ج
یدیر منطومة تكنولوجیا التربیة.-١٥ج
العربیة على آلة تطبیق مهارة عزف المقامات واأللحان -١٦ج

البیانو.
یطبق مبادئ نظریة برونر واوزبیل في المجال التعلیمي.-١٧ج
یطبق التعلم المبرمج على أحد المقررات الدراسیة.-١٨ج
یطبق الوسائل التكنولوجیة في المجال التعلیمي.-١٩ج
تطبیق المهارات البحثیة في مجال التخصص.-٢٠ج
لفظى لغناء قوالب یستخدم العروض الصوتى وال-٢١ج

الموسیقي العربیة.
یطبق مبادئ نظریات التوجیه واالرشاد النفسي-٢٢ج

یعمل من خالل فریق عمل أیا كان موقعه في الفریق.- ١دالمھارات العامة:-
تنمیة مهارات التعلم التعاوني.- ٢د
یستخدم تكنولوجیا ومصادر المعلومات المعلومات - ٣د

للحصول علي المعلومات.
تحسین مهارات االتصال الفعال واإلدارة في مجال - ٤د

التخصص وضبط الوقت للعملیة التعلیمیة.   
تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر في مجال - ٥د

التخصص.
تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت المرتبطة - ٧د

بالتخصص. 
تحسین مهارات القراءة والكتابة.- ٨د
میة التفكیر اإلحصائي.تن- ٩د
یشارك في إحداث تغیر إجتماعي أو ثقافي في المجتمع.- ١٠د

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

ال ینطبق



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

والمتمیزین):
متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 

√

√

√

√

√

√

√
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إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -
والجامعة:

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٦/ ٢٠١٥للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
استخدام العضالت الدقیقة وذلك تنمیة القدرة على ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

عند عزف (آلة التخصص).

اكتساب المهارات الالزمه التقان مصاحبة الغناء ١/٢
بالعزف علي آلة التخصص.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٣
الخاصة بالتألیف الموسیقي للقوالب االلیة والغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

بالطرق والمدارس المختلفة لتألیف تزوید الطالب ١/٤
القوالب اآللیة والغنائیة في الموسیقي العربیة.

القدره علي تدوین المقامات العربیة والمقطوعات ١/٥
بأسلوب سلیم.

یتقن  فنیات ومهارات األداء العزفي على الة التخصص - ١أالمعلومات والمفاھیم:-
ناي).–قانون –(عود 

الغناء للقوالب العربیة المختلفة.یتقن مهارات - ٢أ
یعرف القوالب اآللیة والغنائیة والصیغ األساسیة في - ٣أ

الموسیقي.
یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال الموسیقیة - ٤أ

والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.
یحلل المشكالت واتخاذ القرارات وتحلیل المعلومات.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یستعمل مصادر ومتطلبات العالقات المهنیة في مجال - ٢ب
التعلیم 

تنمیة القدرات اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق - ٣ب
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 
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المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع والتدوین في قوالب - ٤ب

الموسیقي العربیة.
یكتسب وینمي مهارة التآزر الحركي عن طریق -١جالمھنیة:المھارات-

استصدار استجابات متأنیة تجمع بین اإلدراك والسمع 
وبین التركیز واألداء والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یطبق الطرق المختلفة المناسبة في عزف وغناء -٢ج
القوالب االلیة والغنائیة افي الموسیقي العربیة.

اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من تنمیة -٣ج
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من -١دالمھارات العامة:-
خالل مجال التخصص.

یقوم بالتقییم الذاتي وتحدید احتیاجاته التعلیمیة -٢د
الشخصیة.

م الذات إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقیی-٣د
وفقا لمتطلبات سوق العمل.

تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت -٤د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

السنة الدراسیةفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

√

√

√

√

√
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تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧/ ٢٠١٦للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
١عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
استخدام العضالت الدقیقة وذلك تنمیة القدرة على ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

عند عزف (آلة التخصص).

اكتساب المهارات الالزمه التقان مصاحبة الغناء ١/٢
بالعزف علي آلة التخصص.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٣
الخاصة بالتألیف الموسیقي للقوالب االلیة والغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

بالطرق والمدارس المختلفة لتألیف تزوید الطالب ١/٤
القوالب اآللیة والغنائیة في الموسیقي العربیة.

القدره علي تدوین المقامات العربیة والمقطوعات ١/٥
بأسلوب سلیم.

یتقن  فنیات ومهارات األداء العزفي على الة التخصص - ١أالمعلومات والمفاھیم:-
ناي).–قانون –(عود 

الغناء للقوالب العربیة المختلفة.یتقن مهارات - ٢أ
یعرف القوالب اآللیة والغنائیة والصیغ األساسیة في - ٣أ

الموسیقي.
یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال الموسیقیة - ٤أ

والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.
یحلل المشكالت واتخاذ القرارات وتحلیل المعلومات.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یستعمل مصادر ومتطلبات العالقات المهنیة في مجال - ٢ب
التعلیم 

تنمیة القدرات اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق - ٣ب
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 
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المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع والتدوین في قوالب - ٤ب

الموسیقي العربیة.
یكتسب وینمي مهارة التآزر الحركي عن طریق -١جالمھنیة:المھارات-

استصدار استجابات متأنیة تجمع بین اإلدراك والسمع 
وبین التركیز واألداء والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یطبق الطرق المختلفة المناسبة في عزف وغناء -٢ج
القوالب االلیة والغنائیة افي الموسیقي العربیة.

اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من تنمیة -٣ج
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من -١دالمھارات العامة:-
خالل مجال التخصص.

یقوم بالتقییم الذاتي وتحدید احتیاجاته التعلیمیة -٢د
الشخصیة.

م الذات إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقیی-٣د
وفقا لمتطلبات سوق العمل.

تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت -٤د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

السنة الدراسیةفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

√

√

√

√

√
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تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةماجستیراسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٣)   نظري + (٣(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
استخدام العضالت الدقیقة وذلك تنمیة القدرة على ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

عند عزف (آلة التخصص).

اكتساب المهارات الالزمه التقان مصاحبة الغناء ١/٢
بالعزف علي آلة التخصص.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٣
الخاصة بالتألیف الموسیقي للقوالب االلیة والغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

بالطرق والمدارس المختلفة لتألیف تزوید الطالب ١/٤
القوالب اآللیة والغنائیة في الموسیقي العربیة.

القدره علي تدوین المقامات العربیة والمقطوعات ١/٥
بأسلوب سلیم.

یتقن  فنیات ومهارات األداء العزفي على الة التخصص - ١أالمعلومات والمفاھیم:-
ناي).–قانون –(عود 

الغناء للقوالب العربیة المختلفة.یتقن مهارات - ٢أ
یعرف القوالب اآللیة والغنائیة والصیغ األساسیة في - ٣أ

الموسیقي.
یعرف نماذج وصور مختلفة لألعمال الموسیقیة - ٤أ

والخصائص الفنیة لها في مختلف العصور.
یحلل المشكالت واتخاذ القرارات وتحلیل المعلومات.- ١بالمھارات الذھنیة: ـ

یستعمل مصادر ومتطلبات العالقات المهنیة في مجال - ٢ب
التعلیم 

تنمیة القدرات اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق - ٣ب
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 
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المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع والتدوین في قوالب - ٤ب

الموسیقي العربیة.
یكتسب وینمي مهارة التآزر الحركي عن طریق -١جالمھنیة:المھارات-

استصدار استجابات متأنیة تجمع بین اإلدراك والسمع 
وبین التركیز واألداء والتوافق مع حركة أعضاء الجسم.

یطبق الطرق المختلفة المناسبة في عزف وغناء -٢ج
القوالب االلیة والغنائیة افي الموسیقي العربیة.

اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من تنمیة -٣ج
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

تنمیة مهارات التعلم الذاتي والتعلم المستمر من -١دالمھارات العامة:-
خالل مجال التخصص.

یقوم بالتقییم الذاتي وتحدید احتیاجاته التعلیمیة -٢د
الشخصیة.

م الذات إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقیی-٣د
وفقا لمتطلبات سوق العمل.

تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت -٤د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

طرق دعم الطالب (ذوى -
القدرات المحدودة 

والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات لتنوع التخصصات الدقیقة 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

√

√

√
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تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم:-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

السنة الدراسیةفى نھایة المواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
إعادة صیاغة بعض االھداف

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
لتوافر استخدام المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى 
مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 

التخصصات المختلفة
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-

وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 
حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة التعلیمیة 

العملى البحاثھم .وتعین الطالب على تطبیق الجانب 
مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -

فرص التدریب للطالب:
ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-
لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)
تصدر من خالل جمیع القوانین والقرارات التى 

بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
مدي فاعلیة نظام المراجعة الداخلیة في -

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 

لتعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات ا
المراجعین 

مالحظات المراجعین الخارجیین بما -
یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 

تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 
المراجعین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :

√

√

√

√

√
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تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 
ومخرجات التعلم 

مقترحات تطویر البرنامج:-١٢
زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

التوقیع:                     التاریخ:       /     /المسئول عن البرنامج:                       
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٦/ ٢٠١٥للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٥)   نظري + (١(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بالمعارف والمفاهیم األساسیة تزوید الطالب ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب اآللیة في 
الموسیقي العربیة.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٢
الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب الغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

تعلیمیة، التعرف على ماهیة الكمبیوتر وأهمیته ال١/٤
وأهم المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.

دراسة ومناقشة مهارات القرن الحادى والعشرین.١/٥

وممیزاتها وتوطیفها فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٦
التخصص والتعلیم.

التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزاتها ١/٧
وقیمتها التربویة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ١أوالمفاھیم:المعلومات -
للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ٢أ
للقوالب الغنائیة في الموسیقي العربیة.

یناقش أهمیة الكمبیوتر فى العملیة التعلیمة.- ٣أ
دواعى استخدام الكمبیوتر فى العملیة یذكر ممبرات و - ٤أ

التعلیمیة.
یعدد مهارات القرن الحادى والعشرین.- ٥أ
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.٢یحدد أهم تنقیات الویب- ٦أ
RSSیوضح المقصود بـ- ٧أ
یشرح االختبارات اإللكترونیة.- ٨أ
یذكر ممیزات االختبارات اإللكترونیة.- ٩أ

اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق تنمیة القدرات - ١بالمھارات الذھنیة: ـ
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 

المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع في القوالب الغنائیة - ٢ب

المختلفة .
یمیزبین المدونات والویكى.- ٣ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٤ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢یختارمن تقنیات الویب- ٥ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٦ب

تنمیة اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من -١جالمھارات المھنیة:-
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب-٢ج
فى التعلیم.٢یستخدم تقنیات الویب-٣ج
فى التعلیم.٢استخدامات تقنیات الویبیقیم -٤ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.-٥ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج -٦ج

إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقییم -١دالمھارات العامة:-
الذات وفقا لمتطلبات سوق العمل.

المشكالت تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل -٢د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

یستخدم تكنولوجیا المعلومات للبحث عن -٣د
المعلومات.

یعمل من خالل فریق إلنتاج اختبارات إلكترونیة.-٤د
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یرفع من قدراته الذاتیة للتعلیم المستمر.-٥د
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة 

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 

التعلیمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

√

√

√

√

√

√

√
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لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

ین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراجع
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٧-٢٠١٦العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٧/ ٢٠١٦للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٥)   نظري + (١(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
٢عدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
%١٠٠معدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ%٢١٠٠الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بالمعارف والمفاهیم األساسیة تزوید الطالب ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب اآللیة في 
الموسیقي العربیة.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٢
الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب الغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

تعلیمیة، التعرف على ماهیة الكمبیوتر وأهمیته ال١/٤
وأهم المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.

دراسة ومناقشة مهارات القرن الحادى والعشرین.١/٥

وممیزاتها وتوطیفها فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٦
التخصص والتعلیم.

التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزاتها ١/٧
وقیمتها التربویة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ١أوالمفاھیم:المعلومات -
للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ٢أ
للقوالب الغنائیة في الموسیقي العربیة.

یناقش أهمیة الكمبیوتر فى العملیة التعلیمة.- ٣أ
دواعى استخدام الكمبیوتر فى العملیة یذكر ممبرات و - ٤أ

التعلیمیة.
یعدد مهارات القرن الحادى والعشرین.- ٥أ
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.٢یحدد أهم تنقیات الویب- ٦أ
RSSیوضح المقصود بـ- ٧أ
یشرح االختبارات اإللكترونیة.- ٨أ
یذكر ممیزات االختبارات اإللكترونیة.- ٩أ

اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق تنمیة القدرات - ١بالمھارات الذھنیة: ـ
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 

المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع في القوالب الغنائیة - ٢ب

المختلفة .
یمیزبین المدونات والویكى.- ٣ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٤ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢یختارمن تقنیات الویب- ٥ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٦ب

تنمیة اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من -١جالمھارات المھنیة:-
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب-٢ج
فى التعلیم.٢یستخدم تقنیات الویب-٣ج
فى التعلیم.٢استخدامات تقنیات الویبیقیم -٤ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.-٥ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج -٦ج

إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقییم -١دالمھارات العامة:-
الذات وفقا لمتطلبات سوق العمل.

المشكالت تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل -٢د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

یستخدم تكنولوجیا المعلومات للبحث عن -٣د
المعلومات.

یعمل من خالل فریق إلنتاج اختبارات إلكترونیة.-٤د
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یرفع من قدراته الذاتیة للتعلیم المستمر.-٥د
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة 

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 

التعلیمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

√

√

√

√

√

√

√
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لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

ین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراجع
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٨-٢٠١٧العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√
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)١٥نموذج رقم (
تقریر عن برنامج دراسي

٢٠١٨/ ٢٠١٧للعام األكادیمي  
جامعة: المنیا               

كلیة : التربیة النوعیة
التربیة الموسیقیة: قسم

معلومات  أساسیة":

التربیة الموسیقیةدكتوراهاسم البرنامج:-١

الموسیقي العربیةالتخصص:-٢

فصل دراسيالدراسیة:عدد السنوات -٣

) عملي ٥)   نظري + (١(عدد الساعات المعتمدة/ عدد المقررات:-٤

ـــن أسس تشكیل لجان الممتحنین:-٥ ـــع أعضـــاء م ـــرر + أرب (خماسي)أســـتاذ مق

القسم العلمى

متاح            غیر متاحنظام الممتحنین الخارجیین:-٦

معلومات متخصصة:-ب
إحصائیات:-٧
ال یوجدعدد الطالب الملتحقین بالبرنامج: -
ال یوجدمعدل النجاح في البرنامج (٪):-
اتجاه االلتحاق بالبرنـامج (منسـوبة إلـي األعـداد -

سنوات)٣الملتحقة بالبرنامج خالل آخر 
ثابت        متناقصزایدتم

النسبةراسبالنسبةناجحالفرقةنتائج االمتحان النهائي:-
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-------- االولى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ--------- الثانیة

√
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مقبولجیدجید جداممتازالفرقةتوزیع تقدیرات النجاح (٪):-
ــــــــــــــــــــــــــ---ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالولى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ-----ــــــــــــــــــــــــالثانیة

المعاییر األكادیمیة:-٨
بالمعارف والمفاهیم األساسیة تزوید الطالب ١/١المعاییر األكادیمیة المرجعیة:- 

الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب اآللیة في 
الموسیقي العربیة.

تزوید الطالب بالمعارف والمفاهیم األساسیة ١/٢
الخاصة بالتألیف والتوزیع الموسیقي للقوالب الغنائیة في 

الموسیقي العربیة.

تعلیمیة، التعرف على ماهیة الكمبیوتر وأهمیته ال١/٤
وأهم المبررات ودواعى استخدام الكمبیوتر فى التعلیم.

دراسة ومناقشة مهارات القرن الحادى والعشرین.١/٥

وممیزاتها وتوطیفها فى ٢استعراض تقنیات الویب ١/٦
التخصص والتعلیم.

التعرف على االختبارات اإللكترونیة وممیزاتها ١/٧
وقیمتها التربویة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ١أوالمفاھیم:المعلومات -
للقوالب اآللیة في الموسیقي العربیة.

یشرح الطرق والمدارس المختلفة في التألیف والتوزیع - ٢أ
للقوالب الغنائیة في الموسیقي العربیة.

یناقش أهمیة الكمبیوتر فى العملیة التعلیمة.- ٣أ
دواعى استخدام الكمبیوتر فى العملیة یذكر ممبرات و - ٤أ

التعلیمیة.
یعدد مهارات القرن الحادى والعشرین.- ٥أ
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.٢یحدد أهم تنقیات الویب- ٦أ
RSSیوضح المقصود بـ- ٧أ
یشرح االختبارات اإللكترونیة.- ٨أ
یذكر ممیزات االختبارات اإللكترونیة.- ٩أ

اإلبداعیة في مجال التخصص ، مثل طرق تنمیة القدرات - ١بالمھارات الذھنیة: ـ
التفكیر القائمة على االستكشاف واالستنباط وأسالیب حل 

المشكالت.
اكتساب مهارة التألیف والتوزیع في القوالب الغنائیة - ٢ب

المختلفة .
یمیزبین المدونات والویكى.- ٣ب
یقارن بین الفیس بوك وتویتر ویوتیوب.- ٤ب
لتوظیفها تعلیمیا.٢یختارمن تقنیات الویب- ٥ب
یصنف أنواع االختبارات الموضوعیة واإللكترونیة.- ٦ب

تنمیة اتجاه ایجابي نحو الموسیقي العربیة من -١جالمھارات المھنیة:-
خالل تحلیل بعض القوالب اآللیة.

فى التعلیم.٢یوظف تقنیات الویب-٢ج
فى التعلیم.٢یستخدم تقنیات الویب-٣ج
فى التعلیم.٢استخدامات تقنیات الویبیقیم -٤ج
یقیم القیمة التربویة لالختبارات اإللكترونیة.-٥ج
.Quiz Creatorینشئ اختبارات ببرنامج -٦ج

إكساب الطالب القدرة على تطویر وتقییم -١دالمھارات العامة:-
الذات وفقا لمتطلبات سوق العمل.

المشكالت تنمیة مهارات اتخاذ القرار وحل -٢د
المرتبطة بالنواحي التعلیمیة.

یستخدم تكنولوجیا المعلومات للبحث عن -٣د
المعلومات.

یعمل من خالل فریق إلنتاج اختبارات إلكترونیة.-٤د
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یرفع من قدراته الذاتیة للتعلیم المستمر.-٥د
طرق دعم الطالب (ذوى -

القدرات المحدودة 
والمتمیزین):

ال ینطبق

متوافر         غیر متوافردلیل البرنامج -

نظام المراجعة الدوریة -
للبرنامج

متوافر         غیر متوافر

سنوي         أكثر من سنة     

مدي توافق الھیكل األكادیمي -
للبرنامج مع المستھدف من 

التعلیم

یتالئم الھیكل  االكادیمى للبرنامج مع المستھدف من التعلیم نظراً 
لتنوع التخصصات الدقیقة للھیكل االكادیمى مع عدد سنوات 

الخبرة الكبیرة نسبیاً 
ال توجد معوقات اداریة أو تنظیمیة المعوقات اإلداریة والتنظیمیة-

:تقویم طالب لقیاس مدي اكتساب المستھدف من التعلیم-٩
أعمال السنھ أدوات التقویم:-

اختبار تطبیقي 
اختبار تحریري

فى نھایة السنة الدراسیةالمواعید:-
یتم تحدیده عن طریق مجلس الكلیة 

یتم تحدیدة عن طریق مجلسى الكلیة والجامعة  
مالحظات المراجع الخارجي: -

(إن وجدت)
بعض االھدافإعادة صیاغة 

اإلمكانات التعلیمیة-١٠
مدي مالئمة تخصصات أعضاء ھیئة -

التدریس وتوزیع األعباء علیھم طبقا 
الحتیاجات البرنامج: 

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)المكتبة-
المكتبة الرقمیة لطالب البحث العلمى لتوافر استخدام

مما یسھل عملیات البحث والوصول للمعلومات فى 
التخصصات المختلفة

مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)الحاسب اآللي:-
وذلك الحتواء معامل الكلیة على اجھزة حاسب آلى 

التعلیمیة حدیثة ذات مواصفات عالیة تخدم العملیة 
وتعین الطالب على تطبیق الجانب العملى البحاثھم .

مدي التعاون مع جھات األعمال في توفیر -
فرص التدریب للطالب:

ال ینطبق

ال یوجد متطلباتأي متطلبات أخري للبرنامج:-
إدارة الجودة والتطویر-١١

فعال        إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)نظام المتابعة لجوانب القصور:-

√

√

√

√

√

√

√



الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد 

لتوافر ادوات المتابعة من خالل االجتماعات الدوریة 
للجنة الشكاوى والمقترحات بالكلیة وكذلك الموقع 

االلكترونى للكلیة 
إجراءات تطبیق لوائح وقوانین الكلیة -

والجامعة:
مناسب     إلي حد ما    غیر مناسب (لماذا؟)

من خالل جمیع القوانین والقرارات التى تصدر 
بشكل دورى وفورى من خالل االمیل االكادیمي 
والموقع اإللكتروني للكلیة وسكرتاریة االقسام 
العلمیة واعضاء ھیئة التدریس والھیئة المعاونھ 

والطالب والموظفین
لمراجعة الداخلیة في مدي فاعلیة نظام ا-

تطویر البرنامج:
فعال نظراً الستمراریة المراجعة سنویا للبرنامج 
التعلیمى ویتم عمل التعدیالت وفقا لمقترحات 

المراجعین 
مالحظات المراجعین الخارجیین بما -

یخص مخرجات البرنامج ومعاییر القیاس: 
تم عمل التعدیالت على ضوء مقترحات ومالحظات 

ین الخارجیین والتى جاءت كما یلى :المراجع
تعدیل بعض التفعیالت فى االھداف الخاصة 

ومخرجات التعلم 
مقترحات تطویر البرنامج:-١٢

زیادة عدد المقررات فى مجال التخصص .ھیكل البرنامج (المقررات/ الساعات)-
الحاسب االلىاقتراح زیادة مقررات فى مجال مقررات جدیدة:-
.عمل دورات تدریبیة التدریب والمھارات:-
تم اقتراح عمل دورات تدریبیة فى كیفیة البحث مقترحات قطاع األعمال لتطویر البرنامج:-

العلمى 

رئیس مجلس القسم العلمى–المسئول عن البرنامج المسئول عن التنفیذ:-
٢٠١٩-٢٠١٨العام الدراسى القادم توقیت التنفیذ:-

المسئول عن البرنامج:                       التوقیع:                     التاریخ:       /     /

√



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصمادةتطبیقاتالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءصولفیج
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینلطالباعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١٠

١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــــىالموضـــــــوعات- ـــــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

. العربیةالموسیقيفيالمختلفةالمقاماتغناءعليالتدریب.١

.الموشحقالبمننموذج) ٤(غناءعليالتدریب.٢

.الدورقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٣

.القصیدةقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٤

.المونولوجقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٥

الطقطوقھقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٦

مــــنتدریســــهتــــملمــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــــانتغطیــــــةمــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
لتـدریساالمتاحةاإلمكانات-٣

:
و میكروفوناتلمجهزة باالت التخصصاالقاعات













محــــــــــــــدودةبدرجــــــــــــــةمتــــــــــــــوافرةمتــــــــــــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیر

غیـرمحـدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــرمحــدودةبدرجــةمتــوافرةمتــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٧لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
الجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المـــــــــــراجعینمالحظـــــــــــات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتـمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مـــــنتنفیـــــذهیـــــتملـــــممـــــا-٩

ـــــــــا( مقترحـــــــــات هـــــــــيم
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

ةطرقتطویر اتمناقش وابطاخالقی استاذ المقرراثناء التدریسوض









ةالمقررتدریس اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوتوزی ررص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيمشروع تطبیقى الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) ةالمعتمدالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

دواأاللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

١



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- تـــــمالت

تدریسها
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةأسالیبدراسة.١

الموسیقيفيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیة

اآللیةالمقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتخت

.الغنائیةالمقطوعاتلبعضالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
ت المجهزة باالت التخصصالقاعا













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٦٧,٥%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

راجعینالممالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فـــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطالقیاتاخمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىتالمتحاناالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
بالطالمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

تصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

فىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىمحاضرةال

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر









فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةانضم

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارى (تخت عربى )الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري(         ) مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

١



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

األداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةبأسالیدراسة.١
.الجماعي

فيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیةالموسیقي

لبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتختاآللیةالمقطوعات

لمقطوعاتالبعضالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب
.الغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
مجهزة باالت التخصصالقاعات ال

غیـرمحـدودةبدرجـةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرة
غیــرمحــدودةبدرجــةمتــوافرةمتــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرة
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٦٦,٩%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
لمراجعینامالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطخالقیــاتامناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىتالمتحاناالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة
بالطالمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىمحاضرةالفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةانضموحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االنجلیزیةباللغةالتخصصفىمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١
عربیةموسیقىالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینبالطالعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

الشرقیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١
.والغربیة

.الشرقیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٢

.الغربیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٣

.الشرقیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٤

.الغربیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٥

.الشرقیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٦

الغربیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٧

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ باجهزه عرض .مجهزةالقاعات المتاحـــــــــــةاإلمكان











:التدریس
غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرة
غیـــرمحـــدودةبدرجـــةمتـــوافرةمتـــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
غیـرمحـدودةبدرجـةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرة
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٠,٨%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیامقررالتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
نتداب داخل القسمباعمال االفىالطالبانشغال.٢









العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣)واألسباب
:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠

التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

مقرراستاذ ال

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقرر:الكودىورمزةالمقرراسم- ١

العربیةالموسیقيوتحلیلتألیف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١٠

١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىىالمحتوأوال

.العربیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتأھمدراسة.١

.  العربیةالموسیقيفيااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.٢

العربیةالموسیقیةفياآللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٣
).الدوالب- اللونجا–السماعي(

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليدریبتنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و اجهزه عرض .القاعات المجهزة باالت التخصص

غیـرمحـدودةبدرجـةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرة
غیـرمحـدودةبدرجـةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
محـــــــــــــدودةبدرجـــــــــــــةمتـــــــــــــوافرةمتـــــــــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرةغیر
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٦١,٢%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعاتواالمتحانــالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمامللعللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمطویرت
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
ىالدراس

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
دراسىال

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

ــــــةعــــــزف ــــــة(تدریســــــهاوطــــــرقاآلل ال
)التخصص

عربیةموسیقىالتخصص- ٢
لى االو المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

المقررب
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-



١٠



%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

".العازفینأھم–اجزاءھا" التخصصآلةدراسة.١

.التخصصالةعليالعزفمھاراتدراسة.٢

التخصصآلةعليالمختلفةللمھاراتاألداءصعوباتدراسة.٣
.معالجتھاوكیفیة

.مختلفةمقاماتفيالسماعيقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٤

.مختلفةمقاماتفياللونجاقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٥

مقاماتالحرفيالتألیفقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٦
.مختلفة

الوھابعبدفانتازیا" نموذجعزف.٧

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-









١



عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و اجهزه عرضالقاعات المجهزة باالت التخصص

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیـرمحـدودةبدرجـةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٥٧,٧%

رةالمحاضفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
ة للمقررالنتیجة النهائیإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩











هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام لفروق الفردیةمراعة ا ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةمجاالتفيالعلميالبحثمناهجالكودىورمزةالمقرراسم- ١
عربیةموسیقىالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (   نظري) ٢(  المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
١بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
١االمتحانأدواللذیناالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
النظرىالمحتوىأوالتدریسهاتمالتىالموضوعات-



١٠

١



.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

اختیارمعاییر- المشكلةعليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
).صیاغتھاومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،

.العلميللبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣

حدود،-مشكلة-مقدمة-البحثخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات

یمكنومتياختبارھا- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
).أھمیتھاخصائصھا،-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبول

-المالحظة-المقابلة-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل-االختبارات

تشملبحثخطةإعداد،)التاریخيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھا

إجراءاتھاتشملبحثخطة،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھج

تشملبحثخطةإعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھا

وىالمحتـــمـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
المقرراألساسي

١٠٠%

ــــدى- ــــزامم ــــائمینالت ــــدریسالق بالت
المقرربمحتوى

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

لموضــوعاتاالمتحــانتغطیــةمــدى-
المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
باجهزه عرض.القاعات المجهزة :التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٥,٤لمقرربالطالتقویمنتیجة-٥
االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

( الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

التطـویرمقترحـاتمنتنفیذهتمما-٨
السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
التــدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبشـجیعت.٣

بانتظام
مـا( مقترحاتمنتنفیذهیتملمما-٩

)واألسبابهي
المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرتمجاال

ام مراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشةالمقررتدریسطرقتطویر
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

جیعترالمقرتقویمتطویر البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس









الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

رراستاذ المق



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   لمعتمدةاالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

.أھم العازفین"–" اجزاءھا التخصصاسة آلة در.١

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة االلیة واھم المؤلفین..٢

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة الغنائیة واھم المؤلفین..٣

التعرف علي استراتیجیات التعلیم والتعلم الخاصھ بكل فرع من مادة التخصص.

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
واالت التخصص،عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٦,٦%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
كلیةبالالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس







تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

المقرراستاذاثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

ة ال ام نھای ع
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
١

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

مثلاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنجالوارت١٠/٨الثقیلالسماعي

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

اليالعربیةمننصترجمة-٩

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتالتعلـــــــــیماســـــــــالیب-









فصلیةأنشطةحالةدراسةوالتعلم

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٠,٦%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهررالمقـــــتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى













معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢السابقالعامفي
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالبالطغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقررالدراسىبدایة العاممراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

لخالمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
الخصصفيمشروع تطبیقى الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
لثانیةاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) ةالمعتمدالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

واأداللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١٠

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

األداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقلقیادةاأسالیبدراسة.١
.الجماعي

فيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیةالموسیقي

لبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتختاآللیةالمقطوعات

لبعضالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤
.الغنائیةلمقطوعاتا

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
مجهزة باالت التخصصالقاعات ال













غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــرمحـــدودةبدرجـــةمتـــوافرةمتـــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٧,٣%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
لىالعمالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣









:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
توقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

التنفیذعنالمسئولالتطویر

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

اء اثن
التدریس

استاذ المقرر

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

اء  اثن
التدریس

استاذ المقرر

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةودةالجضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
قـــــدیمعربـــــيغنـــــاء(اختیـــــارىمقـــــرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)وحدیث
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (   نظري) ١(المعتمدةالساعات/الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینبالطالعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

"رمتكلما" الموشحقالبمننموذجغناء-١

"هللاتعاليآه" الموشحقالبمننموذجغناء-٢

".الھواكدني" األولالجزء،الدورقالبمننموذجغناء-٣

"أشوفكأحب" األولالجزء،الدورقالبمننموذجغناء-٤

تتحدثمصر" األولالجزء،القصیدةقالبمننموذجغناء-٥
".نفسھاعن

)الطالبإختیارمن( الحدیثةالقصائدإحدىمننموذجغناء-٦

.الحدیثةالمونولوجاتإحديمننموذجغناء-٧

"وحدكمسافریا" الطقطوقھقالبمننموذجغناء-٨

.الحدیثةالنماذجإحديالطقطوقھقالبمننموذجغناء-٩

من( الحدیثةنماذجالإحديالطقطوقھقالبمنغناءنموذج-١٠
).الطالباختیار

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:ریسالتد
و میكروفونات.القاعات المجهزة باالت التخصص

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٨,٣%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

فــىالطــالبعلــىالمقــررتوصــیفتوزیــع.١,١
االولىالمحاضرة

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢













الطالب
وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظامالتدریس
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
لقسمباعمال االنتداب داخل افىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةابطوضواخالقیاتمناقشة
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفعتوزی
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررقریرتملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
لفظيوصوتعروض) اختیارىمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدواللذیناالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.للغةانشأة-١
.الكالموالصوتفسیولوجیة-٢
.الصوتيالجهازوالتنفسيالجهاز-٣
.التجوید-٤
.أصواتهاوالحروفمخارج-٥
.للحروفالعامهالمخارج-٦
.الحروفصفات-٧
والســـــــاكنهالنـــــــونوالترقیـــــــقوالتفخـــــــیمأحكـــــــام-٨

.التنوین
المـــــــیموأحكـــــــامالمشـــــــددینوالمـــــــیمالنـــــــونأحكـــــــام-٩

.اكنهالس
والفعـــــــــلالمأحكـــــــــاموالتعریـــــــــفالمحكـــــــــم-١٠

.الحرف
.المدأحكام-١١
وٕالتقـــــاءالوصـــــلوهمـــــزةالقطـــــعهمـــــزةأحكـــــام-١٢

.الساكنین
.المتقاربینوالمتجانسینوالمثلینأحكام-١٣
.واالبتداءالوقفأحكام-١٤
.الضبطإصطالحات-١٥
.الشعرأقساموالعربيالشعر-١٦
.العربيالغناءوالعربيالشعر-١٧
.العروضعلم–العربيالغناءتطور-١٨
–الموســـــیقيالعـــــروض–الشـــــعریهالمـــــوازین-١٩

.اللفظیةالمقاطع



.  اللفظیةللمقاطعاإلیقاعيالتلوین-٢٠
.تفاعیلهاوالشعربحور-٢١
.البحوردوائر-٢٢
.البحورمفاتیح-٢٣
الموســیقیةللمــولزینعریةالشــالمــوازیناخضــاع-٢٤

.الشائعة
مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-

األساســــــــــيالمحتــــــــــوى
المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرة
غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالمعینةالوسائل

فرةمتوا
غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرة
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٨,٣%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيرالتطــــویمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصیفتوزیع.١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت







ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

المقرراستاذ بدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقررثناء التدریسا

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
ةالمحاضر

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوتوزیعتألیف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.  العربیةالموسیقيفيالغنائیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١

العربیةالموسیقیةفيالغنائیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
).الطقطوقة-المونولوج–الدور–الموشح(

العربیةالموسیقیةفيالغنائیةللقوالبالتوزیعكیفیةدراسة.٣
).الطقطوقة-المونولوج–الدور–الموشح(

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیمباسالی-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و اجهزه عرضاالت التخصصالقاعات المجهزة ب

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرة
غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة
غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرة
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٧,٣%

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
راجعینالممالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطالقیــاتاخمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىتالمتحاناالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر







طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة
بالطالمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىمحاضرةالفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةانضموحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصمادةتطبیقاتالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءصولفیج
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١٠

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٢
٨

١١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

. العربیةالموسیقيفيالمختلفةالمقاماتغناءعليالتدریب.١

.الموشحقالبمننموذج) ٤(غناءعليالتدریب.٢

.الدورقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٣

.القصیدةقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٤

.المونولوجقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٥

الطقطوقھقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٦

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-











عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و میكروفونات.القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٣,١%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىحاضرةالمفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

محاضـرةالفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣











:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

الدراسةطوضواباخالقیاتمناقشة
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

الطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقرریرتقرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مشروع تطبیقي في التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) ةالمعتمدالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١٠

أدوایناللذالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٧

١٢



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةلیبأسادراسة.١

فيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیةالموسیقي

المقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتختاآللیة

المقطوعاتبعضلالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤
.الغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
.ات المجهزة باالت التخصصالقاع













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧١,٨%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

عینالمراجمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطقیـاتاخالمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىاضرةالمحفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارى (التخت العربي)الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیهالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري(         ) معتمدةالالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١٠

أدواللذیناالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣٠

١

١١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

. العربیةالتخوتأقدمدراسة.١

وحتيعشرالثامنالقرنفيالعربيالتختتكوینتطوردراسة.٢
. العشرینالقرن

فيالعربيللتختوالغنائیةاآللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.٣
. العشرینالقرنوحتيعشرالثامنالقرن

ھاتوزیعبعدوالغنائیةاآللیةالقوالببعضعزفعليالتدریب.٤
.العربيالتختآالتعلي

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
.اعات المجهزة باالت التخصصالق













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٨١,٣%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

جعینالمرامالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطقیـاتاخالمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىاضرةالمحفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االنجلیزیةباللغةالتخصصفىمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیهالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
١٠بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
٥االمتحانأدوااللذینبالطالعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢



٥٠

١

٢٢



النظرىالمحتوىأوالتدریسهاتمالتىالموضوعات-

الشرقیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١
.والغربیة

.الشرقیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٢

.الغربیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٣

.الشرقیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٤

.الغربیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٥

.الشرقیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٦

الغربیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٧

المحتوىمنتدریسهتملما%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتــدریسالقــائمینالتــزاممــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

ــــــــــةمــــــــــدى- االمتحــــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
.االت التخصصالقاعات المجهزة ب:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرة
غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرة

















غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧١,٩لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق ف

االخیرةالمحاضرة
ىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢ الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاقررالمتوصیفمناقشھ.٣

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

فــىالطــالبعلــىالمقــررتوصــیفتوزیــع.١,١
االولىالمحاضرة

واالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالبمع

وطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظامالتدریس

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١,١
نتداب داخل القسمباعمال االفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس





تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

ذتنفیتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق البعل الط

األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
المقررعنالطالب

المحاضرةفى
االخیرة

لمقرراستاذ انھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقرر:الكودىورمزةالمقرراسم- ١

العربیةالموسیقيوتحلیلتألیف
صولفیج وایقاع حركي وارتجالالتخصص- ٢
االولىوىالمست/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
حقینالملتالطالبعدد-

بالمقرر
١٠

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٢
٣

١١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

سهاتدری
النظرىالمحتوىأوال

.العربیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتأھمدراسة.١

.  العربیةالموسیقيفيااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.٢

العربیةالموسیقیةفياآللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٣
).الدوالب- اللونجا–السماعي(

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبیةنظر محاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و اجهزه عرضالقاعات المجهزة باالالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٩,١%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث ..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:لقادماللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس







تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
ةالمحاضرة دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

تاذ المقرراس

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

ام  ة الع نھای
ىالدراس

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

ــــــةعــــــزف ــــــة(تدریســــــهاوطــــــرقاآلل ال
)التخصص

موسیقي عربیةالتخصص- ٢
لى االو المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

المقررب
١٠

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٥

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-



٣٧



للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
ــــــــىالموضــــــــوعات- ــــــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىالأو

".العازفینأھم–اجزاءھا" التخصصآلةدراسة.١

.التخصصالةعليالعزفمھاراتدراسة.٢

التخصصآلةعليالمختلفةللمھاراتاألداءصعوباتدراسة.٣
.معالجتھاوكیفیة

.مختلفةمقاماتفيالسماعيقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٤

.مختلفةمقاماتفياللونجاقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٥

مقاماتالحرفيالتألیفقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٦
.مختلفة

الوھابعبدفانتازیا" نموذجعزف.٧

ـــــملمـــــا%- مـــــنتدریســـــهت
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــائمینالتـــــــــزاممـــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفويينظر الطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال

١١











١



التــدریسالمتاحــةاإلمكانــات-٣
:

القاعات المجهزة الالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٠,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرة
رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال

بالكلیة
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣

النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر 
مقترحــاتمــنهتنفیــذتــممــا-٨

السابقالعامفيالتطویر
المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١

االولى
مـعواالمتحانـاتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢

الطالب
وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣

بانتظامالتدریس
ـــــا-٩ ـــــمم ـــــتمل ـــــذهی مـــــنتنفی

هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط روق محت ة الف استاذ المقررعام الدراسىبدایة المراع









الفردیةالمقرر
طرقتطویر

المقررتدریس
اتمناقشة اخالقی

الدراسةوضوابط
ات عواالمتحان م

الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحاللخمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةمجاالتفيالعلميالبحثمناهجالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیهالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (   نظري) ٢(  المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
١٠بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
٥االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢
النظرىالمحتوىأوالتدریسهاتمالتىالموضوعات-



٥
٠

٥



.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

عليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
ومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،اختیارمعاییر-المشكلة
).صیاغتھا

للبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣
.العلمي

-البحثخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات،حدود- مشكلة- مقدمة

- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبولیمكنومتياختبارھا

).أھمیتھاخصائصھا،

-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل- االختبارات-المالحظة- المقابلة

إعداد،)التاریخيجالمنھ: (العلميالبحثمناھج-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھاتشملبحثخطة

،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھجإجراءاتھاتشملبحثخطة

إعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھاتشملبحثخطة

األساسـيتوىالمحمنتدریسهتملما%-
المقرر

١٠٠%

بمحتــوىبالتــدریسالقــائمینالتــزاممــدى-
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

٨٤-٦٠٦٠< المقررلموضوعاتاالمتحانتغطیةمدى-
 <٨٥

ـــــــةمحاضـــــــراتوالتعلمالتعلیماسالیب- ـــــــدریبنظری ت
عملي

أنشـــــــطةحالـــــــةدراســـــــة
فصلیة









شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
باجهزه عرض .القاعات المجهزة :التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
محـــــــــدودةبدرجــــــــةمتـــــــــوافرةمتــــــــوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیر
محــــــــــدودةبدرجــــــــــةمتــــــــــوافرةمتــــــــــوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیر
محــــــــــدودةبدرجــــــــــةمتــــــــــوافرةمتــــــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات

متوافرةغیر
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٠لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
فىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

االخیرةالمحاضرة
ضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢

بالكلیةالجودة
ىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣ المحاضرةف

االولى
إن( الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧

)وجدت
تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفير مواكبة التطو .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

فــيالتطــویرمقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعام

فـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولىالمحاضرة

الدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢
الطالبمعواالمتحانات

المحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریسوطریقة













هـيمـا( مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملمما-٩
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمــال االنتــداب فــىالطــالبانشــغال.٢

داخل القسم
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت ىالبالطش یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقرریفتوصمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   لمعتمدةاالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

٢



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

.أھم العازفین"–" اجزاءھا التخصصاسة آلة در.١

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة االلیة واھم المؤلفین..٢

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة الغنائیة واھم المؤلفین..٣

التعرف علي استراتیجیات التعلیم والتعلم الخاصھ بكل فرع من مادة التخصص.

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
واالت التخصص،عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٦,٦%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
كلیةبالالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس







تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

المقرراستاذاثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

ة ال ام نھای ع
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢

٢



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

مثلاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنجالوارت١٠/٨الثقیلالسماعي

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

اليالعربیةمننصترجمة-٩

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتالتعلـــــــــیماســـــــــالیب-









فصلیةأنشطةحالةدراسةوالتعلم

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٠,٦%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهررالمقـــــتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى













معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢السابقالعامفي
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالبالطغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقررالدراسىبدایة العاممراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

لخالمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
لفظيوصوتعروض) اختیارىمقرر:(الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) المعتمدةتالساعا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٠

١١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةأسالیبدراسة.١

الموسیقيفيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیة

اآللیةالمقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتخت

المقطوعاتلبعضیةالغنائالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤
.الغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
االت التخصصلقاعات المجهزة با













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٧,٤%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

عینالمراجمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطیـاتاخالقمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
عملىالالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقررثناء التدریسا









تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىرةالمحاضفىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررعن

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةلجودةاضمانوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
قـــــدیمعربـــــيغنـــــاء(اختیـــــارىمقـــــرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

)وحدیث
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (   نظري) ١(المعتمدةالساعات/الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
٢االمتحانأدوااللذینبالطالعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

علیها

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢
٠

١

١



: المقررتدریس-٢
النظرىالمحتوىأوالتدریسهاتمالتىالموضوعات-

"رمتكلما" الموشحقالبمننموذجغناء-١

"هللاتعاليآه" الموشحقالبمننموذجغناء-٢

".الھواكدني" األولالجزء،الدورقالبمننموذجغناء-٣

"أشوفكأحب" األولالجزء،الدورقالبمننموذجغناء-٤

عنتتحدثمصر" األولالجزء،القصیدةقالبمننموذجغناء-٥
".نفسھا

)الطالبإختیارمن( الحدیثةالقصائدإحدىمننموذجغناء-٦

.الحدیثةالمونولوجاتإحديمننموذجغناء-٧

"وحدكمسافریا" الطقطوقھقالبمننموذجغناء-٨

.الحدیثةالنماذجإحديالطقطوقھقالبمننموذجغناء-٩

اختیارمن( الحدیثةنماذجالإحديالطقطوقھقالبمنغناءنموذج-١٠
).الطالب

المحتوىمنتدریسهتملما%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتــدریسالقــائمینالتــزاممــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ــــــــــةمــــــــــدى- االمتحــــــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













القاعات المجهزة باالت التخصص:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٦٨,٨لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
.١المقررتحسینمقترحات-٦

الخارجیینالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( 

١.

مقترحــــاتمــــنتنفیــــذهتــــممــــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

١.

مقترحـاتمـنتنفیـذهیـتملـمما-٩
)واألسبابهيما( 

١.

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرریساثناء التدر

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط عل
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق البعل الط

األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى









رضاءاستبیانتوزیع
المقررعنالطالب

المحاضرةفى
االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

لیةبالكالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوتوزیعتألیف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
٢بالمقررالملتحقینالطالبعدد-
٢االمتحانأدوااللذینالطالبعدد-
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

طبقاللناجحین%المئویةالنسبة-
علیهاالحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول

: المقررتدریس-٢



٢٠

٢



العمليالمحتوىتدریسهاتمالتىالموضوعات-

.  العربیةالموسیقيفيالغنائیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١

العربیةالموسیقیةفيالغنائیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
).الطقطوقة-المونولوج–الدور–الموشح(

العربیةالموسیقیةفيالغنائیةللقوالبالتوزیعكیفیةدراسة.٣
).الطقطوقة-المونولوج–الدور–الموشح(

المحتـــوىمـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
المقرراألساسي

١٠٠%

بالتـــــدریسالقــــائمینالتـــــزاممــــدى-
المقرربمحتوى

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

لموضــوعاتاالمتحــانتغطیــةمــدى-
المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیمباسالی-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
الت التخصصالقاعات المجهزة ال:التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

ـــــــرمحـــــــدودةبدرجـــــــةمتـــــــوافرةمتـــــــوافرةالمعینةالوسائل غی
متوافرة

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٠,٣لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥



















ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

( خارجیینالالمراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

التطـویرمقترحـاتمـنتنفیذهتمما-٨
السابقالعامفي

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةضـوابطو اخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مـا( مقترحـاتمنتنفیذهیتملمما-٩
)واألسبابهي

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

استاذ المقرربدایة العام الدراسىمراعة الفروق الفردیةالمقررمحتوىتطویر
تدریسطرقتطویر
المقرر

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقررالتدریساثناء 

جیعتالمقررتقویمتطویر البش ىالط عل
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

منراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیحخالل

استاذ المقرراثناء التدریس

المقررتوصیفتوزیعالمقررتنفیذتطویر
ى البعل ىالط ف

ولىاألالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
المحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى



األولى
رضاءاستبیانتوزیع

فىالمقررعنالطالب
االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

بالكلیةالجودةضمان

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصمادةتطبیقاتالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءصولفیج
عربیةموسیقىالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٩

أدوااللذینلطالباعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٨

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
تــــــــمالتــــــــىالموضــــــــوعات-

تدریسها
العمليالمحتوى

. العربیةالموسیقيفيالمختلفةالمقاماتغناءعليالتدریب.١

.الموشحقالبمننموذج) ٤(غناءعليالتدریب.٢

.الدورقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٣

.القصیدةقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٤

.المونولوجقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٥

الطقطوقھقالبمننموذج) ٣(غناءعليالتدریب.٦

مـــــنتدریســـــهتـــــملمـــــا%-
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
القاعات المجهزة الالت التخصصالتـدریسالمتاحـةاإلمكانـات-٣













:
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٣,٦لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهمتــمــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
ـــــممـــــا-٩ ـــــتمل ـــــذهی مـــــنتنفی

هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

روق المقررمحتوىتطویر ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

تدریسطرقتطویر
المقرر

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس









جیعتالمقررتقویمتطویر البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنجعةرا

االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

یفتوزیعالمقررتنفیذتطویر توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
لطالبارضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيمشروع تطبیقى الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) ةالمعتمدالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٩

دواأاللذینالطالبعدد-
االمتحان

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣
٦

٢

١



: المقررتدریس-٢
تـــــــمالتـــــــىالموضـــــــوعات-

تدریسها
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةأسالیبدراسة.١

الموسیقيفيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیة

اآللیةالمقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتخت

المقطوعاتلبعضالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤
.الغنائیة

ــــملمــــا%- ــــنتدریســــهت م
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القــــــــائمینالتــــــــزاممــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

ــــــةمــــــدى- االمتحــــــانتغطی
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التدریسالمتاحةاإلمكانات-٣

:
.القاعات المجهزة باالت التخصص













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٨,٥لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانةوحدالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعاميفالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مـــــنتنفیـــــذهیــــتملـــــممــــا-٩
هـــــــــيمـــــــــا( مقترحـــــــــات

)واألسباب

حاضرةالمعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

استاذ المقرراثناء التدریس









معواالمتحانات
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقررء التدریساثنا

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

الخیرةا

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
مقرر اختیارى (تخت عربى )الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري(         ) مدةالمعتالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٦

١
٧

٥٫
٧

١١



علیها
: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةبأسالیدراسة.١

الموسیقيفيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیة

للتختاآللیةالمقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربي

.الغنائیةلمقطوعاتالبعضالغنائیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب

تدریســـهتـــملمـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ .القاعات المجهزة باالت التخصصالمتاحــــةاإلمكان













:التدریس
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری
:وتنظیمیة

ال یوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٥,٧%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعاميف

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

حاضرةالمعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

قرراستاذ المبدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة اخالقی
الدراسةوضوابط

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس









تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقررء التدریساثنا

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

الخیرةا

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
االنجلیزیةباللغةالتخصصفىمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   المعتمدةاتالساع/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٩

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٨

١



علیها
: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.والغربیةالشرقیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتاھمدراسة-١

.الشرقیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٢

.الغربیةالموسیقیةاالتبعضتاریخدراسة-٣

.الشرقیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٤

.الغربیةالموسیقيقوالببعضتاریخدراسة-٥

.الشرقیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٦

الغربیینالموسیقیینالمؤلفیناھمدراسة-٧

تدریســـهتـــملمـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

یوجدال

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
تقــــــــــــویمطریقـــــــــــة-

بالطال
شفوينظري













عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
الخاصــــــةالمعامــــــل،عــــــرضبــــــأجهزةالمجهــــــزةالقاعــــــات

.الفوتوغرافيالتصویرمعاملبالكمبیوتر،
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری
:وتنظیمیة

ال یوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٢,٣%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياراء الطالب اخذ.٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسیقـةوطر المحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣









:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئوللتطویراتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

اضرةالمحفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

وحدةالى
الجودةضمان
بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقرر:الكودىورمزةالمقرراسم- ١

العربیةالموسیقيوتحلیلتألیف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىىالمحتوأوال

.العربیةالموسیقيفىالمستخدمةالمصطلحاتأھمدراسة.١

.  العربیةالموسیقيفيااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.٢

السماعي(العربیةالموسیقیةفياآللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٣
).الدوالب-اللونجا–

تدریســـهتـــملمـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلـــــــــیماســـــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ـــــــــــــود-٣ ـــــــــــــةقی اداری
:وتنظیمیة

ال یوجد

الطـالبتقویمنتیجة-٤
لمقرر

٧٨,٥%

تحســـــینمقترحـــــات-٥
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٦
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٧
التطـــــویرمقترحـــــات

السابقالعامفي

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
الطالبمعناتواالمتحاالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

مـنتنفیذهیتملمما-٨
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادملعاملللمقررالتطویرخطة-٩
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة اخالقی
الدراسةوضوابط

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس







تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرراسىبدایة العام الدر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

استاذ المقررالدراسىنھایة العام 



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

ــــــةعــــــزف ــــــة(تدریســــــهاوطــــــرقاآلل ال
)التخصص

موسیقى عربیةالتخصص- ٢
لى االو المستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(  المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

المقرربالملتحقین
٩

اللذینالطالبعدد-
االمتحانأدوا

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٣
٦

١٢



طبقاللناجحین
الحاصلینللتقدیرات

علیها

مقبول

: المقررتدریس-٢
التــــىالموضــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

".العازفینأھم–اجزاءھا" التخصصآلةدراسة.١

.التخصصالةعليالعزفمھاراتدراسة.٢

وكیفیةالتخصصآلةعليالمختلفةللمھاراتاألداءصعوباتدراسة.٣
.معالجتھا

.مختلفةمقاماتفيالسماعيقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٤

.مختلفةمقاماتفياللونجاقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٥

.مختلفةمقاماتالحرفيالتألیفقالبمننماذج) ٣(عددعزف.٦

الوھابعبدفانتازیا" نموذجعزف.٧

تدریســـهتـــملمـــا%-
المحتـــــــــــوىمـــــــــــن

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتزاممدى-
ـــدریس ـــوىبالت بمحت

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیــــــــــــةمــــــــــــدى-
االمتحــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

التعلــــــــیماســــــــالیب-
والتعلم

عمليتدریبنظریةمحاضرات
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال









...................................................
ـــــــــــة- ـــــــــــویمطریق تق

الطالب
شفوينظري

عمليفصلیةأعمال
المتاحــــةاإلمكانــــات-٣

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
اداریـــــــــــــةقیـــــــــــــود-٤

:وتنظیمیة
ال یوجد

الطالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٧٨,٣%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

ع.١ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

تحدیث المراجع.١
المجالتحدیثفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

ـــا-٨ ـــمم ـــذهت مـــنتنفی
التطــــویرمقترحــــات

السابقالعامفي

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام













منتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتطویرالتتوصیفالتطویرمجاالت
محتوىتطویر
المقرر

مراعة الفروق 
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

ات واالمتحان
الطالبمع

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

الطالبشجیعت
ى یمتقعل ی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
منراجعة
تصحیحخالل
االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع توزی
یف توص

رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

مناقشھ
توصیف
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
المقرر

الىوتسلیمھ

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



ضمانوحدة
بالكلیةالجودة



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التربیةمجاالتفيالعلميالبحثمناهجالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
االولىالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) + (   نظري) ٢(  المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٩

أدواللذیناالطالبعدد-
االمتحان

٣

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٣

١٢



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

.وخطواتھوخصائصھمفھومھالعلميالبحث-١

اختیارمعاییر- المشكلةعليالحصولمصادرمفھوم،: (البحثمشكلة-٢
).صیاغتھاومعاییرالمشكلةتحدیدالمشكلة،

.العلميللبحثوأھمیتھماالسابقةواألبحاثالدراسات-٣

حدود،-مشكلة-مقدمة-البحثخطةعنوان- ومحتویاتھاالبحثخطة-٤
.مسلمات،إجراءات

ومتياختبارھا- بناءھاأنواعھا،،الفروضطبیعة: (البحثفروض-٥
).أھمیتھاخصائصھا،-عنھالتخليیمكنومتيالفرضقبولیمكن

-المالحظة-المقابلة-االستبیان-العینات: (العلميالبحثأدوات-٦
).المحتوىتحلیل-االختبارات

تشملبحثخطةإعداد،)التاریخيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٧
.التاریجيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطة،إعداد)الوصفيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٨
.الوصفيالمنھجإجراءاتھا

تشملبحثخطةإعداد،)التجریبيالمنھج: (العلميالبحثمناھج-٩
.التجریبيالمنھجإجراءاتھا

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيوىالمحتــــــــــ

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة









) :تذكر(الفصلیةاألعمال
...................................................

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةتوافرةممتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٧,٦%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىھیاشفالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىطـالبالعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١,١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام













مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
اخل القسمباعمال االنتداب دفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ا تاخالقی

وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
طرق تدریس مادة التخصصالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیة دبلومالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٢(   لمعتمدةاالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

.أھم العازفین"–" اجزاءھا التخصصاسة آلة در.١

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة االلیة واھم المؤلفین..٢

دراسة الھیكل البنائي لمؤلفات الموسیقي العربیة الغنائیة واھم المؤلفین..٣

التعرف علي استراتیجیات التعلیم والتعلم الخاصھ بكل فرع من مادة التخصص.

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
واالت التخصص،عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٦,٦%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
كلیةبالالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىالمحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس







تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

المقرراستاذاثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

ة ال ام نھای ع
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التربیة الموسیقیة: قسم

اساسیةمعلومات-أ
التخصصفيلغه انجلیزیة مقرر الالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ثانیةالالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (    نظري) ١(     المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الطالبعدد-

بالمقررالملتحقین
٢

اللذینبالطالعدد-
االمتحانأدوا

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
طبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١١

١



الحاصلینللتقدیرات
علیها

: المقررتدریس-٢
التـــــىالموضـــــوعات-

تدریسهاتم
النظرىالمحتوىأوال

.وترجمتھااالنجلیزیةباللغةالموسیقیةالمصطلحاتبعضدراسة-

الحركيباالیقاعالخاصةالموسیقیةالتعریفاتبعضدراسة-٢
-Accentمثلوواالرتجال Meter- Measur-Scale-intarvals ….etc

مثلاالنجلیزیةباللغةالموسیقيوعناصرالمفاھیمبعضدراسة-٣
Rhythm-Melody-Harmony.

التعلیمياالرتجالفيالموسیقیةوالصیغالقوالببعضدراسة-٤

.علیھایقاعوتنویعلحنعملمعالكوردمقامھرمنة-٥

.الحركياالیقاعفياالداءواسالیبالعربیةالضروبدراسة-٦

مثلالعربیةالضروببعضاالداءوتكنیكالحركةاساسیاتدراسة-٧
.علیھلحنجالوارت١٠/٨الثقیلالسماعي

والنقدالرائاعطاءمعواالنجلیزیةالعربیةالدراساتبعضدراسة-٨
.علیھا

اليالعربیةمننصترجمة-٩

تدریســــهتـــممـــا%-
ـــــــــــن ـــــــــــوىم المحت

المقرراألساسي

١٠٠%

القـائمینالتـزاممدى-
بمحتـــوىبالتـــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

تغطیـــــــــــــةمـــــــــــــدى-
االمتحـــــــــــــــــــــــــــــــــان

المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتالتعلـــــــــیماســـــــــالیب-









فصلیةأنشطةحالةدراسةوالتعلم

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ــــات-٣ المتاحــــةاإلمكان

:التدریس
.عرضبأجهزةالمجهزةالقاعات

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ـــــــــــــود-٤ ـــــــــــــةقی اداری

:وتنظیمیة
الیوجد .

الطـالبتقویمنتیجة-٥
لمقرر

٨٠,٦%

تحســـــینمقترحـــــات-٦
المقرر

فـــــىالمقــــررعـــــنالطــــالبرضـــــاءاســــتبیانتوزیــــع.١
االخیرةالمحاضرة

ضـــــمانوحـــــدةالـــــىوتســـــلیمهررالمقـــــتقریـــــرمـــــلء.٢
بالكلیةالجودة

المحاضــــــرةفــــــىشــــــفهیاالمقــــــررتوصــــــیفمناقشــــــه.٣
االولى

المراجعینمالحظات-٧
إن( الخارجیین

)وجدت

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مـــنتنفیـــذهتـــممـــا-٨
التطـــــویرمقترحـــــات

المحاضرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١
االولى













معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة. ٢السابقالعامفي
الطالب

التــدریسوطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظام

مـنتنفیذهیتملمما-٩
هــيمــا( مقترحــات
)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالبالطغیاب. .١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

وى تطویر محت
المقرر

استاذ المقررالدراسىبدایة العاممراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة وابطاخالقی وض
ة اتالدراس عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر 

جیعت البش ىالط یمعل تقی
دریسوطریقةالمحاضرة الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

لخالمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

علىالمقررتوصیفتوزیع
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

المقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفىشفھیا

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

رضاءاستبیانتوزیع
فىالمقررعنالطالب

االخیرةالمحاضرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

وتسلیمھالمقررتقریرملء
الجودةضمانوحدةالى

بالكلیة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
لفظيوصوتعروض) اختیارىمقرر:(الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
لثانیةاالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٤+ (   نظري(         ) المعتمدةتالساعا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

١



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.الجماعياألداءفيالمؤلفاتتوزیعوطرقالقیادةأسالیبدراسة.١

فيالحرةالقوالبلبعضاآلليالجماعياألداءعلىالتدریب.٢
.العربیةالموسیقي

المقطوعاتلبعضااللیةالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٣
.العربيللتختاآللیة

المقطوعاتلبعضیةالغنائالجماعیةالمصاحبةأداءعلىالتدریب.٤
.الغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٧,٣%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىھوتسلیمالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنتكررالمالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقررىبدایة العام الدراس

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی

استاذ المقرراثناء التدریس









وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
لفظيوصوتعروض) اختیارىمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١( المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدواللذیناالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.للغةانشأة-١
.الكالموالصوتفسیولوجیة-٢
.الصوتيالجهازوالتنفسيالجهاز-٣
.التجوید-٤
.أصواتهاوالحروفمخارج-٥
.للحروفالعامهالمخارج-٦
.الحروفصفات-٧
.التنوینوالساكنهالنونوالترقیقوالتفخیمأحكام-٨
.اكنهالسالمیموأحكامالمشددینوالمیمالنونأحكام-٩

.الحرفوالفعلالمأحكاموالتعریفالمحكم-١٠
.المدأحكام-١١
الساكنینوٕالتقاءالوصلوهمزةالقطعهمزةأحكام-١٢

.
.المتقاربینوالمتجانسینوالمثلینأحكام-١٣
.واالبتداءالوقفأحكام-١٤
.الضبطإصطالحات-١٥
.الشعرأقساموالعربيالشعر-١٦
.العربيالغناءوالعربيالشعر-١٧
.العروضعلم–العربيالغناءتطور-١٨
–الموســـــــــیقيالعـــــــــروض–الشـــــــــعریهالمـــــــــوازین-١٩

.اللفظیةالمقاطع
.  اللفظیةللمقاطعاإلیقاعيالتلوین-٢٠
.تفاعیلهاوالشعربحور-٢١
.البحوردوائر-٢٢



.البحورمفاتیح-٢٣
الموســــیقیةللمــــولزینعریةالشــــالمــــوازیناخضــــاع-٢٤

.الشائعة
مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-

األساســــــــــيالمحتــــــــــوى
المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة الالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
افرةمتو غیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
%٧٦,١الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥



















لمقرر
ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىھوتسلیمالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنكررالمتالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

استاذ المقرراثناء التدریس



بانتظام
تغذیةتقدیم

خاللمنراجعة
الداءاتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوتوزیعتألیف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
الثانیةالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (     نظري) ١(   المعتمدةلساعاتا/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
١

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.  العربیةالموسیقيفيالغنائیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١

العربیةالموسیقیةفيالغنائیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
).الطقطوقة-المونولوج–الدور–الموشح(

الموشح(العربیةالموسیقیةفيالغنائیةللقوالبالتوزیعكیفیةدراسة.٣
).الطقطوقة- المونولوج–الدور–

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیمباسالی-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةلأعما
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة الالت التخصص













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٦٦,٥%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقمالعا

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی

استاذ المقرراثناء التدریس









وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقرردریساثناء الت

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

ةاالخیر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءاآللةعزف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليوىالمحت

.متنوعةقوالبفيالیةمؤلفات) ٥(عدددراسة.١

مصاحبةمعمختلفھقوالبفيغنائیةمؤلفات) ٦(عدددراسة.٢
.التخصصالةعليالعزف

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص













غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةفرةمتـــــوامتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع..١
ث المجالتحدیفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةمتقیــیعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣









:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتلتطویراتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة اخالقی
الدراسةوضوابط

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
فىشفھیارالمقر

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

وتدوینتألیف
موسیقى عربیة التخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
النظرىالمحتوىأوال

الموسیقيفيوالغنائیةااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١
.  العربیة

الموسیقیةفيوالغنائیةااللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
اللونجا–السماعي–الطقطوقة–المونولوج–الدور–الموشح(العربیة

).الحرالتألیف–

مختلفةمقاماتفيالموسیقیةالمقطوعاتبعضتدوین.٣

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

ويشفنظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان
:التدریس

القاعات المجهزة باالت التخصص

غیــــرمحــــدودةبدرجــــةمتــــوافرةمتــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھالمق ىوتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

حاضرةالمعنالمتكررالطالبغیاب..١مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩









هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

قرراستاذ الم

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش اخالقی
وابط ةوض الدراس

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

علىالطالبشجیعت
یم رةتقی المحاض

ة دریسوطریق الت
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقررء التدریساثنا

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
الطالبعلىالمقرر

ى رةف المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

الخیرةاالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
وحدةالىوتسلیمھ

الجودةضمان
بالكلیة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءاآللةعزف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١
٠

١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.متنوعةقوالبفيالیةمؤلفات) ٥(عدددراسة.١

مصاحبةمعمختلفھقوالبفيغنائیةمؤلفات) ٦(عدددراسة.٢
.التخصصالةعليالعزف

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
.القاعات المجهزة الالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات



















ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٦٩,٨%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنهتنفیـــــــذتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

استاذ المقررلعام الدراسىبدایة امراعة الفروق الفردیة

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
الطالبمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

خاللمنراجعةتغذیةتقدیم
االداءتصحیح

استاذ المقرراثناء التدریس



تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىالمحاضرةفىالطالب

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

شفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرةفى

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

الطالبرضاءاستبیانتوزیع
المحاضرةفىالمقررنع

االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمانوحدة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

وتدوینتألیف
موسیقى عربیة التخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



١
٠

١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
رىالنظالمحتوىأوال

.  العربیةالموسیقيفيوالغنائیةااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١

الموسیقیةفيوالغنائیةااللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
–اللونجا–السماعي–الطقطوقة–المونولوج–الدور–الموشح(العربیة
).الحرالتألیف

مختلفةمقاماتفيالموسیقیةالمقطوعاتبعضتدوین.٣

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیمالیباس-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
و اجهزه عرض .االت التخصصة بالقاعات المجهز 

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-















متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٤,٣%

ررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦ ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

مراجعینالمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطالبتشجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىاتالمتحانالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی وض
البالطمعواالمتحاناتالدراسة

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل تقی
رة ةالمحاض دریسوطریق الت

استاذ المقرراثناء التدریس







بانتظام
خاللمنراجعةتغذیةتقدیم

االداءتصحیح
استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق عل
األولىلمحاضرةافىالطالب

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

عنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفىالمقرر

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

الىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةمانضوحدة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)١(التخصصفيمقررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

عربيوغناءاآللةعزف
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٣+ ( نظري(         ) المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

للناجحین%المئویةالنسبة-
الحاصلینللتقدیراتطبقا

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیها
: المقررتدریس-٢
ــــــــىالموضــــــــوعات- ــــــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

.متنوعةقوالبفيالیةمؤلفات) ٥(عدددراسة.١

مصاحبةمعمختلفھقوالبفيغنائیةمؤلفات) ٦(عدددراسة.٢
.التخصصالةعليالعزف

ـــــملمـــــا%- ـــــنتدریســـــهت م
المقرراألساسيالمحتوى

١٠٠%

القـــــــــائمینالتـــــــــزاممـــــــــدى-
المقرربمحتوىبالتدریس

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحـــــــانتغطیـــــــةمـــــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
التــدریسالمتاحــةاإلمكانــات-٣

:
القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤



















%٧٧لمقررالطالبتقویمنتیجة-٥
ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف

االخیرة
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث.١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

مقترحــاتمــنتنفیــذهتــممــا-٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةةالمحاضـر تقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

ـــــا-٩ ـــــمم ـــــذهیـــــتمل مـــــنتنفی
هــــــــــيمــــــــــا( مقترحــــــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرقیتتو التطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة اخالقی
الدراسةوضوابط

ات عواالمتحان م
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی
رةالمح اض

التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

استاذ المقرراثناء التدریس



االداء
تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
)٢(التخصصفيمقرر: الكودىورمزةالمقرراسم- ١

وتدوینتألیف
موسیقى عربیة التخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي+ (         ) نظري) ٣(     المعتمدةاعاتالس/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
١

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

١

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



١



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
رىالنظالمحتوىأوال

.  العربیةالموسیقيفيوالغنائیةااللیةللقوالبالبنائيالھیكلدراسة.١

العربیةالموسیقیةفيوالغنائیةااللیةالقوالبفيالتألیفكیفیةدراسة.٢
التألیف–اللونجا–السماعي–الطقطوقة–المونولوج–الدور–الموشح(

).الحر

مختلفةمقاماتفيالموسیقیةالمقطوعاتبعضتدوین.٣

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

یوجدال

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص













متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــــــالبتقــــــــــویمنتیجــــــــــة-٥

لمقرر
٧٩,٦%

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضماندةوحالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

محاضرةالعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

مقرراستاذ البدایة العام الدراسى

طرقتطویر
المقررتدریس

اتمناقشة اخالقی
الدراسةوضوابط

استاذ المقرراثناء التدریس









ات عواالمتحان م
الطالب

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
التدریسوطریقة
بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

راجعةتغذیةتقدیم
تصحیحخاللمن

االداء

استاذ المقرراء التدریساثن

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

توصیفمناقشھ
فىشفھیاالمقرر

األولىالمحاضرة

استاذ المقرربدایة العام الدراسى

استبیانتوزیع
عنالطالبرضاء
فىالمقرر

المحاضرة
االخیرة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى

المقررتقریرملء
الىوتسلیمھ

ضمانوحدة
بالكلیةالجودة

استاذ المقررنھایة العام الدراسى



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اآللىالحاسب:  الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (   نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

والتطبیقىظرىالنالمحتوىم

مبررات-التعلیمیةالعملیةفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة١
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتراستخدامودواعى

والعشرینالحادىالقرنمھارات٢

:٢الویبتقنیات٣

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات٤

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف٥

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: االختبارات٦

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات٧

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات٨

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorمجبرنا٩

موضوعاتمنیستجدما١٠

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

 >٨٤-٦٠٦٠
 <٨٥





المقرر
االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-

المقررلموضوعات
 >٨٤-٦٠٦٠

 <٨٥
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...............................................
....

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
.القاعات المجهزة باالت التخصص

غیـــــرمحـــــدودةبدرجـــــةمتـــــوافرةمتـــــوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرة

غیـــرمحـــدودةبدرجـــةمتـــوافرةمتـــوافرةالمعینةالوسائل
متوافرة

غیــــــرمحــــــدودةبدرجــــــةمتــــــوافرةمتــــــوافرةوالخاماتالمستلزمات
متوافرة

ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

المحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
االخیرة

رملء.٢ ررتقری لیمھوالمق ىتس الجودةضمانوحدةال
بالكلیة

















االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣
المراجعینمالحظات-٧

)وجدتإن( الخارجیین
تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویررحــــاتمقت

السابقالعام

المحاضـرةفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع..١
االولى

معواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
الطالب

وطریقــةالمحاضــرةتقیــیمعلــىالطــالبتشــجیع.٣
بانتظامالتدریس

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
راسىالد

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة
االداءیحتصح

استاذ المقرراثناء التدریس

یفتوزیعتنفیذتطویر ام توص ة الع استاذ المقرربدای



ررالمقرر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

الدراسى

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
وتوزیــعتــألیف) ٢(التخصــصفــيمقــررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

وغنائيآليعربي
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
ماجستیرالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

لمقرربا
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتألیفطرقدراسة.١
.العربیة

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتوزیعطرقدراسة.٢
.العربیة

اآللیةالنماذجلبعضاآلليوالتوزیعالموسیقيالتألیفعليالتدریب.٣
.العربیةالموسیقيفيوالغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان
:التدریس

القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةمانضوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مقترحـاتمـنتنفیـذهتمما-٨
السابقالعامفيالتطویر

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مـــــــنتنفیـــــــذهیـــــــتملـــــــممـــــــا-٩
هــــــــــــيمــــــــــــا( مقترحــــــــــــات

)واألسباب

اضرةالمحعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط روق محت ة الف ام مراع ة الع رراستاذ المقبدای









الدراسىالفردیةالمقرر
طرقتطویر

المقررتدریس
ة مناقش

ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

استاذ المقررالتدریساثناء

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

خیرةاال

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اآللىالحاسب:  الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (   نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
حاناالمت

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٢٠

٢



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

ىوالتطبیقالنظرىالمحتوىم

ودواعىمبررات-التعلیمیةالعملیةفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة١
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتراستخدام

والعشرینالحادىالقرنمھارات٢

:٢الویبتقنیات٣

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات٤

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف٥

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: االختبارات٦

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات٧

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات٨

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorبرنامج٩

موضوعاتمنیستجدما١٠

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠ 



المقرر
االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-

المقررلموضوعات
 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
.قاعات المجهزة باجهزه عرض و معامل كمبیوترال

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٨٠,٦%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىاضرةالمحفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

االولىمحاضرةالفىالطالبعلىالمقررتوصیفتوزیع.١,١
الطالبمعواالمتحاناتالدراسةوضوابطاخالقیاتمناقشة.٢
بانتظامالتدریسوطریقةالمحاضرةتقییمعلىالطالبتشجیع.٣

















مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةالوض دراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

رةتقییمعلىالطالبشجیعت ةالمحاض وطریق
بانتظامالتدریس

استاذ المقرراثناء التدریس

استاذ المقرراثناء التدریساالداءتصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم

تنفیذتطویر
المقرر

ع یتوزی ررفتوص ىالمق البعل ىالط ف
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

ضمانوحدةالىوتسلیمھلمقرراتقریرملء
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
وتوزیــعتــألیف) ٢(التخصــصفــيمقــررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

وغنائيآليعربي
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

لمقرربا
٢

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

٢

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

جیدجداجیدممتاز%المئویةالنسبة-



٢٠

١١



للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

مقبول

: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليتوىالمح

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتألیفطرقدراسة.١
.العربیة

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتوزیعطرقدراسة.٢
.العربیة

اآللیةالنماذجلبعضاآلليوالتوزیعالموسیقيالتألیفعليالتدریب.٣
.ربیةالعالموسیقيفيوالغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٥> ٨٤-٦٠٦٠

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة

شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال













ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان
:التدریس

و اجهزه عرض.ت التخصصالقاعات المجهزة باال

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
٧٤,٣%

االخیرةالمحاضرةفىالمقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع.١المقررتحسینمقترحات-٦
بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

راجعینالممالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع.١,١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

السابقالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع.١,١
االولى

مــعواالمتحانــاتالدراســةوضــوابطاخالقیــاتمناقشــة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب.١,١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبانشغال.٢
العملىحاناتالمتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

ام مراعة الفروق الفردیة ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر









طرقتطویر
المقررتدریس

ة اتمناقش وابطاخالقی ةوض الدراس
الطالبمعواالمتحانات

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش ىالط یمعل رةتقی المحاض
بانتظامالتدریسوطریقة

استاذ المقرراثناء التدریس

استاذ المقرراثناء التدریساالداءتصحیحخاللمنراجعةتغذیةتقدیم

تنفیذتطویر
المقرر

ع یفتوزی ررتوص ىالمق البعل ىفالط
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

فىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ
األولىالمحاضرة

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

المقررعنالطالبرضاءاستبیانتوزیع
االخیرةالمحاضرةفى

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر

ةوحدالىوتسلیمھالمقررتقریرملء
بالكلیةالجودةضمان

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
اآللىالحاسب:  الكودىورمزةالمقرراسم- ١
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (   نظري) ٢(   المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

بالمقرر
ال یوجد

أدوااللذینالطالبعدد-
االمتحان

ال یوجد

راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین
علیهاالحاصلین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليالمحتوى

والتطبیقىظرىالنالمحتوىم

مبررات-التعلیمیةالعملیةفىأھمیتھ–الكمبیوترعنمقدمة١
.التعلیمیةالعملیةفىالكمبیوتراستخدامودواعى

والعشرینالحادىالقرنمھارات٢

:٢الویبتقنیات٣

Rss-الویكى-المدونات

:٢الویبتقنیات٤

یوتیوب- تویتر–بوكالفیس

.التعلیمتكنولوجیافىالویبتقنیاتتوظیف٥

الویبلتقنیاتالتعلیمیةاالستخدامات

.وأنواعھامفھومھا: االختبارات٦

.الموضوعیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختبارات٧

اإللكترونیةاالختباراتأنواع

.اإللكترونیةاالختباراتممیزات٨

.اإللكترونیةلالختباراتالتربویةالقیمة

Quiz Creatorمجبرنا٩

موضوعاتمنیستجدما١٠

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

ــــــزاممــــــدى- القــــــائمینالت
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥





المقرر
االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-

المقررلموضوعات
 >٨٤-٦٠٦٠ <

٨٥
عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمالتعلیماسالیب-

فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليفصلیةأعمال
ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان

:التدریس
القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىلیمھوتسالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

المراجعتحدیث..١
المجالتحدیثفيالتطورمواكبة.٢
االعتبارفيالطالباراءاخذ.٣
للمقررالنهائیةالنتیجةإلىالنظر. ٤

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨

















فــــيالتطــــویرحــــاتمقتر 
السابقالعام

االولى
مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢

الطالب
التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣

بانتظام
مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممــــا-٩

هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات
)واألسباب

المحاضرةعنلمتكرراالطالبغیاب.١
القسمداخلاالنتدابباعمالفىالطالبانشغال.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط محت
المقرر

روق  ة الف مراع
الفردیة

ام  ة الع بدای
اسىالدر

استاذ المقرر

طرقتطویر
المقررتدریس

ة مناقش
ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة
االداءحتصحی

استاذ المقرراثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة
تقریرملء

وتسلیمھالمقرر
ضمانوحدةالى

بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر



)١٦(رقمنموذج

دراسيمقررتقریر

المنیا: أكادیمیة/ جامعة

النوعیةالتربیة: معهد/ كلیة

التعلیمتكنولوجیا: قسم

اساسیةمعلومات-أ
وتوزیــعتــألیف) ٢(التخصــصفــيمقــررالكودىورمزةالمقرراسم- ١

وغنائيآليعربي
موسیقى عربیةالتخصص- ٢
دكتوراهالمستوى/ الفرقة- ٣
عملي) ٢+ (  نظري) ١(      المعتمدةالساعات/ الوحداتعدد- ٤
االمتحاناتلجنةالختیارالمتبعالنظام- ٥
متوافرغیرمتوافرلالمتحانالخارجیةالمراجعةنظام- ٦
١بالتدریسالقائمینعدد- ٧

متخصصةمعلومات–ب

:اإلحصائیات-١
الملتحقینالطالبعدد-

لمقرربا
أدوااللذینالطالبعدد-

االمتحان
راسبناجحعدداالمتحاننتیجة-

%المئویةالنسبة-
للتقدیراتطبقاللناجحین

جیدجداجیدممتاز
مقبول



٠



علیهاالحاصلین
: المقررتدریس-٢
ـــــىالموضـــــوعات- ـــــمالت ت

تدریسها
العمليىالمحتو

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتألیفطرقدراسة.١
.العربیة

الموسیقيفيالمختلفةوالغنائیةاآللیةللقوالبالتوزیعطرقدراسة.٢
.العربیة

اآللیةالنماذجلبعضاآلليوالتوزیعالموسیقيالتألیفعليالتدریب.٣
.یةالعربالموسیقيفيوالغنائیة

مـــنتدریســـهتـــملمـــا%-
األساســــــــــيالمحتــــــــــوى

المقرر

١٠٠%

القــــــائمینالتــــــزاممــــــدى-
بمحتـــــــــــوىبالتـــــــــــدریس

المقرر

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

االمتحــــانتغطیــــةمــــدى-
المقررلموضوعات

 >٨٤-٦٠٦٠ <
٨٥

عمليتدریبنظریةمحاضراتوالتعلمعلیمالتاسالیب-
فصلیةأنشطةحالةدراسة
) :تذكر(الفصلیةاألعمال

...................................................
شفوينظريالطالبتقویمطریقة-

عمليیةفصلأعمال













ـــــــــــات-٣ المتاحـــــــــــةاإلمكان
:التدریس

.القاعات المجهزة باالت التخصص

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالعلمیةالمراجع-
متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةالمعینةالوسائل

متوافرةغیرمحدودةبدرجةمتوافرةمتوافرةوالخاماتالمستلزمات
ال یوجد:وتنظیمیةاداریةقیود-٤
الطــــــالبتقــــــویمنتیجــــــة-٥

لمقرر
ال یوجد

ع.١المقررتحسینمقترحات-٦ تبیانتوزی ررعنالطالبرضاءاس ىالمق المحاضرةف
االخیرة

بالكلیةالجودةضمانوحدةالىوتسلیمھالمقررتقریرملء.٢
االولىالمحاضرةفىشفھیاالمقررتوصیفمناقشھ.٣

المراجعینمالحظات-٧
)وجدتإن( الخارجیین

تحدیث المراجع..١
تحدیث المجالفيمواكبة التطور .٢
االعتبارفياخذ اراء الطالب .٣
النتیجة النهائیة للمقررإلى. النظر ٤

مـــــــنتنفیـــــــذهتـــــــممـــــــا-٨
فــــيالتطــــویرمقترحــــات

بقالساالعام

المحاضـرةفـىالطـالبعلـىالمقـررتوصـیفتوزیـع..١
االولى

مـعواالمتحانـاتالدراسـةوضـوابطاخالقیـاتمناقشـة.٢
الطالب

التـدریسوطریقـةالمحاضـرةتقیـیمعلـىالطـالبتشـجیع.٣
بانتظام

مــــنتنفیــــذهیــــتملــــممـــا-٩
هـــــــيمـــــــا( مقترحـــــــات

)واألسباب

المحاضرةعنالمتكررالطالبغیاب..١
باعمال االنتداب داخل القسمفىالطالبغالانش.٢
العملىالمتحاناتالمبكرةالبدایة.٣

:القادمللعامللمقررالتطویرخطة-١٠
التنفیذعنالمسئولالتطویرتوقیتالتطویرتوصیفالتطویرمجاالت

ویر وىتط روق محت ة الف ام مراع ة الع استاذ المقرربدای









الدراسىالفردیةالمقرر
طرقتطویر

المقررتدریس
ة مناقش

ات اخالقی
وابط وض
ة الدراس

معواالمتحانات
الطالب

استاذ المقرراثناء التدریس

تقویمتطویر
المقرر

جیعت البش الط
ى یمعل تقی

رة المحاض
ة وطریق
دریس الت

بانتظام

استاذ المقرراثناء التدریس

تغذیةتقدیم
خاللمنراجعة

االداءتصحیح

ستاذ المقررااثناء التدریس

تنفیذتطویر
المقرر

یفتوزیع توص
رر ىالمق عل
الب ىالط ف

رة المحاض
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

توصیفمناقشھ
شفھیاالمقرر

المحاضرةفى
األولى

ام  ة الع بدای
الدراسى

استاذ المقرر

استبیانتوزیع
الطالبرضاء

فىالمقررعن
المحاضرة

االخیرة

ام نھای ة الع
الدراسى

استاذ المقرر

تقریرملء
وتسلیمھالمقرر

ضمانوحدةالى
بالكلیةالجودة

ام  ة الع نھای
الدراسى

استاذ المقرر


	تقرير البيانو15.pdf (p.1-3)
	تقرير بيانو 16.pdf (p.4-8)
	تقرير بيانو 17.pdf (p.9-13)
	تقرير ماجستير بيانو15.pdf (p.14-17)
	تقرير ماجستير16.pdf (p.18-21)
	تقرير ماجستير17.pdf (p.22-25)
	تقرير دكتوراة 17.pdf (p.26-30)
	مقرر اختياري بيانو شرقي 2016_2017.pdf (p.31-33)
	مقرر اختياري علم الات -2016_2017.pdf (p.34-36)
	مقرر اللغه العربيه و ادابه2016_2017.pdf (p.37-39)
	مقرر تدريب سمع و فنيات اداء 2016_2017.pdf (p.40-43)
	مقرر عزف الاله و قراءه فوريه 2016_2017.pdf (p.44-46)
	مقرر علم النفس التعليمي 2016_2017_.pdf (p.47-49)
	مقرر لغه انجليزيه 2017_ 2016 بيانو.pdf (p.50-52)
	مقرر مشروع تطبيقي في التخصص 2016_2017.pdf (p.53-55)
	مقرر مناهج البحث العلمي في مجالات التربيه 2016-2017.pdf (p.56-58)
	مقررطرق تدريس اله البيانو و تاريخها 2017-2016.pdf (p.59-63)
	مقرر اختياري علم الات 20170-2018-.pdf (p.64-67)
	مقرر اختياريبيانو شرقي 2017-2018.pdf (p.68-71)
	مقرر اللغه العربيه و ادابها 2017-2018.pdf (p.72-75)
	مقرر تدريب سمع و فنيات اداء 2017-2018.pdf (p.76-79)
	مقرر عزف الاله و قراءه فوريه 2017-2018.pdf (p.80-82)
	مقرر علم النفس التعليمي 2017-2018.pdf (p.83-86)
	مقرر لغه انجليزيه 2017_ 2018بيانو.pdf (p.87-89)
	مقرر مشروع تطبيقي في التخصص 2017-2018.pdf (p.90-93)
	مقرر مناهج البحث العلمي في مجالات التربيه 2017-2018.pdf (p.94-97)
	مقررطرق تدريس اله البيانو و تاريخها 2017-2018.pdf (p.98-103)
	تقرير مقرر تاريخ الة البيانو وطرق تدريسها.pdf (p.104-107)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و مصاحبه.pdf (p.108-111)
	تقرير مقرر تاريخ الة البيانو وطرق تدريسها(1).pdf (p.112-114)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و مصاحبه(1).pdf (p.115-117)
	تقرير مقرر تاريخ الة البيانو وطرق تدريسها(2).pdf (p.118-120)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و مصاحبه(2).pdf (p.121-123)
	تقرير مقرر الحاسب الالي 2015-2016.pdf (p.124-127)
	تقرير مقرر الحاسب الالي 2016-2017ا.pdf (p.128-131)
	تقرير مقرر الحاسب الالي 2017-2018.pdf (p.132-135)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و طرق تدريسها دكتوراه 15-16.pdf (p.136-139)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و طرق تدريسها دكتوراه 16_17.pdf (p.140-143)
	تقرير مقرر عزف اله البيانو و طرق تدريسها دكتوراه 17-18.pdf (p.144-147)
	تقرير صولفيج 15.pdf (p.1-10)
	تقرير صولفيج 16.pdf (p.11-20)
	تقرير صولفيج 17 -.pdf (p.21-30)
	تقرير 15.pdf (p.31-37)
	تقرير 16.pdf (p.38-44)
	تقرير17.pdf (p.45-51)
	تقرير 15(1).pdf (p.52-57)
	تقرير16.pdf (p.58-63)
	تقرير17(1).pdf (p.64-69)
	مقرر اختيارى عزف بيانو العصور المختلفة وموضوعات دالكروز.pdf (p.70-73)
	مقرر علم الفس التعليمى.pdf (p.74-77)
	مقرر فى التخصص ايقاع حركي وطرق تدريسه.pdf (p.78-81)
	مقرر فى التخصص باللغه الانجليزية.pdf (p.82-85)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع وطرق تدريسه.pdf (p.86-90)
	مقرر فى اللغه العربية وادابها.pdf (p.91-94)
	مقرر فى تطبيقات مادة التخصص (الارتجال وأساليب الاداء.pdf (p.95-98)
	مناهج فى البحث العلمى فى مجالات التربية.pdf (p.99-102)
	احصاء تربوي.pdf (p.103-106)
	طرق تدريس مادة التخصص.pdf (p.107-110)
	لغه انجليزية فى التخصص ايقاع حركي وارتجال.pdf (p.111-114)
	مشروع تطبيقى فى التخصص (تقييم التربية العملية.pdf (p.115-118)
	مصادر المعلومات.pdf (p.119-122)
	مقرر اختيارى هارموني.pdf (p.123-127)
	مقرر دراسي تأليف وتوزيع.pdf (p.128-131)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع.pdf (p.132-135)
	مقرر اختيارى عزف بيانو العصور المختلفة وموضوعات دالكروز(1).pdf (p.136-139)
	مقرر فى التخصص ايقاع حركي وطرق تدريسه(1).pdf (p.140-143)
	مقرر فى التخصص باللغه الانجليزية(1).pdf (p.144-146)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع وطرق تدريسه(1).pdf (p.147-150)
	مقرر فى تطبيقات مادة التخصص (الارتجال وأساليب الاداء(1).pdf (p.151-154)
	مناهج فى البحث العلمى فى مجالات التربية(1).pdf (p.155-158)
	طرق تدريس مادة التخصص(1).pdf (p.159-162)
	لغه انجليزية فى التخصص ايقاع حركي وارتجال(1).pdf (p.163-166)
	مشروع تطبيقى فى التخصص (تقييم التربية العملية(1).pdf (p.167-170)
	مصادر المعلومات(1).pdf (p.171-174)
	مقرر اختيارى هارموني(1).pdf (p.175-179)
	مقرر دراسي تأليف وتوزيع(1).pdf (p.180-183)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع(1).pdf (p.184-187)
	مقرر اختيارى عزف بيانو العصور المختلفة وموضوعات دالكروز(2).pdf (p.188-191)
	مقرر فى التخصص ايقاع حركي وطرق تدريسه(2).pdf (p.192-195)
	مقرر فى التخصص باللغه الانجليزية(2).pdf (p.196-199)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع وطرق تدريسه(2).pdf (p.200-204)
	مقرر فى تطبيقات مادة التخصص (الارتجال وأساليب الاداء(2).pdf (p.205-209)
	مناهج فى البحث العلمى فى مجالات التربية(2).pdf (p.210-213)
	طرق تدريس مادة التخصص(2).pdf (p.214-217)
	لغه انجليزية فى التخصص ايقاع حركي وارتجال(2).pdf (p.218-221)
	مشروع تطبيقى فى التخصص (تقييم التربية العملية(2).pdf (p.222-225)
	مصادر المعلومات(2).pdf (p.226-230)
	مقرر اختيارى هارموني(2).pdf (p.231-235)
	مقرر دراسي تأليف وتوزيع(2).pdf (p.236-239)
	مقرر فى التخصص تدريب سمع(2).pdf (p.240-244)
	ايقاع حركي _ماجستير.pdf (p.245-247)
	تقرير-عن-برنامج-دراسي.pdf (p.248-251)
	مقرر فى التخصص 2 تدريب سمع.pdf (p.252-255)
	ايقاع حركي _ماجستير(1).pdf (p.256-258)
	تقرير-عن-برنامج-دراسي(1).pdf (p.259-262)
	مقرر فى التخصص 2 تدريب سمع(1).pdf (p.263-266)
	ايقاع حركي _ماجستير(2).pdf (p.267-269)
	مقرر فى التخصص 2 تدريب سمع(2).pdf (p.270-273)
	الحاسب الآلى.pdf (p.274-277)
	دكتوراه فى الصولفيج وارتجال ومصاحبه.pdf (p.278-281)
	الحاسب الآلى(1).pdf (p.282-285)
	دكتوراه فى الصولفيج وارتجال ومصاحبه(1).pdf (p.286-289)
	الحاسب الآلى(2).pdf (p.290-293)
	دكتوراه فى الصولفيج وارتجال ومصاحبه(2).pdf (p.294-297)
	تقرير برنامج 15.pdf (p.1-10)
	تقرير برنامج 16.pdf (p.11-20)
	تقرير برنامج 17.pdf (p.21-30)
	تقرير 15.pdf (p.31-35)
	تقرير 16.pdf (p.36-40)
	تقرير 17.pdf (p.41-45)
	تقرير 15(1).pdf (p.46-50)
	تقرير 16(1).pdf (p.51-55)
	تقرير 17(1).pdf (p.56-60)
	تطبيقات مادة التخصص.pdf (p.61-64)
	مشروع تطبيقى فى التخصص.pdf (p.65-68)
	مقرر اختياري (التخت العربي).pdf (p.69-72)
	مقرر فى التخصص باللغة الانجليزية.pdf (p.73-76)
	مقرر في التخصص(1).pdf (p.77-80)
	مقرر في التخصص(2).pdf (p.81-84)
	مناهج البحث العلمي في مجالات التربية.pdf (p.85-88)
	طرق تدريس مادة التخصص.pdf (p.89-92)
	لغه انجليزية فى التخصص.pdf (p.93-96)
	مشروع تطبيقى فى التخصص(1).pdf (p.97-100)
	مقرر اختيارى (غناء عربي قديم وحديث).pdf (p.101-104)
	مقرر اختيارى) عروض وصوت لفظي.pdf (p.105-109)
	مقرر في التخصص(1)(1).pdf (p.110-113)
	تطبيقات مادة التخصص(1).pdf (p.114-117)
	مشروع تطبيقى فى التخصص(2).pdf (p.118-121)
	مقرر اختياري (التخت العربي)(1).pdf (p.122-125)
	مقرر فى التخصص باللغة الانجليزية(1).pdf (p.126-129)
	مقرر في التخصص(1)(2).pdf (p.130-133)
	مقرر في التخصص(2)(1).pdf (p.134-137)
	مناهج البحث العلمي في مجالات التربية(1).pdf (p.138-141)
	طرق تدريس مادة التخصص(1).pdf (p.142-145)
	لغه انجليزية فى التخصص(1).pdf (p.146-149)
	مشروع تطبيقى فى التخصص(3).pdf (p.150-153)
	مقرر اختيارى (غناء عربي قديم وحديث)(1).pdf (p.154-157)
	مقرر في التخصص(1)(3).pdf (p.158-161)
	تطبيقات مادة التخصص(2).pdf (p.162-165)
	مشروع تطبيقى فى التخصص(4).pdf (p.166-169)
	مقرر اختياري (التخت العربي)(2).pdf (p.170-173)
	مقرر فى التخصص باللغة الانجليزية(2).pdf (p.174-177)
	مقرر في التخصص(1)(4).pdf (p.178-181)
	مقرر في التخصص(2)(2).pdf (p.182-186)
	مناهج البحث العلمي في مجالات التربية(2).pdf (p.187-190)
	طرق تدريس مادة التخصص(2).pdf (p.191-194)
	لغه انجليزية فى التخصص(2).pdf (p.195-198)
	مشروع تطبيقى فى التخصص(5).pdf (p.199-202)
	مقرر اختيارى) عروض وصوت لفظي(1).pdf (p.203-207)
	مقرر في التخصص(1)(5).pdf (p.208-211)
	(مقرر فى التخصص (1.pdf (p.212-215)
	(مقرر فى التخصص (2.pdf (p.216-219)
	(مقرر فى التخصص (1(1).pdf (p.220-223)
	(مقرر فى التخصص (2(1).pdf (p.224-227)
	(مقرر فى التخصص (1(2).pdf (p.228-231)
	(مقرر فى التخصص (2(2).pdf (p.232-235)
	الحاسب الآلى.pdf (p.236-240)
	مقرر في التخصص (2) تأليف وتوزيع عربي آلي وغنائي.pdf (p.241-244)
	الحاسب الآلى(1).pdf (p.245-248)
	مقرر في التخصص (2) تأليف وتوزيع عربي آلي وغنائي(1).pdf (p.249-252)
	الحاسب الآلى(2).pdf (p.253-257)
	مقرر في التخصص (2) تأليف وتوزيع عربي آلي وغنائي(2).pdf (p.258-261)

