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 الھیئة القومیة لضمان جودة التعلیم واالعتماد
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

)١٣(نموذج رقم   
المنیا: أكادیمیة/جامعة  

التربیة النوعیّة: معھد/كلیة  
التربیة الموسیقیة: قسم  

) ارتجال-ایقاع حركى-صولفیج( الدكتوراة توصیف برنامج دراسي  
  
  : معلومات أساسیة-أ

  ارتجال-  ایقاع حركى-صولفیج:  اسم البرنامج-١  

   )أحادى(     : طبیعة البرنامج-٢  

  /     /   :تاریخ اقرار البرنامج‘  التربیة الموسیقیة     :القسم المسئول عن البرنامج

  :ة معلومات متخصص-ب
 :  األھداف العامة للبرنامج-١

 . الصولفیج واالرتجال والمصاح�ة ومهارات �قواعد  یلم ١/١

 .  یوظف قواعد وأسس االرتجال الموس�قي في المواقف التعل�م�ة المختلفة١/٢

 . اداء المؤلفات الغنائ�ة واالل�ة المختلفة

 وقراءة وتدو3ن النوتة من قواعد ونظر3ات موس�ق�ة في 2تا�ة  �ستخدم مخزون دراسته١/٣

 . الموس�ق�ة وأدائها في المفات�ح المختلفة

 .  یوظف أساس�ات الموس�قي في أنشطة تعل�م�ة وتر7و�ة متنوعة١/٤

  : المخرجات التعلیمیة المستھدفة من البرنامج-٢
  : المعرفة والفھمأ / ٢

  .�المهارات الالزمة للصولفیج واالرتجال والمصاح�ةان یلم  - ١أ

  . �قواعد وأسالیب االرتجال الموس�قىیلم - ٢أ

  .للحاسب االلىأن یوضح �عض البرامج المختلفة  - ٣أ

  .أن یوضح أهم أستخدام الش�2ات والنت - ٤أ

 في التعلم الذاتي وأسس أعداد البرامج التعل�م�ة الحاسب االلىأن یتعرف علي أستخدام  - ٥أ

  .الخاصة �الحاسوب
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  :القدرات الذهن�ة ب /٢

�حلل و�ق�س العناصر األساس�ة المبنى علیها اله�2ل اللحنى لالعمال الموس�ق�ة تحل�ًال ان  - ١ب
وهل�ًا و3ناقش العمل الموس�قي �صورة منطق�ة و3وظفهما في الرK7 العنصرJ لإل�قاع واللحن 

  .واإلخراج و2تا�ة نوتة العمل الموس�قي الغنائي أو أآللي
ع للمؤلفات الموس�ق�ة لتحلیل العمل الموس�قى ان �ستنتج �صورة منظمة خالل االستما - ٢ب

وتفسیر أجزائة وم2وناته و�حدد خطوQ إرشاد�ة دالة للعناصر األساس�ة التي تبنى علیها التعل�مة 
  .والمؤلفة الموس�ق�ة أآلل�ة

  : مهارات مهن�ة وعمل�ةج/٢

  .�طبR ما درسه من قواعد ونظر3ات موس�ق�ة في األداء - ١ج
 لتحسین فرص التعلم الذاتى و3نّمى مهارات التف2یر االبتكارS اللىالحاسب ا�ستخدم  - ٢ج

  .واالنتاجى 
 . المعلومات في التدر3سأن یوظف استخدام ش�2ه - ٣ج

  : مهارات عامة  د/٢

  . أضافه رؤ3ته خاصة عن طرق التدر3س - ١د
  .التعاون في العمل الجماعي والتحلي بروح الفرR3  - ٢د
  .صل معهم�حترم زمالء العمل و3توا - ٣د
  .التف2یر �طر3قة منظمة تواكب التقدم العلمي في مجال التخصص  - ٤د
  . في إثراء المادة العلم�ةالحاسب االلى�ستخدم  - ٥د
  .یوجه عمله لتحقیR رسالة المؤسسة التعل�م�ة والمجتمع - ٦د
�القراءة �ظهر اتجاها ایجاب�ا نحو التعلم الذاتي والتنم�ة المهن�ة المستدامة لیثرS أدائه  - ٦د

  .واإلطالع في العلوم التخصص�ة والعلوم ذات الصلة �میدان عمله
في المناس�ات واألع�اد المحل�ة والقوم�ة و3نظم حفالت  �شارك �اسم المؤسسة التعل�م�ة - ٨د

االجتماع�ة والثقاف�ة و�قوم بتنفیذ برامج التعل�م الموس�قى لز3ادة موارد  المؤسسات موس�ق�ة في
 .م�ةالمؤسسة التعل�

  : المعاییر األكاد�م�ة للبرنامج- ٣

  NARS)(تتبنى الكل�ة المعاییر األكاد�م�ة المرجع�ة لقطاع 2ل�ة التر7�ة النوع�ة 
  ال یوجد : العالمات المرجع�ة- ٤
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    : ھیكل ومكونات البرنامج-٥

 فصل دراسى :مرحلة الدكتوراة  - أ

 :ھیكل البرنامج  - ب

نظري                 عملي                 اجمالى                                                            :           عدد الساعات  �
 ال یوجد:  التدریب المیدانى �

 
  ال ینطبق      ):    فى نظام الساعات المعتمدة( مستویات البرنامج -ج
 

)  ارتجال-  ایقاع حركى-صولفیج(دكتوراة بیان بعدد ونوعیة المقررات فى البرنامج األكادیمى    
  .والنسبة المئویة لكل مقرر 

  

  
: مقررات البرنامج-د  
 

عدد الساعات 
 االسبوعیة

 نظرى عملى

عدد 
 الوحدات

 الفرقة اسم المقرر

حاسب آلي) ١(مقرر في التخصص   - ٣  
عزف اآللة وطرق تدریسھا) ٢(مقرر في التخصص   ١ ٢  

مرحلة 
 الدكتوراه

:                                                         محتویات المقررات -٥  
 
 

                                                                  
)طبقا لما ھو مذكور بالالئحة(                                                                

 

)من الالئحة (:  متطلبات االلتحاق بالبرنامج-٦  
   من الالئحة١٨راجع مادة رقم 

  
  : القواعد المنظمة الستكمال البرنامج-٧

   ٢٠المادة رقم  ‘ ١٩راجع المادة رقم 
  
  : طرق وقواعد تقییم الملتحقین بالبرنامج-٨

 نوعیة المقررات
علوم  علوم إنسانیة علوم تخصص علوم ثقافیة

 اجتماعیة
 علوم أساسیة

  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %

عدد 
 المقررات

 م

   مقرر٢ - - - - - - ١ %٥٠ ١ %٥٠

٦ ١ ٥ 

 راجع استمارات توصیف المقررات
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  ما تقیسھ من المخرجات التعلیمیة المستھدفة  الطریقة

  المعلومات والمفاھیم   االختبارات الشفویة- ١
   المناقشات والسمینارات- ٢
   كتابة االبحاث- ٣
   االختبارات التحریریة- ٤

 المھارات الذھنیة

  

  المھارات المھنیة   االختبارات التطبیقیة- ٥

   المالحظة- ٦
   المشاریع- ٧

  المھارات العامة

  
  : طرق تقویم البرنامج-٩
  

  العینة    الوسیلة  القائم بالتقویم
  الطالب استبیانات  الطالب -١

 استبیانات   الخریجون-٢
 المقابالت

الخریجین الذین تم 
توظیفھم فى المؤسسات 

  الحكومیة والخاصة
  المدارس استبیانات   أصحاب األعمال-٣

  قصور الثقافة
 كتابة التقاریر   مقیم خارجى أو ممتحن خارجى-٤

 التغذیة الراجعة الشفویة
  

   استبیانات   طرق أخرى-٥
  

 المسئول عن البرنامج                 التوقیع                     التاریخ  
 


