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 قسم التربية الموسيقية
 

 

 

 توصيف برنامج الدراسات العليا

 الدبلوم الخاص

(البيانو: التربية الموسيقية)  
 قسم التربية الموسيقية

 كلية التربية النوعية

 جامعة المنيا

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 :معلومات متخصصة -ب
 : األهداف العامة للبرنامج -1

 .قواعد وأسس التوزيع اآللي والغنائي والهارموني والكونتربوينت يتفهم  1/1

 .هارات العزف المتقدم على الة البيانويلم بقواعد وم 1/2

من قواعد  يستخدم مخزون دراسته 1/4  .يتعرف على طرق البحث المتنوعة ، فضالً عن اإلبداع في مجال التخصص والبحث 1/3

 . ونظريات موسيقية في كتابة وقراءة وتدوين النوتة الموسيقية وأدائها في المفاتيح المختلفة

 

 :المستهدفة من البرنامجالمخرجات التعليمية  -2
 :المعرفة والفهمأ /2

 .ان يلم بالمهارات الالزمة ألداء البيانو -1أ

 .ان يتعرف على المؤلفين العالمين والقوميين للموسيقي العالمية ويتعرف على أسس التوزيع اآللي والغنائي -2أ

أساليب التعليم والتعلم المناسبة ألهداف الدرس واألنشطة ب ان يتعرف على طرق البحث المتنوعة في طرق تدريس آلة البيانو ويلم -3أ

 .الموسيقية 

 معلومات أساسية -أ

 التربية الموسيقية اسم البرنامج -1

 ( البيانو )

 (أحادي) عة البرنامجطبي -2

 التربية الموسيقية القسم المسئول عن البرنامج -3

 تاريخ إقرار البرنامج -4
 

 ( 2001)الئحة 
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 .ان يلم بقواعد وأسس علم الهارموني والكونتربوينت -4أ

 .ان يتعرف على قواعد التوزيع اآلوركسترالى -5أ

 .ان يتعرف علي طرق التدريس المختلفة -6أ

 .ر أستخدامان يذكر أهم مناهج البحث والتصميمات التجريبية االكثأ -7أ

 .أن يحدد الخطوات االساسية لكتابة خطة البحث -8أ

 .أن يوضح العناصر الرئيسية التي يستند عليها عند بناء المنهج -9أ

 .أن يذكر أهم العمليات واالجراءات االحصائية المتعلقة بتوصيف البيانات -11أ

 .أن يوضح بعض أساليب التعلم الذاتي في تدريس آلة البيانو -11أ

 .أن يستوعب المفاهيم والمصطلحات االساسية في علم االحصاء -12أ

 .أن يكون قادر علي وصف البيانات باستخدام المعايير االحصائية مع ادراك مدلوالتها -13أ

 1أن يوضح المقصود بالفروض ومعاييرها وأنواعها  -14أ

 (.المعايير –بات الث –الصدق ) أن يوضح الشروط الواجب توافرها في أدوات القياس  -15أ

 (.المنهج التجريبي  –المنهج التاريخي  -المنهج الوصفي)أن يتعرف علي مفهوم أساليب البحث العلمي  -16أ

 

 :القدرات الذهنية  ب/2

 .ان يحلل المقطوعات الموسيقية العالمية -1ب

ية تحليالً وهلياً ويناقش العمل الموسيقي بصورة منطقية ان يحلل ويقيس العناصر األساسية المبنى عليها الهيكل اللحنى لالعمال الموسيق -2ب

 .ويوظفهما في الربط العنصري لإليقاع واللحن واإلخراج وكتابة نوتة العمل الموسيقي الغنائي أو أآللي

د خطوط إرشادية ان يستنتج بصورة منظمة خالل االستماع للمؤلفات الموسيقية لتحليل العمل الموسيقى وتفسير أجزائة ومكوناته ويحد -3ب

 .دالة للعناصر األساسية التي تبنى عليها التعليمة والمؤلفة الموسيقية أآللية

ان يأخذ في االعتبار األثر النفسي لموسيقى التراث الشعبي والقومي والعالمي من خالل التذوق واالستماع إلى المؤلفات الموسيقية  -4ب

 .الغربية آللة البيانو

 .والحكم على األعمال الموسيقية الناقد لدى المتعلمين والمتدربينان يناقش التفكير  -5ب

 .أن يقارن بين طرق التدريس المختلفة آللة البيانو و استخدام كل منها -6ب

 .أن يستنتج أهم طرق التدريس الفعالة في تدريس الة البيانو -7ب

 .أن يقارن بين أدوات جمع البيانات في البحوث النفسية والتربوية -8ب

 .أن يقارن بين التصميمات التجريبيه المختلفة -9ب

 .أن يقارن بين الطرق واالستراتيجيات المختلفة لتدريس آلة البيانو -11ب

 .أن يقارن بين االساليب المختلفه للبحث العلمي -11ب

 

 :مهارات مهنية وعمليةج /2

 .د ونظريات موسيقية في األداءيمارس العزف على آلة البيانو بأسس سليمة ويطبق ما درسه من قواع -1ج

 .يستخدم أهم العناصر البنائية للتحليل الموسيقى في التحليل الفوري لمقطوعات البيانو -2ج

 .يستخدم تكنولوجيا التعليم المتاحة لتحسين فرص التعلم الذاتى على آلة البيانو وينّمى مهارات التفكير االبتكارى واالنتاجى  -3ج

 .وجوانب الضعف في االداء الموسيقى للمتعلمين على آلة البيانويشخص نقاط القوة  -4ج

 .يوائم بين اسلوبة وخصائص المتعلمين على آلة البيانو والتي تختلف باختالف أعمارهم ومعارفهم -5ج

 .أن يستخدم االستراتيجيات واالتجاهات الحديثه في تدريس آلة البيانو -6ج

 .ت وبحوث آلة البيانوان يطبق المنهج االحصائي في دراسا -7ج

 .Spss–أن يطبق المعالجات االحصائيه في الدراسات والبحوث بما في ذلك استخدام الحزم االحصائيه  -8ج

 

 :مهارات عامة   د/2

 . أضافه رؤيته الخاصة عن طرق التدريس آلة البيانو -1د

 .اتخاذ القرارات السليمة لحل المشكالت التى يواجهها  -2د

 .التعاون في العمل الجماعي والتحلي بروح الفريق  -3د

 .يدير وقت التعلم ويوزع فعاليات الموقف التعليمي لتحقيق األهداف التعليمية -4د

 .يتيح للمتعلمين فرص التعلم التعاوني -5د

 .التفكير بطريقة منظمة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص  -6د

 .اسية في التحدث واإلستماع والكتابة باللغة اإلنجليزيةتنمية المهارات اللغوية األس -7د

 .تطبيق نظريات المناهج في بناء المناهج وتحليلها وتطويرها -8د
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الصلة  يظهر اتجاها ايجابيا نحو التعلم الذاتي والتنمية المهنية المستدامة ليثرى أدائه بالقراءة واإلطالع في العلوم التخصصية والعلوم ذات -9د

 .عملهبميدان 

في المناسبات واألعياد المحلية والقومية وينظم حفالت موسيقية في المؤسسات االجتماعية والثقافية  يشارك باسم المؤسسة التعليمية -11د

 .ويقوم بتنفيذ برامج التعليم الموسيقى لزيادة موارد المؤسسة التعليمية

 

 :المعايير األكاديمية للبرنامج -3
 NARS))األكاديمية المرجعية لقطاع كلية التربية النوعية تتبنى الكلية المعايير 

 

 :العالمات المرجعية -4
 ال يوجد 

 

  :هيكل ومكونات البرنامج -5

 سنتين: مدة البرنامج - أ

 :هيكل البرنامج - ب

  نظري                 عملي                 اجمالى                                : عدد الساعات                                             
 

 ال يوجد:  التدريب الميدانى 

 

       ينطبقال (:    فى نظام الساعات المعتمدة)مستويات البرنامج  -ج

 

 .والنسبة المئوية لكل مقرر ( بيانو)بيان بعدد ونوعية المقررات فى البرنامج األكاديمى الدبلومة الخاصة    

 

 

 

 

 

 

 

 :مقررات البرنامج -د
 

عدد  عدد الساعات االسبوعية

 الوحدات

 الفرقة راسم المقر

 نظرى عملى

مرحلة الدبلوم  علم نفس تعليمي  2 -

الخاص الفرقة 

 األولى
 مناهج البحث العلمي في مجاالت التربية  2 -

 مقرر في اللغة العربية وآدابها  2 -

 مقرر في التخصص باللغة اإلنجليزية  2 -

 عزف آلة البيانو وقراءة)مقرر في تطبيقات مادة التخصص   - 3

 (فورية

 طرق تدريس آلة البيانو وتاريخها( 1)مقرر في التخصص   1 2

 تدريب سمع وفنيات األداء( 2)مقرر في التخصص   1 2

 مصاحبة آالت أوركسترالية)مشروع تطبيقي في التخصص   - 4

 (يوعزف ثنائ

 (علم اآلالت/ بيانو شرقي ) مقرر إختياري   - 3

مرحلة الدبلوم  صطرق تدريس مادة التخص  2 -

الخاص الفرقة 

 الثانية
 أصول التربية  2 -

 تكنولوجيا التربية  2 -

 التوجيه التعليمي واإلرشاد النفسي  2 -

عدد  اتنوعية المقرر

 المقررات

 م

 علوم أساسية علوم اجتماعية علوم إنسانية علوم تخصص علوم ثقافية

 العدد % العدد % العدد % العدد % العدد %

  مقرر 11 2 1005% 2 1005% 1 502% 12 1301% 2 1005%

23 25 48 
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 (بحوث ودراسات)مصادر المعلومات في التخصص   2 -

 اإلحصاء التربوي  2 -

 تحليل وعزف اآللة وقراءة فورية( 1)مقرر في التخصص   1 2

تاريخ وتذوق ( 2)قرر في التخصص باللغة اإلنجليزية م  1 2

 مدونات اآللة

مصاحبة آالت أوركسترالية )مشروع تطبيقي في التخصص   - 4

 (وعزف ثنائي

 (تأليف وتوزيع/ هارموني )مقرر إختياري   1 2

 

 

 :                                                        محتويات المقررات  -5
 

 

                                                          

(طبقا لما هو مذكور بالالئحة)                                                                

 

 (من الالئحة) : متطلبات االلتحاق بالبرنامج -1
 

 من الالئحة 18راجع مادة رقم 

 

 :نامجالقواعد المنظمة الستكمال البر -7
 

   21المادة رقم ’  19راجع المادة رقم 

 

 

 :طرق وقواعد تقييم الملتحقين بالبرنامج -8
 

 ما تقيسه من المخرجات التعليمية المستهدفة الطريقة

 المعلومات والمفاهيم االختبارات الشفوية -1

 المهارات الذهنية المناقشات والسمينارات -2

 كتابة االبحاث -3 

 ت التحريريةاالختبارا -4

 المهارات المهنية االختبارات التطبيقية -5

 المهارات العامة المالحظة -6

 المشاريع -7

 

 :طرق تقويم البرنامج -1
 

 العينة الوسيلة القائم بالتقويم

 الطالب استبيانات الطالب -1

 استبيانات الخريجون -2

 المقابالت

الخريجين الذين تم توظيفهم 

كومية فى المؤسسات الح

 والخاصة

 المدارس استبيانات أصحاب األعمال -3

 قصور الثقافة

  كتابة التقارير مقيم خارجى أو ممتحن خارجى -4

 راجع استمارات توصيف المقررات
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 التغذية الراجعة الشفوية

  استبيانات طرق أخرى -5

 

 التاريخ                                    التوقيع                                           المسئول عن البرنامج                   
 

  


