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 األسكندرية  جامعة  
 التربية النكعيةكمية  

 التربية المكسيقيةقسـ 
 

 توصيف برنامج دراسي
 (     5105) عام         

 معمومات أساسية :  -أ
  بكالكريكس التربية المكسيقيةاسـ البرنامج :    -1
 ثنائي(          )مشترؾ( √طبيعة البرنامج : ) أحادم(         )  -2

              العمـك التربكية كالنفسية –التربية المكسيقية سـ المسئكؿ عف البرنامج : الق
 2003/  8/    22تاريخ إقرار البرنامج :    

 معمومات متخصصة :  -ب
 األهداؼ العامة لمبرنامج  :  -1

 يتميز:،  كسيقيةالممتخصص في التربية معمـ إعداد 
التحميمي كالتفكير الناقد كحؿ المشكالت كمهارات القدرة عمى اإلبتكار كالتفكير   1/1 

 .اإلتصاؿ الفعاؿ كالحساسية الجمالية 

 . يسعى لمنمك المهني الذاتي    1/2
 يهتـ باكتشاؼ المكاهب كيتقف التعامؿ مع ذكم اإلحتياجات الخاصة     1/3
مع يكاكب التغيرات الثقافية كالتكنكلكجية بما يخدـ تخصصه كمؤسسات المجت   4/ 1

 في ظؿ متطمبات سكؽ العمؿ .
 المخرجات التعميمية المستهدفة مف البرنامج  :  -2
 المعرفة كالفهـ :  2/1

 يمـ بالمعارؼ العامة كالمهارات األساسية المكسيقية. .أ 

 يتفهـ األساسيات النظرية لممكسيقي.  .ب 



لممرحمة يمـ بقراءة النغمات صكلفائيان ، كترديدها، كتدكينها ، كتمييزها سمعيان تبعان   .ج 
 الدراسية.

 .ةيتفهـ المقامات كالمسافات كالتآلفات كالمصطمحات الفنية المكسيقي  .د 

 يتفهـ األساسيات النظرية لألداء الحركي اإليقاعي.  .ق 

 يتعرؼ عمى المكضكعات الدالكركزية كيتفهـ حقائقها العممية.   .ك 

 يمـ بأساسيات القكاعد النظرية لممكسيقى العربية.   .ز 

 ء في المراحؿ العمرية المختمفة. يمـ بأهداؼ الغنا  .ح 

 الكالسيكي(. -الركمانتيكي -يمـ بتاريخ العصكر المكسيقية العالمية ) الباركؾ   .ط 

 يمـ بتاريخ العصكر المكسيقية العربية المختمفة كأهـ األعالـ المكسيقييف البارزيف به.  .م 

 يقارف بيف تطكرات المكسيقى خالؿ العصكر الكسطى كعصر النهضة.  .ؾ 

 عمى العالقة الصكتية كارتباطها بكممات الشعر كاإليقاع المكسيقي.يتعرؼ   .ؿ 

 يمـ بكيفية قراءة األناشيد كاألغاني المدرسية المناسبة لممراحؿ الدراسية المختمفة.  .ـ 

 يتعرؼ عمى الكضع الصحيح الستخداـ اآلالت المكسيقية المختمفة.  .ف 

 يتعرؼ عمى الكضع الصحيح أثناء الغناء األكبرالي.  .س 

 ف بيف اآلالت المختمفة ككيفية العزؼ عميها. يقار   .ع 

 يكتسب المهارة العزفية في األداء عمى اآللة.  .ؼ 

 يمـ بالمعمكمات العممية الخاصة بالصكت المكسيقي كدراسة عمـ الصكتيات. .ص 

يمـ بمفهـك العمـك التربكية ، كالنفسية ، كالسمككية ، كاالجتماعية ، كعالقتها بالتخصص  .ؽ 
 المكسيقي.

 عة مكسيقى كالغناء في العصر الجاهمي ، كاإلسالمي ، كاألمكم.يعرؼ طبي  .ر 

 يتعرؼ عمى أهـ الفنانيف المذيف زاكلكا المهنة في تمؾ الحقبة التاريخية.  .ش 

 يمـ بكيفية غناء النغمات العربية كمقاماتها.  .ت 

يتعرؼ عمى الحقائؽ المرتبطة بنظريات الهارمكني مف الناحية النظرية كالتطبيقية   .ث 
 العممية.

 يمـ بأساسيات الشعر كاإليقاع المكسيقي ككيفية الربط بينهما.  .خ 

 يصنؼ اآلالت المكسيقية التي يتطمبها المكقؼ التعميمي.  .ذ 

يمـ بمفهـك التربية الجمالية ، كنظرياتها ، كأهـ المصطمحات التي تخدـ عمـ   .ض 
 الجماؿ.

لتعميـ في العصكر يدرس تاريخ التربية كالتربية المقارنة كاإلدارة التعميمية كنظاـ ا .غ 
 المختمفة.



 يعرؼ القكاعد كالمبادئ الخاصة بكيفية إستخداـ الحاسب اآللي كتكظيفه في التخصص. .ظ 

 يشتؽ أهداؼ تعميمية مف األهداؼ العامة لمتربية المكسيقية.  .أ أ 

 يتعرؼ عمى الخصائص كالسمات المميزة لكؿ مرحمة عمرية لدل األطفاؿ. .ب ب 

اتها التربكية في مجاؿ ) األهداؼ ، يدرس أهـ الفمسفات التربكية كتطبيق .ج ج 
 المناهج ، أساليب كطرؽ التدريس ، التقكيـ (.



 

 القدرات الذهنية :  2/2
 يحمؿ األعماؿ المكسيقية في ضكء العناصر المكسيقية األساسية. .أ 

 يحمؿ أنكاع مف الصيغ البنائية البسيطة التي يمكف التعرؼ عميها باإلستماع.  .ب 

 تآلفات المكسيقية.يدرؾ العالقات الصكتية لم  .ج 

 يخطط لتكظيؼ التقنيات التعميمية المتاحة في التدريس.  .د 

 يترجـ األشكاؿ كالرمكز المكسيقية إلى ألحاف مكسيقية.  .ق 

 يستدؿ عمى القيـ الفنية المكسيقية المتضمنة في المقطكعات المختمفة.  .ك 

 ينقد العمؿ الفني في ضكء اإلتجاهات الفنية كالمتغيرات الثقافية. .ز 

 ألحانان متنكعة عمى الهارمكنيات األساسية. يبتكر  .ح 

 يربط بيف المعرفة البصرية كالحسية في أداء األعماؿ المكسيقية.  .ط 

 يستنبط العالقة بيف المكسيقى كفركع المعرفة األخرل.  .م 

 يكظؼ مهارات التفكير اإلبداعي في إبتكار األلحاف.  .ؾ 

 يكظؼ مهارات التفكير الناقد في تحميؿ المدكنات.  .ؿ 

 كران لمقضاء عمى الصعكبات العزفية.يضع تص .ـ 

يميز بيف التآلفات الفرعية الثالثية كالحميات المكسيقية ككيفية تصريؼ  .ف 
 العالقات الصكتية لمتآلفات.

 
 المهارات : 2/3 

 مهارات مهنية كعممية : 2/3/1
 أ. يتقف العزؼ كاألداء عمى آلة البيانك كآلة أساسية.         
 الت المكسيقية التخصصية ألهميتها التربكية.ب. يعزؼ عمى اآل         

 لمستكل المرحمة الدراسية. ج. يؤدم التقنيات العزفية عمى اآللة طبقان 
 د. يطبؽ العالقات الصكتية لمتآلفات في المصاحبة المدرسية.

 ق. يرتجؿ بعض المصاحبات لأللحاف المكسيقية المعطاة بأستخداـ التآلفات الهارمكنية.
 يستخدـ التآلفات في التأليؼ كالتكزيع المكسيقي لألغاني كاألناشيد المدرسية.ك.          

 يرتقي بالمستكل األدائي في العزؼ عمى اآللة. ز.
 ح. يتقف فنية قيادة الككراؿ المدرسي كتشكيمه.

 يستمع إلى نماذج مكسيقية مختمفة ليتعرؼ عمى الصفات المميزة لكؿ آلة. ط. 



 مـ غنية بالمثيرات الجديدة كالمستحدثة.يكفر بيئة تع م.        
يختبر كفاءة اآلالت المكسيقية كالكسائؿ التعميمية التي تتضمنها بيئة التعمـ قبؿ ؾ.        

 التنفيذ.
 التربية المكسيقية. ؿ. يحقؽ التكامؿ بيف مياديف كفركع        

 يستثمر اإلمكانات المتاحة لتنمية التفكير اإلبداعي.ـ.       
المصطمحات الفنية عند كصؼ كتحميؿ األعماؿ  يدرب الطالب عمى استخداـ ف.     

 المكسيقية.
 يطبؽ أساليب كأدكات التقييـ المتنكعة في ميداف التربية المكسيقية. س.     
 يرتقي بمستكل الطالب صكلفائيان كسمعيان. ع.     

مى الثقافات كالحضارات يرفع مف كعيه العاـ كحسه التكاممي مف خالؿ التعرؼ ع ؼ.     
 المختمفة.

 البيئة التعميمية. تيجرم دراسة ميدانية لتحديد إحتياجا ص.     
كالحسي لعمؿ كسائؿ دعائية لنشر ثقافة  يستخدـ آليات اإلتصاؿ المغكم كالبصرمؽ.       

 الجكدة.
 
 مهارات عامػػة : 2/3/2

 
 . يكتسب مهارات العمؿ الجماعي التعاكني مع الطالب أ.  
 يكتسب مهارات اإلتصاؿ الفعاؿ. ب.  
بداء اآلراء كالمناقشة كالحكار.ج.     يكتسب مهارات التعبير عف األفكار كا 
يتابع التطكرات الحديثة في مجاؿ تكنكلكجيا المعمكمات كاإلنترنت ذات الصمة بتعمـ  د.  

 المكاد المكسيقية 
 المجتمع.يكتسب مهارات المشاركة المجتمعية كالتكاصؿ مع  ق.  
 يكتسب مهارة كتابة التقارير التربكية. ك.  
 ز. ينقؿ التجارب التربكية كيستفيد منها في حؿ المشكالت الحياتية.  
 .يتمثؿ أخالقيات مهنة التعميـ في معامالته مع المتعمميفح.   
 .يسهـ في تطكير رسالة المدرسة كنشرها في المجتمعط.   



 حد فركع المعرفة بمفاهيـ التربية المكسيقية.م. يربط المفاهيـ العممية أل  
 ؾ. يحافظ عمى مقكمات جماؿ البيئة الطبيعية.  
 يراعي حقكؽ اإلنساف كاحتراـ اآلراء كاإلتجاهات الفنية لمطالب.ؿ.   
 يكجه الطالب لإلهتماـ بالقيـ اإلنسانية. ـ.  
 يشجع الطالب عمى التعاكف اإليجابي في حؿ المشكالت.ف.   
 فرص تعميمية متنكعة.  حدير الكقت بما يتيس. ي  
 يكظؼ النظريات الفنية المكسيقية في مجاؿ تخصصه. ع.  
 ؼ. يحؿ المشكالت الفنية " الصعكبات " التي تكاجهه أثناء العزؼ.  
 ص. يتعاكف مع الجهات المتخصصة في تنظيـ حفالت مدرسية.   
 الخاصة.ؽ. يصمـ كرش فنية مكسيقية تدعـ ذكم اإلحتياجات   
 المغة اإلنجميزية ، مف خالؿ القراءات في التخصص. نشر ثقافةر. يشارؾ في   

 المعايير األكاديمية لمبرنامج : -3
 المراجع الخارجية لممعايير )المعايير القياسية المرجعية( - 3/1
  د المعممػيفمعايير المجمس القكمي العتماد تعميـ المعمميف كمقيػاس التميػز فػي إعػدا تـ الرجكع إلى - 

(NCATE)  

 .المعتمدة مف لجاف القطاعالمعايير القكمية المرجعية  -   
 العالمات المرجعية : -4

   مقارنة ما يتم تقديمه مع المراجع الخارجية.  4/0
وجه 
 المقارنة

 معايير التربية النوعية NCATE المعايير الخارجية  

ى إعػػداد معمػػـ التربيػػة المكسػػيقية لمحصػػكؿ عمػػ الهدف
درجػػػػػػػة جامعيػػػػػػػػة )بكػػػػػػػالكريكس فػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػة 
النكعيػػػػة( كالػػػػذم يمكػػػػف الحاصػػػػؿ عميػػػػه مػػػػف 

فػػػي مراحػػػػؿ  ةالعمػػػؿ كمعمػػػـ لمتربيػػػػة المكسػػػيقي
 التعميـ المختمفة )قبؿ الجامعي(.

كيتميػز ،  كسػيقيةالممتخصػص فػي التربيػة معمـ إعداد 
بقدرتػػه عمػػى اإلبتكػػار كالتفكيػػر التحميمػػي كالتفكيػػر الناقػػد 

كمهػارات اإلتصػاؿ الفعػاؿ كالحساسػية كحػؿ المشػكالت 
الجماليػػػػػة ، كيسػػػػػػعى لمنمػػػػػػك المهنػػػػػػي الػػػػػػذاتي ، كيهػػػػػػتـ 
باكتشاؼ المكاهب كيتقف التعامؿ مع ذكم اإلحتياجػات 
الخاصػػة ، كيكاكػػب التغيػػرات الثقافيػػة كالتكنكلكجيػػة بمػػا 
يخدـ تخصصه كمؤسسات المجتمع في ظػؿ متطمبػات 

 سكؽ العمؿ.
ILO

,
S :أ.المعرفة والفهم 

مكف مػػػػػػػػػػػػػف نظريػػػػػػػػػػػػات المكسػػػػػػػػػػػػػيقى يػػػػػػػػػػػػت .3
 المعرفة والفهم

يمػػػػػػػػـ بالمعػػػػػػػػارؼ العامػػػػػػػػة كالمهػػػػػػػػارات األساسػػػػػػػػية  .3



 كخصائصها.
يحػػػػػػدد أسػػػػػػس كقكاعػػػػػػػد الغنػػػػػػاء كالعػػػػػػػزؼ  .2

 السميـ.
يػػػػػػتمكف مػػػػػػف تػػػػػػاريخ المكسػػػػػػيقى العربيػػػػػػة  .1

 كالعالمية.
يكضح المفػاهيـ األساسػية كالمصػطمحات  .4

 الخاصة بمجاؿ التخصص.
 يصنؼ األهداؼ التعميمية لممادة. .5
يراعػػػػػػػػػي التسمسػػػػػػػػػػؿ المنطقػػػػػػػػػي لعػػػػػػػػػػرض  .6

 األنشطة المكسيقية.
سػػػتراتيجيات التعمػػػيـ كالػػػتعمـ يػػػتمكف مػػػف إ .7

 المناسبة ألهداؼ التربية المكسيقية.
كأسػػػاليب تتكافػػػؽ  ةيمتمػػػؾ خبػػػرات مكسػػػيقي .8

كحاجػػػػػات األشػػػػػخاص ذكم االحتياجػػػػػات 
 معاقيف(.-الخاصة )مكهكبيف

يكتسػػػػب المفػػػػاهيـ كالمبػػػػادئ كالتعميمػػػػات  .9
 .ةكالقكانيف المكسيقي

يميز بػيف المفػاهيـ كالمبػادئ كالتعميمػات  .31
 .ةالمكسيقيكالقكانيف 

يتبػع المػػنهج العممػػي فػػي حػػؿ المشػػكالت  .33
 المرتبطة بالتخصص.

يمػػػػػػـ بػػػػػػاألدكات المختمفػػػػػػة لتقػػػػػػكيـ الػػػػػػتعمـ  .32
 المكسيقي.

يتعػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى أسػػػػػػػس إسػػػػػػػتخداـ أدكات  .31
التقػػػكيـ المناسػػػبة لمكاقػػػؼ التعمػػػيـ كالػػػتعمـ 

 المكسيقى.
 يدرؾ مفهـك التغذية الراجعة. .34
 يعي أخالقيات كقيـ مهنة التعميـ. .35
 ة المدرسة كالمجتمع.يفهـ رسال .36
يثرم أدائػه بػالقراءة كاإلطػالع فػي العمػـك  .37

التخصصػػية كالعمػػـك ذات الصػػمة بميػػداف 
 عممه.

 المكسيقية.
يػػػػػػػػػػػػػػتفهـ األساسػػػػػػػػػػػػػػػيات النظريػػػػػػػػػػػػػػػة لممكسػػػػػػػػػػػػػػػيقي،  .2

 كخصائصها.
مـ بقراءة النغمات صكلفائيان ، كترديػدها، كتػدكينها ي .1

 تبعان لممرحمة الدراسية.
يػػػػػػػػتفهـ األساسػػػػػػػػيات النظريػػػػػػػػة لػػػػػػػػألداء الحركػػػػػػػػي  .4

 اإليقاعي.
يتفهـ أساسػيات القكاعػد النظريػة لممكسػيقى العربيػة  .5

 كالغربية.
يحػػػدد أسػػػس كقكاعػػػد الغنػػػاء فػػػي المراحػػػؿ العمريػػػة  .6

 المختمفة.
ة العالميػة ، كالعربيػػة يمػـ بتػػاريخ العصػكر المكسػػيقي .7

 المختمفة كأهـ األعالـ المكسيقييف البارزيف 
يقػػػػارف بػػػػيف تطػػػػكرات المكسػػػػيقى خػػػػالؿ العصػػػػكر  .8

 الكسطى كعصر النهضة.
يتعػػرؼ عمػػى العالقػػة الصػػكتية كأرتباطهػػا بكممػػات  .9

 الشعر كاإليقاع المكسيقي.
يمػػػػػـ بكيفيػػػػػة قػػػػػراءة األناشػػػػػيد كاألغػػػػػاني المدرسػػػػػية  .31

 اسية المختمفة.المناسبة لممراحؿ الدر 
يتعػػػػػرؼ عمػػػػػى األسػػػػػس الصػػػػػحيحة لػػػػػألداء عمػػػػػى  .33

 اآلالت المكسيقية المختمفة.
 يتعرؼ عمى طريقة األداء الغنائي األكبرالي. .32
يتعػػرؼ عمػػى اآلالت المختمفػػة ككيفيػػة التعامػػؿ مػػع  .31

 المجمكعات اآللية المختمفة.
 يكتسب المهارة العزفية في األداء عمى اآللة. .34
ـ الصػػػػػػكتيات لػػػػػػ الت يمػػػػػػـ بالقكاعػػػػػػد العامػػػػػػة لعمػػػػػػ .35

 المكسيقية المختمفة.
يمػػػػػػـ بطبيعػػػػػػة المكسػػػػػػيقى كالغنػػػػػػاء فػػػػػػي العصػػػػػػكر  .36

 المختمفة.
يتعػػرؼ عمػػى الحقػػائؽ المرتبطػػة بقكاعػػد المكسػػيقى  .37

 النظرية كمجاؿ الكتابة ألكثر مف صكت.
 يصنؼ اآلالت المكسيقية طبقان لممكقؼ التعميمي. .38



يشػػػػارؾ فػػػػي األدكات التدريبيػػػػة مسػػػػتهدفان  .38
 أك مدربان.

يمػػػـ بػػػاألكزاف الشػػػعرية كاإليقػػػاع المكسػػػيقي ككيفيػػػة  .39
 الربط بينهما.

يمػـ بمفهػـك العمػـك التربكيػة ، كالنفسػية ، كالسػمككية  .21
 ، كاإلجتماعية ، كعالقتها بالتخصص المكسيقي.

يمػػػـ بنظريػػػات عمػػػـ الجمػػػاؿ لإلسػػػتفادة منػػػه مجػػػاؿ  .23
 المكسيقى.

يػػػػػػدرس تػػػػػػاريخ التربيػػػػػػة كالتربيػػػػػػة المقارنػػػػػػة كاإلدارة  .22
 التعميمية كنظاـ التعميـ في العصكر المختمفة.

التكنكلكجيػػػا الحديثػػػة فػػػي الحاسػػػب اآللػػػي يسػػػتخدـ  .21
 كتكظيفه في مجاؿ المكسيقى.

يشتؽ أهداؼ تعميميػة مػف األهػداؼ العامػة لمتربيػة  .24
 المكسيقية.

يسػػػػتطيع مراعػػػػاة الفػػػػركؽ الفرديػػػػة لػػػػدل المتعممػػػػيف  .25
 تبعان لكؿ مرحمة .

يػػدرس أهػػـ الفمسػػفات التربكيػػة كتطبيقاتهػػا التربكيػػة  .26
 في مجاؿ 

، أسػػػػاليب كطػػػػرؽ التػػػػدريس ، ) األهػػػػداؼ ، المنػػػػاهج  
 التقكيـ (.

يتعرؼ عمى أهـ الحقائؽ المرتبطة بحضارة مدينػة  .27
 اإلسكندرية.

 ب.المهارات العممية: 
يطبػػػػػػػػؽ التػػػػػػػػػدكيف المكسػػػػػػػػػيقي بعناصػػػػػػػػػر   .3

 المتكاممة.

يمػػػارس العػػػزؼ كالغنػػػاء المتنػػػكع باألسػػػس  .2
 العممية السميمة.

يػػػػػػػؤدم مػػػػػػػف الػػػػػػػذاكرة أعمػػػػػػػاؿ مكسػػػػػػػيقية  .1
 عالمية.

كرة أعمػػػػػػػاؿ مكسػػػػػػػيقية يغنػػػػػػػي مػػػػػػػف الػػػػػػػذا .4
 عالمية.

مناسػػػػػػػػبة  ةيرتجػػػػػػػػؿ مقطكعػػػػػػػػات مكسػػػػػػػػيقي .5
 لممكاقؼ التعميمية.

يكظػػػػػػػؼ األداء الحركػػػػػػػي كعرضػػػػػػػه فػػػػػػػي  .6

 المهارات المهنية والعممية
يػػتمكف مػػف العػػزؼ كاألداء عمػػى آلػػة البيػػانك كآلػػة  -1

 أساسية.
يمػػػػػػػػػػػػارس العػػػػػػػػػػػػزؼ عمػػػػػػػػػػػػى اآلالت المكسػػػػػػػػػػػػيقية  -2

 التخصصية ألهميتها التربكية.
 يسػػػػػػتكعب التقنيػػػػػػات العزفيػػػػػػة عمػػػػػػى اآللػػػػػػة طبقػػػػػػان  -3

 كل المرحمة الدراسية.لمست
يضػػػػػع مصػػػػػاحبات مناسػػػػػبة لأللحػػػػػاف المكسػػػػػيقية  -4

 المدرسية.
يرتجػػػػػػػػؿ بعػػػػػػػػض األفكػػػػػػػػار لأللحػػػػػػػػاف المكسػػػػػػػػيقية  -5

 المعطاة بأستخداـ التآلفات الهارمكنية.
يسػػتخدـ التآلفػػات فػػي التػػأليؼ كالتكزيػػع المكسػػيقي  -6



 أنشطة منتقاة.

مصػػاحبة األداءات العزفيػػة كالغنائيػػة فػػي  .7
 المكاقؼ التعميمية المختمفة.

يستخدـ الحكار مع تالميػذ  لمتعػرؼ عمػى  .8
 المختمفة. ـاحتياجاته

تتناسػػب مػػع مػػا قػػد يعػػد أنشػػطة مكسػػيقية  .9
 تتطمبه ظركؼ تنفيذ النشاط.

يكظػػػػؼ المػػػػكارد كاألدكات المتاحػػػػة فػػػػي  .31
 تنفيذ األنشطة المكسيقية.

يكفر جكان مف الرضا كالطمأنينػة كاألمػف  .33
 لمتالميذ.

يكظػػػػػؼ صػػػػػكته فنيػػػػػان لتنشػػػػػيط كتحفيػػػػػز  .32
 المتعمميف.

يػػػػػػكزع الكقػػػػػػت بمػػػػػػا يتناسػػػػػػب كأهػػػػػػداؼ  .31
 الدرس.

يسػػػػػتثمر كقػػػػػت الػػػػػتعمـ بكفػػػػػاءة كمركنػػػػػة  .34
 كيقمؿ مف الكقت الضائع.

يشػػػػجع المشػػػػاركة اإليجابيػػػػة لممتعممػػػػيف  .35
 إلثراء الحكار المكسيقي.

يمتـز بتحقيؽ أهػداؼ الػدرس فػي الكقػت  .36
 المتاح.

ينػػكع فػػي اسػػتخداـ اسػػتراتيجيات التعمػػيـ  .37
 كالتعمـ تبعان لممكقؼ التعميمي.

يسػػػػػػػػػتعيف بكسػػػػػػػػػائط الػػػػػػػػػتعمـ المتعػػػػػػػػػددة  .38
 لتحسيف المكقؼ التعميمي.

متنكعػة تسػهـ فػي  تتيجيايستخدـ اسػترا .39
 تنمية مهارات التفكير المختمفة.

يستخدـ أنشطة متنكعػة لتحقيػؽ التفكيػر  .21
 المتشعب لخدمة األهداؼ التعميمية.

يشػػػػػجع المتعممػػػػػيف عمػػػػػى إيجػػػػػاد حمػػػػػكؿ  .23
لممشػػػػػػػػػػػػكالت مػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ األنشػػػػػػػػػػػػطة 

 المكسيقية.

 لألغاني كاألناشيد المدرسية.
 زؼ عمى اآللة.يرتقي بالمستكل األدائي في الع -7
 يتقف فنية قيادة الككراؿ المدرسي كتشكيمه. -8
يستمع إلى نماذج مكسيقية مختمفػة ليتعػرؼ عمػى  -9

 الصفات المميزة لكؿ آلة. 
يػػػػػػػكفر بيئػػػػػػػة تعمػػػػػػػـ غنيػػػػػػػة بػػػػػػػالمثيرات الجديػػػػػػػدة  -11

 كالمستحدثة.
كفػػػػػػػػػاءة اآلالت المكسػػػػػػػػػيقية كالكسػػػػػػػػػائؿ يختبػػػػػػػػػر -11

 التعميمية التي تتضمنها بيئة التعمـ قبؿ التنفيذ.
يحقػػػػػػؽ التكامػػػػػػؿ بػػػػػػيف ميػػػػػػاديف كفػػػػػػركع التربيػػػػػػة -12

 المكسيقية.
يسػػػػػػتثمر اإلمكانػػػػػػات المتاحػػػػػػة لتنميػػػػػػة التفكيػػػػػػر  -13

 اإلبداعي.
يػػػػدرب الطػػػػالب عمػػػػى اسػػػػتخداـ المصػػػػطمحات  -14

 مكسيقية.الفنية عند كصؼ كتحميؿ األعماؿ ال
يطبػػػػػؽ أسػػػػػاليب كأدكات التقيػػػػػيـ المتنكعػػػػػة فػػػػػي  -15

 ميداف التربية المكسيقية.
 يرتقي بمستكل الطالب صكلفائيان كسمعيان. -16
يرفع مف كعيه العاـ كحسه التكاممي مػف خػالؿ  -17

 التعرؼ عمى الثقافات كالحضارات المختمفة .
البيئػػػة  تيجػػػرم دراسػػػة ميدانيػػػة لتحديػػػد إحتياجػػػا -18

 ميمية.التع
يسػػػػػػتخدـ آليػػػػػػات اإلتصػػػػػػاؿ المغػػػػػػكم كالبصػػػػػػرم  -19

 كالحسي لعمؿ كسائؿ دعائية لنشر ثقافة الجكدة.
 



يسػػتخدـ المفػػاهيـ كالمبػػادئ كالتعميمػػات  .22
 كالقكانيف المكسيقية.

عػػػداد المكسػػػيقي لمبػػػرامج يشػػػارؾ فػػػي اإل .21
 -المكسػػػػػػػػػػػػػػػػيقية المختمفػػػػػػػػػػػػػػػػة )إذاعيػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 تمفزيكنية(.

 ينكع مف استجاباته المكسيقية. .24

يسػػػػػػػػػػػػػػػتخدـ أدكات التقػػػػػػػػػػػػػػػكيـ الفرديػػػػػػػػػػػػػػػة  .25
 كالجماعية.

يفحص ممفات إنجاز المتعممػيف بصػكرة  .26
 دكرية.

 يعدؿ مف أدائه في ضكء نتائج التقييـ. .27

يػػنظـ حفػػالت مكسػػيقية فػػي المؤسسػػات  .28
 عية كالثقافية.العالجية كاإلجتما

ينفػػػػػذ بػػػػػرامج لتعمػػػػػيـ المكسػػػػػيقى لزيػػػػػادة  .29
 مكارد المدرسة.

 ج.المهارات العقمية: 
يكظػػػؼ أساسػػػيات المكسػػػيقى فػػػي أنشػػػطة  .3

 تعميمية متنكعة.

يحمػػػػػػؿ المقطكعػػػػػػات المكسػػػػػػيقية العربيػػػػػػة  .2
 كالعالمية.

يػػػػربط بػػػػيف األنشػػػػطة المكسػػػػيقية كالعمػػػػـك  .1
 األخرل.

كل األنشػػػػػػػػػطة المكسػػػػػػػػػػيقية يػػػػػػػػػربط محتػػػػػػػػػ .4
 بالخبرات كالمهارات الحياتية لممتعمميف.

يػػػكائـ بػػػيف أسػػػمكبه كخصػػػائص المتعممػػػيف  .5
كالتػػػػػػػػػػي تختمػػػػػػػػػػؼ بػػػػػػػػػػ ختالؼ أعمػػػػػػػػػػارهـ 

 كمعارفهـ.

يسػػػػػػتخدـ نتػػػػػػائج التقيػػػػػػيـ لمتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى  .6
 إحتياجات تالميذ .

يخطػط لمػػدركس كاألنشػطة المكسػػيقية بمػػا  .7
يتناسػػػػػب مػػػػػع معرفتػػػػػه ألسػػػػػاليب تعممهػػػػػـ 

 نمكهـ كاحتياجاتهـ النفسية.كخصائص 

 : المهارات الذهنية
يحمػػػػػؿ األعمػػػػػاؿ المكسػػػػػيقية فػػػػػي ضػػػػػكء العناصػػػػػر   .3

 المكسيقية األساسية.

يمكػف  يحمؿ أنكاع مف الصيغ البنائيػة البسػيطة التػي .2
 التعرؼ عميها باالستماع.

 يدرؾ العالقات الصكتية لمتآلفات المكسيقية. .1
يخطػػػػط لتكظيػػػػؼ التقنيػػػػات التعميميػػػػة المتاحػػػػة فػػػػي  .4

 التدريس.
 يتجاكب في دراسة المغة المكسيقية . .5
يميػػز بػػيف األزمنػػة المكسػػيقية كقيمهػػا المتضػػمنة فػػي  .6

 المقطكعات المختمفة.
الفنيػػػػػة  ينقػػػػػد العمػػػػػؿ الفنػػػػػي فػػػػػي ضػػػػػكء اإلتجاهػػػػػات .7

 كالمتغيرات الثقافية.
يرتجػػػؿ أفكػػػار مكسػػػيقية متنكعػػػة عمػػػى الهارمكنيػػػات  .8

 األساسية.
يػػػػػدمج بػػػػػيف المعرفػػػػػة البصػػػػػرية كالحسػػػػػية فػػػػػي أداء  .9

 األعماؿ المكسيقية.



يخطػػػػػػػػط لممكقػػػػػػػػؼ التعميمػػػػػػػػي بمككناتػػػػػػػػه  .8
 المختمفة.

يصػػػػمـ أنشػػػػطة تعميميػػػػة تراعػػػػي أهػػػػداؼ  .9
 المادة.

يعػػد أنشػػطة مكسػػيقية تسػػاعد المتعممػػيف  .31
 عمى التعمـ الذاتي.

يػربط أنشػػطة كدركس التربيػة المكسػػيقية  .33
 بالخبرات كالمهارات الحياتية.

يعػػػد كسػػػائط تعميميػػػة تتناسػػػب كمكاقػػػؼ  .32
 لتعمـ.ا

يحمػػؿ األعمػػاؿ المكسػػيقية تحمػػيالن عمميػػان  .31
 دقيقان.

يحكـ عمى طبيعة العمؿ المكسػيقي مػف  .34
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 د . مقررات البرنامج :
 إلزامي  : -أ 

ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى

الفصل 
 عممي تمارين نظري الدراسي

 األول األولى 2  2  صولفيج وتدريب سمع 
 األول األولى 2  1  قواعد الموسيقى النظرية 
 األول األولى 2  ـ  إيقاع حركي 
 األول األولى 1  1  وسيقى العربيةقواعد الم 
 األول األولى 2  ـ  تدريب صوت 
 األول األولى ـ  2  تاريخ الموسيقى العالمية 
 األول األولى 2  ـ  عزف آلة أساسية بيانو 
عزف آلـة أوركسـترالية أو  

 عربية أو غناء
 األول األولى 2  ـ 

 األول األولى 1  ـ  عزف آلة ريكورد 
 األول األولى ـ  2  عروض شعري 

 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
 األسبكعية

الفرقة 
 والمستوى

 الفصل الدراسي



 عممي تمارين نظري المقرر

صـــــــولفيج وتـــــــدريب  
 سمع

 الثاني األولى 2  1 

قواعـــــــد الموســـــــيقى  
 النظرية

 الثاني األولى 1  1 

 الثاني األولى 2  ـ  إيقاع حركي 

قواعـــــــد الموســـــــيقى  
 العربية

 الثاني األولى 1  1 

 الثاني األولى 2  ـ  تدريب صوت 

تـــــــذوق الموســـــــيقى  
 العالمية

 الثاني األولى ـ  2 

عـــزف آلــــة أساســــية  
 بيانو

 الثاني األولى 2  ـ 

ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــزف آل
أوركســـــــــــــــــــترالية أو 

 عربية أو غناء

 الثاني األولى 2  ـ 

ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــزف آل
 كسيميفونال 

 الثاني األولى 1  ـ 

 الثاني األولى ـ  2  عروض موسيقي 

تــــــــــــاريخ وتــــــــــــذوق  
 الموسيقى العربية

 الثاني األولى 1  1 

 الثاني األولى 1  1  عمم الصوت 

مدخل إلى العموم  
 التربوية

 األول األولى 0  2 

مدخل إلى العموم  
 النفسية

 األول األولى 0  2 

 الثاني األولى ـ  2  عمم نفس النمو 



 الثاني األولى 2  2  تكنولوجيا التعميم 

 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

 األول األولى 1  2  أدب عربي 

 ولاأل  األولى 1  2  حقوق النسان 

 الثاني األولى 1  2  دراسات بيئية 

 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

صـــــــولفيج وتـــــــدريب  
 سمع

 األول الثانية 1  2 

قواعـــــــد الموســـــــيقى  
 النظرية

 األول الثانية 1  1 

 األول الثانية 2  ـ  إيقاع حركي 

 األول الثانية 1  1  صولفيج عربي 

قواعـــــــد الموســـــــيقى  
 العربية

 األول الثانية 1  2 

 األول الثانية ـ  2  عروض موسيقي 

ـــــــــــل   ـــــــــــاريخ وتحمي ت
 الموسيقى العربية

 األول الثانية 2  1 

 األول الثانية 2  ـ عـــزف آلــــة أساســــية  



 بيانو
ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــزف آل

أوركســـــــــــــــــــترالية أو 
 عربية أو غناء

 األول الثانية 2  ـ 

 األول الثانية 2  ـ  عزف آلة أكورديون 

عزف وغناء األناشيد  
 المدرسية

 األول الثانية 2  ـ 

 األول الثانية 2  ـ  أداء جماعي غنائي 

تــــــــــــاريخ وتــــــــــــذوق  
 الموسيقى العربية

 األول الثانية ـ  2 

صـــــــولفيج وتـــــــدريب  
 سمع

 الثاني لثانيةا 1  2 

 الثاني الثانية 2  ـ  إيقاع حركي 

 الثاني الثانية 1  1  صولفيج عربي 

ـــــــــــل   ـــــــــــاريخ وتحمي ت
 الموسيقى العالمية

 الثاني الثانية ـ  2 

 الثاني الثانية 2  3  هارموني 

ـــــــــــل   ـــــــــــاريخ وتحمي ت
 الموسيقى العربية

 الثاني الثانية ـ  2 

عـــزف آلــــة أساســــية  
 بيانو

 الثاني ةالثاني 2  ـ 

ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــزف آل
أوركســـــــــــــــــــترالية أو 

 عربية أو غناء

 الثاني الثانية 2  ـ 

 الثاني الثانية 1  ـ  عزف آلة أكورديون 

اســــــتخدام الحاســــــب  
 اآللي في التخصص

 الثاني الثانية 2  1 



        

 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

 الثاني الثانية 2  ـ  أداء جماعي آلي 

 األول الثانية 0  2  مبادئ تدريس 

ــــــة ومشــــــكالت   التربي
 الثاني الثانية ـ  2  المجتمع

 الثاني الثانية 2  2  الوسائل التعميمية 

قراءات بالمغة  
 النجميزية

 ألولا الثانية 0  2 

 الثاني الثانية 0  2  حضارة السكندرية 

صولفيج وتدريب  
 األول الثالثة 1  1  سمع

 األول الثالثة 1  2  هـارموني 

تاريخ وتحميل  
 األول الثالثة 2  2  الموسيقى العالمية

 األول الثالثة 2  ـ  إرتجـال موسيقي 

تاريخ وتحميل  
 لاألو الثالثة ـ  2  الموسيقى العربية

عزف آلة أساسية  
 األول الثالثة 2  ـ  بيانو

        



 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

عزف آلة  
أوركسترالية أو 
 عربية أو غناء

 ـ 
 

2 
 األول الثالثة

 األول الثالثة 1  ـ  آلة الماندولين عزف 

 األول الثالثة 2  ـ  أداء جماعي غنائي 

قيادة الكورال  
 األول الثالثة 1  1  المدرسي

 األول الثالثة 1  1  عمم اآلالت 

صولفيج وتدريب  
 سمع

 الثاني الثالثة 1  1 

 الثاني الثالثة 1  2  هـارموني 

تاريخ وتحميل  
 ةالموسيقى العالمي

 الثاني الثالثة ـ  2 

 الثاني الثالثة 2  ـ  إرتجـال موسيقي 

ـــــــــــــي   تطبيقـــــــــــــات ف
ــــــات  التخصــــــص لمفئ

 الخاصة

 الثاني الثالثة 1  1 

عـــزف آلــــة أساســــية  
 بيانو

 الثاني الثالثة 2  ـ 

ـــــــــــــــــة   عـــــــــــــــــزف آل
أوركســـــــــــــــــــترالية أو 

 عربية أو غناء

 الثاني الثالثة 2  ـ 



 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 

قررالم  

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

 الثاني الثالثة 1  ـ  عزف آلة الماندولين 

 الثاني الثالثة 2  ـ  أداء جماعي آلـي 

 الثاني الثالثة 1  1  عمم اآلالت 

طـــــــــرق تـــــــــدريس )  
 نوعية (

ولاأل  الثالثة 0  2   

صحة نفسية )توجيـه  
رشاد نفسي(  وا 

 األول الثالثة 0  2 

األصـــول االجتماعيـــة  
 األول الثالثة ـ  2  لمتربية

عمــــم نفــــس تعميمــــي  
 األول الثالثة 2  2  )تعمم(

 األول والثاني الثالثة 4  0  التربية العممية 

تــــــــــــاريخ التربيــــــــــــة  
 والتعميم

 الثاني الثالثة 0  2 

ت ســــيكولوجية الفئــــا 
 الخاصة

 الثاني الثالثة 0  2 

 األول الثالثة   2  عمم الجمـال 

قراءات بالمغة  
 األجنبية

 الثاني  الثالثة   2 



 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

وتدريب صولفيج  
 سمع

 األول الرابعة 1  1 

 األول الرابعة 1  2  هـارموني 

تاريخ وتحميل  
 الموسيقى العالمية

 األول الرابعة 2  2 

 األول الرابعة 2  ـ  إرتجـال موسيقي 

عزف آلة أساسية  
 بيانو

 األول الرابعة 2  ـ 

عزف آلة  
أوركسترالية أو 
 عربية أو غناء

 
 ـ

 
2 

 األول الرابعة

 األول الرابعة 1  ـ  عزف آلة الجيتـار 

 األول الرابعة 2  ـ  أداء جماعي غنائي 

 األول الرابعة 4  ـ  المشــروع 

صولفيج وتدريب  
 سمع

 الثاني الرابعة 1  1 

 الثاني الرابعة 1  2  هـارموني 

تاريخ وتحميل  
 الموسيقى العالمية

 الثاني الرابعة 2  2 

 الثاني رابعةال ـ  2  كونتربوينت 



 إلزامي : -تابػػع : أ
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 والمستوى
 الفصل الدراسي

 عممي تمارين نظري

عزف آلة أساسية  
 بيانو

 الثاني الرابعة 2  ـ 

عزف آلة  
أوركسترالية أو 
 عربية أو غناء

 
 ـ

 
2 

 الثاني الرابعة

 الثاني الرابعة 1  ـ  عزف آلة الجيتـار 

 الثاني الرابعة 2  ـ  أداء جماعي آلـي 

 الثاني الرابعة 4  ـ  المشــروع 

طـــــــــرق تـــــــــدريس )  
 نوعية (

 األول الرابعة 0  2 

األصــــــول الفمســــــفية  
 لمتربية

 األول الرابعة 0  2 

عمــــم نفــــس تعميمــــي  
 الثاني الرابعة ـ  2  )فروق فردية(

 األول والثاني الرابعة 4  0  بية العمميةالتر  

التربيـــــــــة المقارنـــــــــة  
 الثاني الرابعة 0  2  والدارة التعميمية

 الثاني الرابعة 0  2  عمم نفس اجتماعي 

 الثاني الرابعة 0  2   المناهج 

 األول الرابعة   2  إنسانيات 



 انتقائي  :   -ب
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
تالكحدا  

عدد الساعات 
الفرقة  األسبكعية

 كالمستكل

الفصؿ 
 عممي تماريف نظرم الدراسي

        

        

 اختيارم :   -ج
ككد أك 
رقـ 
 المقرر

 اسـ المقرر
عدد 
 الكحدات

عدد الساعات 
 األسبكعية

الفرقة 
 كالمستكل

الفصؿ 
 الدراسي

 عممي تماريف نظرم

        

        

 ات المقررات  :محتكي  -5
 ككد أك رقـ المقرر  :    

 اسـ المقرر :
)طبقان لما هك مذككر في    المحتكيات  :                    

 الالئحة( 
 متطمبات االلتحاؽ بالبرنامج  :  -6
 

 شعبة األدبي (. –الحصكؿ عمى شهادة الثانكية العامة ) شعبة عممي عمـك  .3
 %.65في اختبارات القدرات المكسيقية كذلؾ بنسبة الحصكؿ عمى تقدير ) الئػؽ (  .2
 الحصكؿ عمى تقدير ) الئػؽ ( في اختبار الصالحية لمتدريس. .1
 أف يككف الطالب / الطالبة الئؽ طبيان لممارسة مهنة التعميـ. .4

 راجع استمارات توصيف المقررات



 أف يككف الطالب / الطالبة متفرغ تفرغان تامان لمدراسة. .5

 مج  :القواعد المنظمة الستكمال البرنا  -7
يعتبر الطالب / الطالبة ناجحان كينقؿ إلى السنة الدراسية التالية إذا نجح في الكمية  ةكفقان لالئح

جميع المكاد ، كرسب في مادة أك مادتيف مف السنة الدراسية المقيد بها أك سنة دراسية أدنى منها 

 ذ  المقررات الدراسية.، عمى أف يؤدم االمتحاف في مكاد التخمؼ في السنة الدراسية التي بها ه

 طرؽ كقكاعد تقييـ الممتحقيف بالبرنامج  : -8

 ما تقيسه مف المخرجات التعميمية المستهدفة الطريقة

االختبارات التطبيقية كالعممية -1  المهارات المهنية كالعممية المكسيقية. 

االختبارات النظرية -2 قياس مخرجات المعرفة كالفهـ باإلضافة إلى  
 الذهنية. المهارات

 طرؽ  تقكيـ البرنامج  : -9

 العينة الوسيمة القائم بالتقويم
طالب الفرقة النهائية -0  طالب الفرقة النهائية إستطالع رأى 
الخريجون -5 إستطالع رأى التربية  

 العممية
 % من الخريجين31

أصحاب األعمال -3 مديري المدارس  تقارير 
 والموجهين

خارجيمقيم خارجي أو ممتحن  -4  واحــد تقارير 

 التوقيع :                  بهية جالل الخريطى أ.م.د:المسئول عن البرنامج :  
    /التاريخ :     /    


