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 في
  العموم الموسيقيةتخصص

(حصريًا معيد موسيقات القوات المسمحة)  
تم اعتماد هذه الخطة الدراسية بموجب قرار مجمس عمداء جامعة البمقاء التطبيقية رقم 

وتطبق اعتبارًا من مطمع العام  (الجمسة التاسعة)م 28/11/2017  تاريخ 264/2017/2018
( 2017/2018(الجامعي 

من العموم الموسيقية / الموسيقى تتكون الخطة الدراسية لنيل الدرجة الجامعية المتوسطة في برنامج 
:  ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (72)

ساعة معتمدة المتطمب الرقم 
 12الميارات العامة . 1
 6ميارات التشغيل . 2
 9العموم المساندة . 3
 45الميارات المتخصصة . 4

 72المجموع 
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: وصف مخرجات التخصص
ييدف التخصص الى اعداد موسيقيين متخصصين قادرين عمى القيام بالميام الفنية والتقنية في 

بناء ، تطوير االذن الموسيقية، مجال الموسيقى من خالل التعرف عمى العناصر االساسية لمموسيقى
التعريف باألدب الموسيقي من ، وتطوير الميارات العممية في العزف عمى مختمف اآلالت الموسيقية

العصور القديمة وحتى المعاصرة وتأىيل موسيقيين بغيو االتجاه الى التأليف والتمحين والقيادة 
. الموسيقية بعد االلمام بالمتطمبات التقنية الضرورية لمولوج الى عالم االبداع الموسيقي
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 :المجاالت المعرفية لممهارات المتخصصة
 

الرقم  
 

 المجال المعرفي
 الساعات المعتمدة 

المواد التعميمية لممجال  عممي نظري 
الساللم ، االوزان الموسيقية، الشجرة الموسيقية، تعريف الموسيقى وعناصرىا 0 6النظريات الموسيقية  1

التالفات ، (المسافات الموسيقية)االبعاد ، المصطمحات الموسيقية، الموسيقية
. عالمات االختصار الموسيقية، الثالثية

كيفية عزف جميع ، كيفية صيانة اآللة الموسيقية، التعريف باآللة الموسيقية 36 6االداء الموسيقي  2
تعمم تكنيك العزف عمى اآللة ، (مدى اآللة)النوتات الموسيقية لآللة 

عزف المقطوعات ، عزف التمارين الخاصة بكل آلة موسيقية ، الموسيقية
تعمم القراءة الموسيقية . الموسيقية عمى اختالف مستوياتيا ودرجات صعوبتيا

والعزف ضمن الفرق الموسيقية عمى اختالف . و االمالء الموسيقي
. تشكيالتيا

تريف ، توزيع الكوردات الموسيقية عمى المدرج الكبير، التالفات الثالثية 0 8التأليف والتمحين   3
عمل ىارموني لمحن وضمن ، النوتات الرئيسية والثانوية، الكوردات الموسيقية

نشأتيا وتاريخيا )التعريف باآلالت الموسيقية الرئيسية ، قواعد اليارموني
المدى الصوتي لكل ، دور كل آلة موسيقية في الفرقة الموسيقية، (وتطورىا

واستخدام تطبيقات الحاسوب في الموسيقى ، آلة موسيقية وطبقة الصوت ليا
تدوين ، من خالل التعرف عمى برامج الكمبيوتر التي ُتعنى بالموسيقى

التطبيقات العممية عمى ،  الموسيقى عن طريق البرامج اإللكترونية الموسيقية
. تمك البرامج وكيفية استخداميا في التأليف والتمحين والتوزيع الموسيقي

اشير المؤلفين ، تاريخ تطور الموسيقى من العصور القديمة وحتى المعاصرة 0 2تاريخ الموسيقى  4
نوع اآلالت )تحميل الموسيقية لكل عصر ، لكل مرحمة واىم مؤلفاتيم

. (الخ.....طبيعة اليارموني ونوع الموسيقى ، الموسيقية
وتكوين الفرق الموسيقية عمى اختالف ، التعريف بفن القيادة الموسيقية 2 1القيادة الموسيقية  5

. وكيفية قيادة المقطوعات الموسيقية بأوزان مختمفة، انواعيا
التدريب الميداني -  0* تدريب ميداني 6

م . س45 38 23مجموع الساعات المعتمدة 
. التدريب الميداني مستمر ولمدة ثمانية اسابيع*  



 جامعة البلق اء التطبيقية

 

 

  
 
 

 

Al-Balqa’ Applied University 

 

 

 

1997تأسست عام   

 " العموم الموسيقية "لتخصص الخطة الدراسية 
 =====================================================

: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (12)الميارات العامة، : أوالً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3المواطنة اإليجابية وميارات الحياة  020000111
  0 3 3الثقافة اإلسالمية  020000121
  0 2 2التربية الوطنية  020000131
  0 1 1العموم العسكرية  020000181
  0 3 3ميارات لغوية انجميزية  020000101

  0 12 12 (م.س) المجموع

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (6)ميارات التشغيل ، : ثانياً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 2 2ميارات التواصل بالمغة اإلنجميزية  020000122
  0 2 2 ريادة األعمال 020000231
  0 2 2 الصحة والسالمة والبيئة المينية 020000141

  0 6 6 (م.س) المجموع

 
: ساعات معتمدة موزعة عمى النحو اآلتي (9) المساندة، الميارات: ثالثاً 

المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
  0 3 3 المدخل إلى الموسيقى 021901101
  0 3 3 عمم موسيقى الشعوب 021901102
 *020000161 4 01 3 ميارات حاسوب 021901103

  2 7 9 (م.س) المجموع
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 " العموم الموسيقية "لتخصص الخطة الدراسية 
 ==================================================

 :ساعة معتمدة، موزعة عمى النحو اآلتي (45)الميارات المتخصصة، : رابعاً 
المتطمب السابق عممي نظري م .ساسم المادة رقم المادة 
-  0 2 2 1النظريات الموسيقية  021901111
 021901111 0 2 2 2النظريات الموسيقية  021901112
 021901112 0 2 2 3النظريات الموسيقية  021901211
-  4 0 2 1الزامية/آلة رئيسية  021901121
 021901121 4 0 2 2الزامية /آلة رئيسية 021901122
 021901122 4 0 2 3الزامية /آلة رئيسية 021901123
 021901123 4 0 2 4الزامية /آلة رئيسية 021901221
 021901221 4 0 2  5الزامية /آلة رئيسية  021901222
 021901222 4 0 2 6الزامية /آلة رئيسية  021901223
-  2 0 1 1آلة ثانوية  021901131
 021901131 2 0 1 2آلة ثانوية  021901132
-  2 1 2 1الصولفيج الغنائي  021901141
 021901141 2 1 2 2الصولفيج الغنائي  021901142
 021901211 0 2 2 1اليارموني /عمم توافق االصوات 021901151
 021901151 0 2 2 2اليارموني /عمم توافق االصوات 021901152
 021901103 0 2 2تطبيقات الحاسوب الموسيقية  021901161
-  0 2 2عمم اآلالت الموسيقية  021901171
  4 0 2موسيقى الحجرة  021901172
  0 2 2ادارة الفرق الموسيقية  021901271
  0 2 2اساليب تدريس الموسيقى  021901272
  0 2 2تاريخ الموسيقى   021901181
 021901171 2 1 2القيادة الموسيقية  021901191
- -  0 3*  تدريب ميداني  021901291

  38 23 45المجموع 
. تدريب ميداني مستمر ولمدة ثمانية اسابيع*  
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 " العموم الموسيقية "الخطة االسترشادية لتخصص 

 
السنة االولى 

الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول 
م .س اسم المادة رقم المادة م .س اسم المادة رقم المادة 

 2ميارات التواصل بالمغة االنجميزية  020000122 2الصحة والسالمة والبيئة المينية  020000141
 3التربية الوطنية  020000131 3انجميزي /ميارات لغوية 020000101
 2 3النظريات الموسيقية  021901211 3مدخل الى الموسيقى  021901101
 3المواطنة االيجابية وميارات الحياة  020000111 2 1النظريات الموسيقية  021901111
 2 3آلة رئيسية  021901123 2 2النظريات الموسيقية  021901112

 2 1اليارموني /عمم توافق االصوات 021901151 2 1الصولفيج الغنائي  021901141
 2 2الصولفيج الغنائي  021901142 2 1آلة رئيسية  021901121
 2 4آلة رئيسية  021901221 2 2آلة رئيسية  021901122

 18المجموع  18المجموع 
 

السنة الثانية 
الفصل الدراسي الثاني الفصل الدراسي األول 

م .س اسم المادة رقم المادة م .س اسم المادة رقم المادة 
 2تطبيقات الحاسوب الموسيقية  021901161 3ميارات الحاسوب  021702101
 1 2آلة ثانوية  021901132 1 1آلة ثانوية  021901131
 2 6آلة رئيسية  021901223 3عمم موسيقى الشعوب  021901102

 2 2اليارموني /عمم توافق االصوات 021901152 2عمم اآلالت الموسيقية  021901171
 2القيادة الموسيقية  021901191 3الثقافة االسالمية  020000121
 2موسيقى الحجرة  021901172 2تاريخ الموسيقى  021901181

 3تدريب ميداني   021901291 2 5آلة رئيسية  021901222
 2ادارة الفرق الموسيقية  021901271 2اساليب تدريس الموسيقى  021901272

 2ريادة االعمال  020000231   
 18المجموع  18المجموع 
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" العموم الموسيقية"وصف مختصر لمواد الخطة الدراسية لتخصص 
 

الثقافة العامة : أوالً 
( 0-3: 3 )020000111المواطنة اإليجابية ومهارات الحياة

يوضح المساق مفيوم المواطنة وميارات الحياة وأىميتيما في اكتساب ميارات قيمو، والعمل عمى استخدام 
حيث ان المساق يراعي بناء ذه الميارات في سعييم لمحصول عمى تعميم افضل ونتائج ايجابيو في العمل، ه

المعرفو في الموضوعات التي يتضمنيا البرنامج كما ويبني الميارة عند الشباب الستخداميا في تطبيق 
ذه المعرفو والميارة باالضافو الى توفير الدعم المعرفو كما ويبني الثقو في قدرات الشباب عمى استخدام ه

الشخصي والبيئي لتغيير السموك من خالل تعزيز قيم المواطنة االيجابية والثقافة المجتمعية البناءة والعمل 
 .المجتمعي التطوعي

( 0-3: 3 )020000121الثقافة اإلسالمية 
 .وأىدافيا وظائفيا – بيا المتعمقة والنظم وموضوعاتيا معانييا وبيان اإلسالمية الثقافة تعريف . 1
 .عمييا تقوم التي واألسس واألركان اإلسالمية الثقافة ومقومات مصادر. 2
 .اإلسالمية الثقافة خصائص. 3
 واإليمان العمم بين والعالقة والعمم، اإلسالم. 4
 .اإلسالمية الثقافة تواجو التي التحديات. 5
 .اإلسالم حول تثار التي الشبيات رد. 6
 .اإلسالمية الثقافة إطار في الشرعية واآلداب اإلسالمية األخالق. 7
 .اإلسالمية النظم. 8

( 0-2: 2 )020000131التربية الوطنية 
يعد مساق التربية الوطنية من المتطمبات اإلجبارية لجميع طمبة كميات المجتمع األردنية وامتدادا عضويا 

لفمسفة التربية الوطنية والتعميم باعتبارىا بعدا من أبعاد اإلستراتيجية الوطنية لمتعميم العالي، وينطمق مساق 
من مجموعة الثوابت األردنية وعمى رأسيا العقيدة اإلسالمية السمحة، ومبادئ الثورة العربية " التربية الوطنية"

. الكبرى، والدستور األردني والتجربة الوطنية
( 0-1: 1 )020000181عموم عسكرية 
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الجيش العربي، أسمحة المناورة، أسمحة اإلسناد، أسمحة الخدمات / نشأة وتطور القوات المسمحة: المحور األول
، حرب 1968، معركة الكرامو 1967، 1948حروب )الثورة العربية الكبرى، الحروب العربية اإلسرائيمية : المحور الثاني

الجيش العربي في التنمية الوطنية الشاممو - ، دور القوات المسمحة األردنية(1973تشرين 
األمن العام، المخابرات العامة، قوات الدرك، الدفاع المدني : المحور الثالث
( 0-3: 3 )020000101انجميزي / مهارات لغوية

The course consists of 8 units. Each unit has speaking activities that deal with dialogues, 

introducing oneself, talking about families. Also the units include pronunciation and listening 

with intonation activities. The reading and writing activities concentrate on question writing 

biography, E-mail, and writing blog post. 
 
مهارات التشغيل واالستخدام  : ثانياً 

( 0-2: 2 )020000122مهارات التواصل بالمغة اإلنجميزية 
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. 

( 0-2: 2 )020000231ريادة األعمال 
يوضح املساق مفهوم ريادة ألاعمال، ثأثيرها في إلاكحصاد الوطني ودورها في اللضاء على البطالة، وكيفية اسححداث 

أفكار ريادية ومبحكزة لحوائم اححياجات املجحمع و مواجهة املخاطز والححديات التي جعترضها، وثلييم فزص هجاحها من 

خالل دراسة الجدوى، وكيفية حساب كلفتها وثمويلها وئدارة شإؤوجها املالية، وكيفية عمل جسويم لها، والطبيعة 

. اللاهوهية لها وخطة العمل الالسمة للبدء بها مع التركيز على الحجزبة ألاردهية في هذا املجال

( 0-2: 2 )020000141الصحة والسالمة والبيئة المهنية 
دراسة أهم الاخطار وأكثرها ئهخشارا في  .اهداف الصحة والسالمة في بيئة العمل وطزق حماية املحواجدين واملحأثزين

مخحلف مجاالت العمل ، ثمييز املخاطز الكيماوية والبيولوجية والسلوط من املزثفعات واملخاطز الفيزيائية في بيئة 

العمل و الحزيم والكهزباء واملخاطز الناثجة من املالئمة، ثمييز مصادر املخاطز وثأثيرتها على الصحة وسالمة العمل وطزق 

مناكشة الخسلسل الهزمي للسيطزة  .ضبط املخاطز لحخفيف ئححمالية حدوثها والحخفيف من هحائجها في حالة حدوثها

. على املخاطز وطزق ئخحيار معدات الحماية الشخصية وثطبيم الاسعافات الاولية في حاالت الاصابات البشزية

 .الحعزف على املحطلبات اللاهوهية الاردهية  الزئيسية لحماية العاملين
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 العموم المساندة: ثالثاً 

 
(: 0-3: 3           )021901101المدخل الى الموسيقى     

 
عناصر : يتناول المساق المفاىيم التالية. ييدف المساق الى التطوير النظري والسمعي لممفاىيم الموسيقية لدى الطالب

القوالب الموسيقية لممرحمة الكالسيكية في الموسيقى االوروبية بما ، الموسيقى بما في ذلك المحن وااليقاع واليارموني
. الخ....الكونشيرتو ، السوناتا، السيمفونية: في ذلك 

. مخرجات المساق
. التعامل السمعي والنظري مع عناصر الموسيقى المختمفة .1
التعرف عمى مجموعة واسعة من المؤلفات الموسيقية التي تمثل العصور الرئيسية وقوالبيا ومصادرىا  .2

 .الثقافية
(: 0-3: 3  )021901102عمم موسيقى الشعوب          

 
كأحد العموم الموسيقية الرئيسية التي ، االنثوميوزيكموجي / ييدف المساق الى تعريف الطمبة بعمم موسيقى الشعوب 
يتناول المساق ". الشعب يصنع الموسيقى" من منطمق ، ُتعنى بدراسة الموسيقى من منظور موسيقي انثروبولوجي 

اذ انو يرتبط ارتباطا مباشرا بحياة ، موسيقى الشعوب المختمفة في معظم مناطق العالم من حيث النشأة واالصول
، واالجتماعية ، ويحمل عالقة الموسيقى بيذه الشعوب من حيث نشأتيا وارتباطيا بالخصوصية الفكرية ، الشعوب 

وما ، ويعكس مدى ارتباط الموسيقى بالنواحي السالفة الذكر، كما يبحث في انواعيا ، والثقافية لتمك الشعوب، الدينية
والتي تبرز من خالل الساللم الموسيقية " الخصوصية الموسيقية" تفرضو ىذه النواحي من تأثيرات تتضح عمى شكل 

كما يتناول كيفية ، باإلضافة الى دراسة تحميمية لآلالت الموسيقية، وطقوس الموسيقى، االلحان وطبيعتيا، االيقاعات، 
كما يشتمل عمى جوانب تتطمب ، تطور موسيقى ىذه الشعوب من تمك الموسيقى االصمية لتكون كما ىي عميو اليوم

. ان يقوم الطالب بالمقارنة بين ىذه الموسيقات لموقوف عمى اوجو التشابو واالختالف فيما بينيا
. مخرجات المساق

 .ان يدرك الطالب خصوصية الموسيقى كأحد المكونات الرئيسية لممنظومة الفكرية والثقافية لجميع الشعوب .1
 .تحميل الموسيقى كجزء من السياق الثقافي لمشعوب والجماعات .2
 .تمييز الخصائص العامة لموسيقى الشعوب بحسب التقسيم التاريخي العام لمخارطة الموسيقية العالمية .3
 .االلمام بالمصادر البيميوغرافية في االنثوميوزيكولوجي .4
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ادراك مدى شمولية عمم موسيقى الشعوب لنموذج الفكر الموسيقي لمشعوب ومدى ارتباطو بالعموم  .5
لتحقيق الحد االقصى من التكامل في دراسة حياة الشعوب ضمن آليات الدراسة والبحث ، األنثروبولوجي واالثرية

. والتحميل
Computer Skills 021901103  (3: 1-4): 

An introduction to computing and the board field of information of technology is given. 
Topics covered include the basic structure of digital computer system, microcomputer, 
operating system, application software, data communications and network and the 
internet. Hands-on learning emphasizes Windows xp, MS-office2000, and the internet. 
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: المهارات المتخصصة: رابعاً 
 

. النظريات الموسيقية: اسم المساق 
 (: 0-2: 2  )021901111 :   1النظريات الموسيقية  .1
 (: 0-2: 2  )021901112:   2النظريات الموسيقية  .2
 (: 0-2: 2  )021901211 :   3النظريات الموسيقية  .3

:  ىدف المساق
الى التعريف بالعناصر المكونة ألساسيات التدوين  (3-1)تيدف مجموعة مساقات النظريات الموسيقية من 

، الساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة واليارمونية، الموازين الموسيقية البسيطة والمركبة، المفاتيح الموسيقية، الموسيقي
 .المصطمحات الموسيقية والتالفات الثالثية، (المسافات)االبعاد ، دائرة الخماسيات
تطبيقات الحاسوب الموسيقية :  اسم المســـــــــاق

  021901161: رقم المســــــــاق
(: 0-2: 2):  الساعات المعتمدة

: ىدف المساق
تعريف الطمبة مجاالت استخدام الحاسب في العمل الموسيقي وآليات استخدام برامج الكمبيوتر الموسيقية وآليات 

وميارات التنويت ، يتناول المساق ابرز البرامج الموسيقية اإللكترونية. دمجيا في مجاالت الموسيقى النظرية والعممية
ويشرح آليات التعامل مع االجيزة واالدوات الموسيقية ، التأليف الموسيقي، االعداد الموسيقي، الموسيقي االلكتروني

اإللكترونية وامكانية ربطيا بتمك البرامج لغايات التدوين والتأليف والتوزيع الموسيقي باإلضافة الى تقنيات المعالجة 
. الصوتية

. عمم اآلالت الموسيقية: اسم المساق
 021901171: رقم المساق

(: 0-2: 2): الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

. والتعرف عمى اآلالت الموسيقية الرئيسية من حيث التطور التاريخي والدور، فيم مبادئ تصنيف اآلالت الموسيقية
يتناول المساق وصف اآلالت الموسيقية العالمية الشائعة والمستخدمة في الفرق الموسيقية العسكرية واالوركسترا 

وكذلك ، مبدأ عمميا وطرق األداء عمييا من تقنيات واساليب العزف عمييا، تركيبيا، من حيث تصنيفيا، السيمفوني
. نشأتيا وتطورىا وتصنيفيا ودورىا في الفرق الموسيقية المختمفة وامكانياتيا الصوتية واستخداميا في العمل الموسيقي

الصولفيج الغنائي : اسم المساق
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 (2-1: 2.       )021901141   1الصولفيج الغنائي .1
 (2-1: 2  )021901142   2الصولفيج الغنائي .2

: ىدف المساق
الى تطوير ميارات الطالب السمعية وتطوير األذن الموسيقية  (2-1)تيدف مجموعة مساقات الصولفيج الغنائي من 

تعزيز ، الصوتية (المسافات)تمييز كافة االبعاد ،  التعامل مع النماذج االيقاعية، القراءة الصولفائية: لمطمب من حيث 
، الكبيرة، التامة)االبعاد ، نماذج ايقاعية: القدرة عمى التعامل مع االمالء المحني وااليقاعي يشتمل المساق عمى

الزائدة ، الصغيرة، الكبيرة )الخ والتالفات ... الساللم الكبيرة والصغيرة، وااللحان الدياتونية (الخ.... الصغيرة  
. واالنقالبات وقراءة المفاتيح الموسيقية المختمفة (والناقصة

الزامية / آلة رئيسية : اسم المساق
 (4-0: 2  )021901121  1الزامية / آلة رئيسية  .1
 (4-0: 2  )021901122   2الزامية / آلة رئيسية  .2
 (4-0: 2  )021901223  3الزامية / آلة رئيسية  .3
 (4-0: 2  )021901221  4الزامية / آلة رئيسية  .4
 (4-0: 2  )021901222  5الزامية / آلة رئيسية  .5
 (4-0: 2  )021901223  6الزامية / آلة رئيسية  .6

: ىدف المساق
الى بناء وتطوير الميارات العممية في العزف عمى آلة  (6-1)االلزامية من /تيدف مجموعة مساقات اآللة الرئيسية 

موسيقية بدًء من الميارات االساسية الخاصة باآللة الموسيقية وصوال الى تقنيات العزف المتقدمة من خالل العزف 
وعزف المقطوعات  (Etudes)التمارين من كتاب التمارين ، الفردي لبرنامج اآللة الذي يتضمن الساللم الموسيقية

. الموسيقية العالمية من كافة العصور واساليبيا المختمفة
آلة ثانوية : اسم المساق 

 (2-0: 1   )021901131 1آلة ثانوية  .1
 (2-0: 1   )021901132 2آلة ثانوية  .2

: ىدف المساق
الى تطوير ميارات الطالب في العزف عمى البيانو الكيربائي او البيانو  (3-1)تيدف مساقات اآللة الثانوية من 

من خالل برنامج محدد لكل من ىذه  (ما لم تكن آلتو الرئيسية بيانو ففي ىذه الحالة يختار آلة أخرى)العادي 
المساقات مع التركيز عمى التالفات وطرق االنتقال فيما بينيا بحيث تغطي المساقات وضعيات اليدين عند العزف 

وتقنيات االصابع  من خالل دراسة مجموعة مختارة من المقطوعات الموسيقية تشكل التراث العالمي لآللة والتمارين 
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.  والتي تشمل الساللم الموسيقية واالربيجيو وبما يتناسب وقدرات الطالب وحاجاتو المينية (Etudes)الخاصة بيا 
هارموني /عمم توافق االصوات:  اسم المساق

 (0-2: 2  )021901151   1اليارموني  / عمم توافق االصوات  .1
 (0-2: 2  )021901152   2اليارموني  / عمم توافق االصوات  .2

 :ىدف المساق
الى تزويد الطالب بالقدرة عمى كتابة نسيج من اربعة اصوات  (2+1)اليارموني /تيدف مساقات عمم توافق االصوات

اساسيات ، يتناول المساق قواعد الحركة في النسيج رباعي األصوات. باستخدام كافة التالفات الدياتونية الموسيقية
الباص المرقوم ووضع ىارموني ، تحميل اليارموني، الدرجات السممية ووظائفيا المحنية واليارمونية: النظام المقامي

. لمحن
تاريخ الموسيقى  :  اسم السماق
  021901181:  رقم المساق

( 0-2: 2):    الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

، عصر الباروك ، التعريف بالتاريخ الموسيقي لمحضارات القديمة في قارة اوروبا  مرورًا بالعصور الوسطى
نظرية ، األعمال الموسيقية، المؤلفين، األساليب : يتناول المساق . الرومانتك وصواًل الى العصر الحديث، الكالسيكي
. التاريخ الثقافي والفكري لفن الموسيقى األوروبية، األداء، الموسيقى
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القيادة الموسيقية :  اسم السماق
  021901191:  رقم المساق

( 2-1: 2):    الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

والسيطرة عمى ، وكيفية التعامل مع العازفين عمى اختالف مستوياتيم، تقديم اسس في فن القيادة وصفات القائد الناجح
بما يضمن ادامة . الفرقة الموسيقية بما يضمن تحسين اداء الفرقة وعزف المقطوعات الموسيقية بكل احترافية واقتدار

. التواصل بين قائد الفرقة والعازفين
موسيقى الحجرة :  اسم السماق
  021901172:  رقم المساق

( 4-0: 2):    الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

ييدف المساق الى تعريف الطالب بالبرامج المستخدمة في موسيقى الصالة وميارات االداء في الفرق الموسيقية 
 (او بمصاحبة البيانو)الصغيرة ويتضمن التدريب عمى االعمال الموسيقية التي يختارىا مدرب الفرقة واداء عمني منفرد 

.   مرة واحدة عمى االقل في نياية الفصل
ادارة الفرق الموسيقية :  اسم المساق
 021901271:  رقم المساق

. ساعتان معتمدة:  الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

وتقديم اطارًا ، ييدف المساق الى اعطاء الطمبة مجموعة من المبادئ واالرشادات حول كيفية ادارة الفرق الموسيقية
. عمميًا يمكن قادة الفرق من استعمالو إلدارة ميارات االفراد وتوظيف القوى البشرية بالشكل الصحيح

اساليب تدريس الموسيقى :  اسم المساق
 021901272:  رقم المساق

. ساعتان معتمدة:  الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

المظاىر االجتماعية والنفسية  المؤثرة في التربية ، يشتمل المساق عمى غايات الموسيقى ووظائفيا في التربية والتعميم
ومن المرتقب ان يساعد ىذا المساق . وسائل القياس والتقويم، المناىج وطرق التدريس، مراحل التطور، الموسيقية

.  الطالب في المباشرة بتنمية فمسفتو التربوية
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* تدريب ميداني:  اسم المساق
 021901291:  رقم المساق

.  ثالث ساعات معتمدة3:  الساعات المعتمدة
: ىدف المساق

ييدف المساق الى تدريب الطمبة عمى العزف الجماعي في الفرق الموسيقية الكبيرة في الميدان وعمل تشكيالت نوبات 
يتناول المساق مقطوعات موسيقية منتقاه من قبل مدرس المساق من المؤلفات الموسيقية الوطنية والعربية . المساء

اما ، حيث يركز الجانب النظري عمى المؤلف والعمل الموسيقي ، والعالمية وفق المستويات االدائية ألعضاء الفرقة
. الجانب العممي فيركز عمى تدريب الطمبة غمى العزف وتعمم لغة اشارة قائد الفرقة

: مخرجات المساق
 .استيعاب عناصر الموسيقى من خالل البرنامج الموسيقي الذي تؤديو الفرقة .1
او اي غيرىا من التقنيات ذات الصمة بوسائل ، السيطرة عمى التنفس والتعبير، استعراض الموقف المناسب .2

 .ميديا االداء
 .وبدقة نغمية مناسبة، العزف لمبناءات الصحيحة وبالتعبير المناسب .3
 .االلتزام بتعميمات قائد الفرقة الموسيقية حول االيقاع والتوازن واالسموب .4
، واالعداد لمحفل الموسيقي، حضور البروفات المنتظم: استعراض المتطمبات الضرورية ألداء الفرقة .5

 .واالحساس بالمسؤولية
 .التوافق ما بين العزف والمسير العسكري وتطبيق تشكيالت نوبات المساء في الميدان

 .التدريب الميداني مستمر ولمدة ثمانية اسابيع*  
 


