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"التربي ةّالموسيقي ة"فيّّيّ بلومّالفنّ ةّلبرنامجّالدّ دريسيّ ةّالتّ الخطّ   
 

"06ّ"منّّ"التربيَّةّالموسيقيَّة"صّفيّتخصّ ّيّ سيةّلبرنامجّالدبلومّالفنّ دريتّ ةّالنّالخطّ تتكوّ 
ّ:حوّاآلتيالنّ عةّعلىّساعةّمعتمدةّموزّ 

ّساعةّمعتمدةّالمجالّالمعرفيّالرقم
0ّّالمهاراتّالعامةّ.1
9ّّمهاراتّاالستخدامّوالتوظيفّ.2
9ّّالعلومّالمساندةّ.3
30ّّالمهاراتّالمتخصصةّ.4

06ّّالمجموع
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ّ"التربيَّةّالموسيقيَّة"صّتخصّ ّفيي ّبلومّالفنّ سيةّلبرنامجّالدّ يدّرتّ ةّالالخطّ 
ّ:حوّاآلتيعةّعلىّالنّ ساعاتّمعتمدةّموزّ (6ّ)العامة،ّالمهاراتّ:ّأولّا

ّالمتطلبّالسابقّعمليّنظريّم.سّاسمّالمادةّرقمّالمادة
3ّ3ّ6ّّّالمواطنةّاإليجابيةّومهاراتّالحياة16666111ّ
3ّ3ّ6ّّّمهاراتّفيّاللغةّاإلنجليزية16666112ّ

0ّ0ّ6ّّّالمجموع
ّ:ساعاتّمعتمدةّموزعةّعلىّالنحوّاآلتي(9ّ)مهاراتّالتشغيلّواالستخدام،ّ:ّاثانيّ 

ّالمتطلبّالسابقّعمليّنظريّم.سّاسمّالمادةّرقمّالمادة
3ّ3ّ6ّّّمهاراتّالتواصلّباللغةّاإلنجليزية16666121ّ
3ّ3ّ6ّّّإدارةّالمنشآتّاإلنتاجيةّالصغيرة16666122ّ
3ّ3ّ6ّّّاإلشرافّوالتنظيمّالصناعيّ 16666123ّ

9ّ9ّ6ّّّالمجموع

ّ:ساعاتّمعتمدةّموزعةّعلىّالنحوّاآلتي(9ّ)العلومّالمساندة،ّ:ّاثالثّا
ّالمتطلبّالسابقّعمليّنظريّم.سّاسمّالمادةّرقمّالمادة

  1 3 3 فنّيةالرتبية ال 12111111
 12111111 1 3 3 أساليب تدريس املوسيقى 12111121
  1 3 3 مدخل إىل احلاسوب 12111131

9ّ9ّ0ّّّالمجموع
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ّ"التربيَّةّالموسيقيَّة"صّتخصّ ّفيي ّبلومّالفنّ سيةّلبرنامجّالدّ يدّرتّ ةّالالخطّ 
 

ّ:حوّاآلتيعةّعلىّالنّ ساعةّمعتمدة،ّموزّ (66ّ)صة،ّالمهاراتّالمتخصّ :ّارابعّا
ّتطلبّالسابقمالّعمليّنظريّم.سّاسمّالمادةّرقمّالمادة
  3 1 2 (1)الغناء واألناشيد املدرسّية  –اآللة الرئيسّية  12111111
 12111111 3 1 2 (2)الغناء واألناشيد املدرسّية  –اآللة الرئيسّية  12111112
 12111112 3 1 2 (3)الغناء واألناشيد املدرسّية  –اآللة الرئيسّية  12111211
 12111211 3 1 2 (4)الغناء واألناشيد املدرسّية  –اآللة الرئيسّية  12111212
  3 1 1 (1)اآللة الثَّانويّة  12111121
 12111121 3 1  1 (2)اآللة الثَّانويّة  12111122
 12111122 3 1 1 (3)اآللة الثَّانويّة  12111221
 12111221 3 1 1 (4)اآللة الثَّانويّة  12111222
  3 1 2 (1)الّصولفيج الغنائّي  12111131
 12111131 3 1 2 (2)الّصولفيج الغنائّي  12111132
 12111132 3 1 2 (3)الغنائّي الّصولفيج  12111231
 12111231 3 1 2 (4)الّصولفيج الغنائّي  12111232
  6 1 2 (1)اجلوق الغنائي  12111241
 12111241 6 1 2 (2)اجلوق الغنائي  12111242
  1 3 3 نظريّات موسيقّية  12111111
 12111111 3 1 2 عزف آالت مدرسّية 12111161
 12111131 3 1 2 واملوسيقىاحلاسوب  12111201
  1 2 2 تاريخ املوسيقى العربية 12111112
   1 3 تدريب ميداين 12111201

66ّ51ّّّّالمجموع
ّ
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ّالت ربيةّالموسيقي ةبرنامجّ"/ّالدبلومّالفني"الخطةّالسترشاديةّلتخصصّ
==========================================ّ

 
ّالدراسيّالثانيالفصلّّالفصلّالدراسيّاألول

ّ.م.سّرقمّالمادةّاسمّالمادةّ م.سّالمادةّرقمّاسمّالمادة

 3 11111121 مهارات التواصل باللغة اإلجنليزية 3 11111111 املواطنة اإلجيابية ومهارات احلياة
 2 12111112 (2)الغناء واألناشيد –اآللة الرئيسّية  3 11111112 مهارات يف اللغة اإلجنليزية

 1 12111122 (2)اآللة الثَّانويّة  2 12111111 (1)الغناء واألناشيد  –اآللة الرئيسّية 
 2 12111132 (2)الّصولفيج الغنائّي  1 12111121 (1)اآللة الثَّانويّة 

 3 12111121 أساليب تدريس املوسيقى 2 12111131 (1)الّصولفيج الغنائّي 

 2 12111161 عزف آالت مدرسّية  3 12111111 نظريّات موسيقّية 

 2 12111112 العربيةتاريخ املوسيقى  3 12111111 الرتبية الفنّية

   

51ّّالمجموع51ّّالمجموع
 
 

ّالفصلّالدراسيّالرابعّالفصلّالدراسيّالثالث
ّ.م.سّرقمّالمادةّاسمّالمادةّ.م.سّرقمّالمادةّاسمّالمادة

 3 11111122 إدارة املنشآت اإلنتاجية الصغرية 3 11111123 اإلشراف والتنظيم الصناعي
الغناء واألناشيد  –اآللة الرئيسّية 

 (3)املدرسّية 
الغناء واألناشيد  –اآللة الرئيسّية  2 12111211

 (4)املدرسّية 
12111212 2 

 1 12111222 (4)اآللة الثَّانويّة  1 12111221 (3)اآللة الثَّانويّة 
 2 12111232 (4)الّصولفيج الغنائّي  2 12111231 (3)الّصولفيج الغنائّي 
 2 12111242 (2) –اجلوق الغنائي  2 12111241 (1)–اجلوق الغنائي 

 2 12111201 احلاسوب واملوسيقى  12111131 مدخل إىل احلاسوب
 3 12111201 ميداين تدريب 3  

51ّّالمجموع56ّّالمجموع
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ّالت ربيةّالموسيقي ةبرنامجّ"/ّالدبلومّالفني"ّالوصفّالمختصرّللموادّالتعليميةّلتخصص
===============================================ّ

 

الثقافةّالعامة:ّأوالّ   
ّ(:6-3ّ:3)16666111ّالمواطنةّاإليجابيةّومهاراتّالحياةّ

ذهّالمهاراتّفيّستخدامّهيوضحّالمساقّمفهومّالمواطنةّومهاراتّالحياةّوأهميتهماّفيّاكتسابّمهاراتّقيمه،ّوالعملّعلىّا
حيثّانّالمساقّيراعيّبناءّالمعرفهّفيّالموضوعاتّالتيّسعيهمّللحصولّعلىّتعليمّافضلّونتائجّايجابيهّفيّالعمل،ّ

يتضمنهاّالبرنامجّكماّويبنيّالمهارةّعندّالشبابّالستخدامهاّفيّتطبيقّالمعرفهّكماّويبنيّالثقهّفيّقدراتّالشبابّعلىّ
والمهارةّباالضافهّالىّتوفيرّالدعمّالشخصيّوالبيئيّلتغييرّالسلوكّمنّخاللّتعزيزّقيمّالمواطنةّّذهّالمعرفهاستخدامّه

.االيجابيةّوالثقافةّالمجتمعيةّالبناءةّوالعملّالمجتمعيّالتطوعي  
Skills in English Language 10000112 (3:3-0) 
This is a General English Language course which aims at developing the four English 
Language receptive and productive Skills; Listening, Reading, Writing and Speaking, as well 
as providing practice for the basics of grammar and vocabulary for effective and meaningful 
communication inside and outside the classroom.ّ

ّ
مهاراتّالتشغيلّواالستخدامّ:ّثانياّ   

Communication Skills in English Language 10000121 (3:3-0) 
This is a communication skills course which aims at improving learners’ oral and written 
communication skills by providing learners with the language needed to naturally and 
confidently communicate in an English speaking workplace environment and real life 
situations. 

ّ(6-3:3)16666111ّإدارةّالمنشآتّاإلنتاجيةّالصغيرةّ
ّ ّالوطنيّوالقضاءّعلىّالبطالة، ّفيّاإلقتصاد ّوأهميتها ّالصغيرة ّالمنشأتّاإلنتاجية ّوّيوضحّالمساقّمفهوم ّإدارتها وكيفية

ّالمشترياتّوالمخزون،ّوكيفيةّ ّإدارة ّوآلية ّالجدوى، ّمنّخاللّدراسة ّوتقييمّفرصّنجاحها ّالتحدياتّالتيّتعترضها، مواجهة
ّّو ّالعمالء ّخدمة ّوتقديم ّالمالية، ّشؤؤونها دارة ّوا  ّوالطبيعةّكذلكّتمويلها ّلها، ّتسويق ّعمل ّوكيفية ّبأخالقياتّالعمل، االلتزام

ّ.وخطةّالعملّالالزمةّللبدءّبهاّمعّالتركيزّعلىّالتجربةّاألردنيةّفيّهذاّالمجالالقانونيةّلهاّ



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

August, 2016 

 

7991تأسست عام   

ّ(6-3:3)16666113ّاإلشرافّوالتنظيمّالصناعيّ
اشكالّالتنظيمّاالداريّوميزاتها،ّدورّالفنيّفيّتطويرّالصناعةّودورةّفيّ،ّالمنشآتّالصناعيةّانواعهاّومواصفاتهاّواشكالهاّ

التعرفّعلىّالمخاطرّوطرقّ.ّسسةّالصناعيةّوّادارةّظروفّالعملّفيّالمنشآتّالصناعيةّالتسلسلّالهرميّفيّالمّؤ
التعرفّعلىّأجهزةّومعداتّالحمايةّحسبّالمواصفاتّالمعتمدةّة،ّاصنافّالحريقّمعداتّالمكافحة،ّ.ّالسيطرةّعليهاّ

دمةّالكهربائية،ّالتعاملّمعّالموادّالكيماويةّالكهرباءّمخاطرهاّتأثيراتهاّعلىّاالنسانّالحمايةّمنّالكهرباءّوالمعالجةّمنّالص
ّ.آثارهاّمخاطرهاّوشروطّالتخزين،القوانينّالمحليةّوالضمانّاالجنماعي

ّ
ّالعلومّالمساندة:ّثالثاّ 

ّساعاتّمعتمدة9ّّّّالعلومّالمساندة .5
ّالتربيةّالفنيةّ:سـمّالمسـاقا

ّّّّ(52100555ّ)ّّّّّّّّّّ:رقمّالمساق
ّساعاتثالث6ّّ:ّّّالساعاتّالمعتمدة

ّّ:هدفّالمساق
ويهدف . لنظريات اخلاصة برسوم األطفال وخصائصها من خالل التقومي التحليلي لنماذج من هذه الرسوماتوايتناول هذا املساق مفهوم الرتبية الفنية وأهدافها 

 .يف تدريس مادة الرتبية الفنية املساق إىل إكساب الطالب للمعارف واملهارات الالزمة وتعريفه بأهم املناهج والوسائل املستخدمة
ّّ(52100525)ّ:رقـمّالمسـاق

ّّأساليبّتدريسّالموسيقىّّ:سـمّالمسـاقا
ّّّساعات6ّّّّّ:عددّالساعاتّالمعتمدة

ّ:هدفّالمساق
 بعامة يةالتدريسالعملية ساسية اليت يستخدمها املدرس يف يسعى املساق اىل تزويد الطلبة بنظريات الرتبية املوسيقية القدمية واحلديثة باإلضافة اىل املفاهيم الرتبوية األ

وكيفية  تدريس املوسيقى، والبحث يف جدوى تلك الطرق بالبحث عن أساليب ذين اهتمواراء الرتبويني الآوتدريس املوسيقى بشكل خاص، باإلضافة اىل تعريفه ب
 . استغالهلا وتوظيفها يف العملية التعليمية

 (52100565)ّّّّّّّّّ:ّرقمّالمساق
ّبّومدخلّإلىّالحاس :سـمّالمسـاقا

ّّّساعات6ّّّّّ:الساعاتّالمعتمدة
( Windows)يشكل املساق مقدمة أساسية يف جمموعة واسعة من مهارات احلاسب وتكنولوجيا املعلومات تغطي جماالت النظم احملوسبة واألنظمة التشغيلية 

 .املعلومات واالتصاالت واالنرتنتوشبكات ( MS Office)والربامج التطبيقية 
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ّ:ساعةّمعتمدةّموزعةّعلىّالنحوّاآلتي(22ّ:ّ)المهاراتّالمتخصصة
 
ّالغناءّواألناشيدّالمدرسيةّ/ّاآللةّالرئيسيةّ:ّسمّالمساقا

 (52105555ّ)(5ّّّّّ)الغناءّواألناشيدّالمدرسيةّّ-اآللةّالرئيسية -5
 (52105552ّ)(2ّّّّّ)الغناءّواألناشيدّالمدرسيةّّ-اآللةّالرئيسية -2
 (52105255ّ)(6ّّّّّ)الغناءّواألناشيدّالمدرسيةّّ-اآللةّالرئيسية -6
ّ(52105252ّ)(2ّّّّّ)الغناءّواألناشيدّالمدرسيةّّ-اآللةّالرئيسية -2

ّساعتان2ّ:ّالساعاتّالمعتمدة
ّ:هدفّالمساق

 آلة البيانو والبيانو الكهربائيتطبيقات عملية على مهارات العزف على ( 4 – 1) ، الغناء واألناشيد املدرسية مناآللة الرئيسيةب اخلاّصة ساااتاملتشمل جمموعة 
 واخاصة آلية رركة مع الرتكيز على تقنيات اليد اليسرى واليد اليمىن وصوال إىل تقنيات العزف املتقدمةاخلاصة باآللة املوسيقية األساسية والتقنيات من املهارات  بدء  

من خالل دراسة جمموعة خمتارة من  اللحين يغطي املساق وضعيات اليدين عند العزف وتقنيات األصابع والتعبريالتآلفات وطرق االنتقال فيما بينها حبيث 
السالمل  فضال  عن الرتكيز على أداء كافة (Etudes)هبا والتمارين اخلاصة الغربية واملقطوعات العربية اخلاصة باألغاين واألناشيد املدرسية املقطوعات النموذجية 
السلم، املقام، التقنيات : هذا ويتضمن املساق جزء  نظري ا إلعطاء شرر ا مفصال  عن طبيعة األعمال املوسيقية والتعريف هبا من ريث .بأنواعها املوسيقية واألربيجيو

 .اليد اليسرى وباجلملة دراسة كافة تفاصيلها ورموزهاالعزفية، ديناميكية العمل، تآلفاهتا املوسيقية ورركة 
ّاآللةّالثانويةّّ:سمّالمساقا

 (52105525(ّّّّ)5)اآللةّالثانويةّ -5
 (52105522ّ(ّّّّ)2)اآللةّالثانويةّ -2
 (52105225(ّّّّ)6)اآللةّالثانويةّ -6
ّ(52105222(ّّّّ)2)اآللةّالثانويةّ -2

ّةّواحدةساع5ّّ:الساعاتّالمعتمدة
ّ:هدفّالمساق

وضعيات اليدين من خالل الرتكيز على  البيانو إىل تعريف الطالب باملهارات األساسية للعزف على آلة( 4 – 1)من هتدف جمموعة مسااات الربنامج الثانوي 
من املقطوعات النموذجية اليت من خالل دراسة جمموعة خمتارة اللحين إىل جانب تناول الرموز اخلاصة بديناميكية العمل عند العزف وتقنيات األصابع والتعبري 

ّ.، اليت تشمل السالمل املوسيقية واألربيجيو ومبا يتناسب وادرات الطالب وراجاته املهنية(Etudes)تشكل الرتاث العاملي لآللة والتمارين اخلاصة هبا 
ّ

ّالصولفيجّالغنائيّ:اسمّالمساق
ّساعتان2ّ:ّالساعاتّالمعتمدة

 ّ(52105565(ّّّّ)5)الصولفيجّالغنائيّ -5
 ّ(52105562(ّّّّ)2)الصولفيجّالغنائيّ -2
 ّ(52105265(ّّّّ)6)الصولفيجّالغنائيّ -6
 ّ(52105262(ّّّّ)2)الصولفيجّالغنائيّ -2
ّ

ّ
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 :هدفّالمساق
املختلفة مبا فيها الكبرية والصغرية  إىل تطوير مهارات الطالب السمعية و متكينه من متييز النغمات واألبعاد( 4 - 1) من هتدف جمموعة مسااات الصولفيج

 يُركَّز هنا على إكسابكما . وغريهاالتوافقات الثالثية والسباعية بأنواعها والسالمل الكبرية والصغرية وامللونة فضال  عن متكني الطالب من معرفة  والزائدة والنااصة،
 ذلك املتعدد األصوات، إضافة إىل تطبيقات على تقنيات التصوير والتحويل واراءة املفاتي  اإلمالء اإليقاعي واللحين مبا يفو  املوسيقية كتابةالالطالب مهارات 
ّ.املوسيقية املختلفة

ّالكورالّّ-الجوقّالغنائيّّ:اسمّالمساق
 (52105225)الكورالّّّّّ-(5ّّ)الجوقّالغنائيّ -5
ّّ(52105222)الكورالّّّّّ-(2ّّ)الجوقّالغنائيّ -2

ّساعات2ّالساعاتّالمعتمدةّ
ّ:هدفّالمساق

انطالا ا من الرتكيز  مدروس بشكل أكادمييوذلك الغناء اجلماعي األداء اجلماعي لدى الطلية واخاصة إىل تطوير مهارات ( اجلوق الغنائي)هتدف مسااات الكورال 
كما يلعب الغناء . وتية وحتسني األداء اجلماعيتوسيع املسارة الصلتطوير اجلانب الغنائي لدى الطلبة و اخلاصة املعدة  واملقطوعات التمارين على جمموعة من

اا اجلماعي دور   ب، مع اإلشارة إىل أمهية هذا املساق الذي يلعب فيه األداء اجلماعي دور ا بارز ا يف زيادة يف تطوير املهارات السمعية اللحنية واهلارمونية للطال مهم 
ّ.لني إلجناز األعمال املوسيقية اجلماعيةثقة الطالب بنفسه وجعله أكثر تقدير ا للوات واجلهد املبذو 

 
ّىموسيقالنظرياتّ:ّسمّالمساقا

ّّّّ(52105515:ّ)رقمّالمساق
ّساعة6ّ:ّالساعاتّالمعتمدة

ّ:هدفّالمساق
العناصر النغمية واإليقاعية ومبادئ التدوين والتعبري املوسيقي واملسافات  واواعدها األساسية من خالل تناولالنظريات املوسيقية الغربية احلديثة  مبادئاملساق هذا يتناول 

 .، كما يتناول هذا املساق مدخال  للتعريف بأهم أنواع التآلفات املوسيقيةإىل نظرية السالمل املوسيقية الكبرية والصغرية وامللونة ودائرة اخلامسات واألبعاد الطنينية وصوال  
ّمدرسيةّعزفّآلت:ّسمّالمساقا

ّّّّ(52105565ّّّّّ:ّ)ّرقمّالمساق
ّتانساع2ّّ:عددّالساعاتّالمعتمدة

ّ:هدفّالمساق
، ثيبدأ بأخذ إيقاعات بسيطة والتعرف على أمسائها وطريقة اآللةريث يشرح طريقة الضرب الصحي  على ( جمموعة أورف)يزود هذا املساق الطالب مببادئ العزف على اآلالت اإليقاعية 

التدريب على آلة اإلكسيلفون اإليقاعية  وأدائها وجيب على الطالب استخدام نوعني على األال من اآلالت اإليقاعية األوىل ذاتية التصويت والثانية ذات الغشاء، كما يقدم املساقتدوينها 
 .املنغمة، ريث يتعلم الطالب أداء بعض املقطوعات البسيطة عليها

ّالحاسوبّوالموسيقي:ّسمّالمساقا
ّّّ(52105215ّ:ّ)رقمّالمساق

ّثالثّساعات6ّ:ّالساعاتّالمعتمدة
التدوين املوسيقي احملوسبة وجعل الطالب ميتلك من خالل تعريف الطالب بأهم برجميات املوسيقي  يتناول املساق التطبيقات املوسيقية لربامج احلاسوب يف جماالت التدوين

كيفية اليت جتعله اادر ا على تطبيق عملي لكافة املهارات املوسيقية اخلاصة بالتدوين املوسيقي بشكل حموسب، وصوال  لدراسة بعض املقدرة الكافية يف التعامل مع تلك الربامج بال
 .التوزيع والتأليف املوسيقي وحتليل ومعاجلة التسجيالت املوسيقيةأساليب 
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ّ
ّ:تطبيقاتّعمليةّ–تدريبّ:ّسمّالمساقا

ّ(52105295):ّرقمّالمساق
ّانساعت6ّ:ّالساعاتّالمعتمدة

ّ:هدفّالمساق
التدريس الصفي والفردي يتعرف الطالب يف هذا املساق على أساليب وتقنيات التعليم الناجحة من خالل املراابة والقيام بالتدريس الفعلي باستخدام وتطبيق مبادئ 

حبيث يستطيع  تعميق معارف الطالب وتوسيع خربته العملية يف جمال التدريس اجلماعي والفرديوحتليل طرق التدريس واملواد التعليمية املعتمدة ميدانيا، كما يهدف إىل  
وجعله أكثر ادرة على إجياد الرتبوية  الطالب تطوير مهاراتتشكيل الفرق املوسيقية بكافة التشكيالت وإاامة العروض املوسيقية بإتقان، ريث يسعى هذا املساق إىل 

 .للمبادئ الرتبوية بشكل مستقل وحتت إشراف مدرس املساق العمليعرب التطبيق اليت اد تواجهه أثناء عمله  احللول املناسبة للصعوبة
ّ
ّ
ّ
 

 


