
 

  العلوم الموسيقية الوصف التفصيلي لمواد تخصص
 

 برنامج الموسيقى
  العلوم الموسيقية التخصص

 021901111 رقم المادة الدراسيـــــة

 1النظريات الموسيقية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 المادة الدراسية: وصف
تعريف الطالب بمعنى الموسيقى وعناصرها وتطوير مهاراته في الكتابة الموسيقية من خالل: تمييز النغمات 
مدونة, قيم العالمات المنغمة وعالمات الصمت, تمييز الساللم الكبيرة والصغيرة وتشكيلها, عالمات التحويل 

 الصغيرة.البسيطة والمضاعفة, عالقات الساللم الكبيرة ب

  
  اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 ان يكون الطالب ملماً بأساسيات التدوين الموسيقي. .1
 من استنباطها وبنائها حسب دائرة تعريف الطالب بالساللم الموسيقية الكبيرة والصغيرة وتمكينه .2

 ات والتعامل معها. الخماسي
 التعرف على االوزان الموسيقية. .3



 

 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 تعريفها, انواعها  الموسيقى 1

 قراءة الموسيقى وكتابتها 

 المدرج الموسيقي 

 اسماء الخطوط والفجوات 

 اسبوعين

االشكال الموسيقية  2
 وقيمتها الزمنية

 يقيةاالشكال الموس 

 عالمات السكوت 

 الخطوط االضافية 

 اسماء االصوات الموسيقية 

 اسبوعين

 مفتاح الصول  أنواع المفاتيح الموسيقية 3

 فتاح الفا 

 مفتاح الدو 

 مفتاح التينور 

 اسبوعين

 اسبوعين الرباط, التنقيط, الثلثيات  عالمات الموسيقى 4

 اسبوعين االوزان البسيطة واالوزان المركبة  االوزان الموسيقية 5

 التتراكورد  الساللم الموسيقية 6

 عالمات التحويل 

 االصوات المتخاوية 

 السلم الطبيعي 

 الساللم الكبيرة والصغيرة 

 دليل السلم 

 السلم الكروماتيكي 

 اسبوعين

اسماء االشكال الموسيقية   7
 المتعارف عليها عالميا

 الموسيقية رعالمات االختصا 

 المصطلحات الموسيقية 

 اسابيع 3

 



 

 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    لمشروع والوظائفا

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات
 

 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 يقات القوات المسلحة األردنية.موس –( 1كتاب النظريات الموسيقية )الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901112 رقم المادة الدراسيـــــة

 2النظريات الموسيقية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 سية:وصف المادة الدرا
 تعميق الخبرة في اساسيات النظريات الموسيقية , وتشمل : اللحن, االيقاع, ادلة الساللم.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 التمكن من القراءة والكتابة في كافة المفاتيح الموسيقية. .1
 احتساب االبعاد )المسافات( الموسيقية. القدرة على .2
 .بالمصطلحات الموسيقية وعالمات االختصارتعريف الطالب  .3



 

 
 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 المدرج العام   المفاتيح الموسيقية متقدم 1

 العالقة بين المفاتيح الموسيقية 

  االصوات البشرية وعالقتها بالمفاتيح
 الموسيقية

 اسابيع 4

التقسيم الشاذ لألشكال  2
 الموسيقية

  ,الثنائية, الرباعية, الخماسية
 السداسية.....الخ

 اسابيع 3

 االبعاد البسيطة والمركبة  االبعاد الموسيقية 3

 االبعاد الكبيرة والصغيرة 

 االبعاد التامة 

 االبعاد الناقصة والزائدة 

  عالمات التحويل واثرها في اختالف
 اع االبعادانو

  انقالب االبعاد 

 اسابيع 4

 كيفية التحويل من سلم الى آخر  التحويل 4

  االنتقال من سلم الى سلم آخر في
 المعزوفة الواحدة

 التحويل القرائي 

 اسابيع 4

 



 

 
 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 /        التاريخ:       /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 ق التدريس:طر

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. –( 2كتاب النظريات الموسيقية )الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901211 رقم المادة الدراسيـــــة

 3النظريات الموسيقية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
, وحساب االبعاد )المسافات ية وتشمل : التوافق, االئتالفاتتطوير مهارات الطالب في النظريات الموسيق

 قية(.الموسي

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 القدرة على احتساب االبعاد )المسافات( الموسيقية. .1
 الثالثية وتمكينه من بنائها. التالفاتتعريف الطالب ببنية  .2
 التعرف على انواع التالفات الثالثية. .3



 

 العام:الوصف 

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

االوزان البسيطة العالقة بين   االوزان الموسيقية متقدم 1
 والمركبة

 االزمنة الشاذة 

  قراءتهاضبط االزمنة عند 

 اسابيع 4

 اآلالت الغير محولة )الكونسرت(  التحويل المتقدم 2

 اآلالت المحولة 

 كيفية التحويل من آلة الى اخرى 

 اسابيع 5

 تعريف التآلف  التالفات الثالثية 3

 انواع التالفات وصفاتها 

 انقالب التالفات 

 اسابيع 4

عالمات الزخرفة  4
 الموسيقية

 الموردنت 

 االكياكياتورا 

 التريل 

 اسبوعين

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 /        /      التاريخ:    %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

   التاريخ:       /        /  المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. –( 3كتاب النظريات الموسيقية )الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901121 رقم المادة الدراسيـــــة

 1آلة رئيسية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 

لهذه اآللة. ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة التي تميزت  االساسي
بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء العزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب 

 تمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى ال

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 بتاريخ واجزاء االلة الرئيسية الخاصة به. تعريف الطالب .1
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .2
 يكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة.معرفة التقنيات والتكن .3
 معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بكل سلم. .4
 عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتمل عليها هذه المرحلة.  .5



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 اجزاء اآللة  التعريف باآللة الموسيقية 1

 يبالفك والترك 

  وضعيات وطريقة العزف على اآللة
 الموسيقية

  كيفية المحافظة واعتناء باآللة
 الموسيقية

 اسابيع 3

 السي بيمول ميجر  عزف الساللم الموسيقية  2

 المي بيمول ميجر 

 اسابيع 3

 اسابيع 3 مفتوح 4/4وزن   االوزان الموسيقية 3

عزف اشكال موسيقية  4
 مختلفة

 الروند وسكتة الروند 

 نش وسكتة البالنشالبال 

 النوار وسكتة النوار 

  دمج كل من الروند والبالنش والنوار
 وسكتاتهم  اثناء العزف

 اسابيع 3

عزف نماذج موسيقية  5
 مختلفة

 )عزف الباوز )مد الصوت 

 الرباط اللحني والزمني 

 االكسنت 

 الدوالب االول والثاني 

 اعادة مازورة 

 عالمات السكوت ألكثر من مازورة 

 عادة من البدايةعالمة اال 

 عالمة نهاية المعزوفة 

  مقطوعات موسيقية وتمارين مختارة
 لهذه المرحلة

 اسابيع 3

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 صلاعمال الف

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 حاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات(.يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)م 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence book (1) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901122 رقم المادة الدراسيـــــة

 2آلة رئيسية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 

ت المختلفة التي تميزت االساسي لهذه اآللة. ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيا
بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء العزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب 

 على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 اسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:بعد در
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .1
 معرفة التقنيات والتكنيكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة. .2
 معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بكل سلم. .3
 ل عليها هذه المرحلة. عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتم .4



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 اسابيع 3 الفا ميجر  عزف الساللم الموسيقية  1

 اسابيع 4 2/4وزن   االوزان الموسيقية 2

عزف اشكال موسيقية  3
 مختلفة

 طريقة عزف اليونيسون والدفيزي 

 عزف الكروش 

 وشعزف النوار المنقوط مع الكر 

 عزف البالنش المنقوط 

 اسابيع 4

عزف نماذج موسيقية  4
 مختلفة

 عالمة التحويل نتريل 

 )السرعات )بطيء, معتدل , سريع 

  عالمات شدة الصوت )مرتفع
 باعتدال, منخفض باعتدال(

  عالمات ازدياد وانخفاض شدة
 الصوت

 عالمة ابطاء المعزوفة تدريجيا 

  مقطوعات موسيقية وتمارين مختارة
 مرحلةلهذه ال

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 /        /  التاريخ:        %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 الكتب والمراجع:

 .Standard of excellence book (1) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901123 رقم المادة الدراسيـــــة

 3آلة رئيسية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 دراسية:وصف المادة ال
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 
االساسي لهذه اآللة. ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة التي تميزت 

لعزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء ا
 على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .1
 معرفة التقنيات والتكنيكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة. .2
 معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بكل سلم. .3
 عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتمل عليها هذه المرحلة.  .4



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

مراجعة وعزف الساللم  1
 الموسيقية 

  الصول ميجر, الدو ميجر, الري
ميجر, المي ماينر, الفا ميجر, الال 

 ماينر, الال ميجر

 اسابيع 4

 مقفول 2/2وزن   االوزان الموسيقية 2

  3/8وزن 

 اسابيع 3

عزف اشكال موسيقية  3
 مختلفة

 الدبل كروش 

 كروش مع دبلين كروش 

  كروشكروش منقوط مع دبل 

 ثلثية كروش 

 اسابيع 4

عزف نماذج موسيقية  4
 مختلفة

 استكاتو 

 ليقاتو 

 اصوات متخاوية 

  مقطوعات موسيقية وتمارين مختارة
 لهذه المرحلة

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 نيالثا

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات(. يحدد 
 الكتب والمراجع:

 .Standard of excellence book (2) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901221 رقم المادة الدراسيـــــة

 4آلة رئيسية  اسيـــــةاسم المادة الدر

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 

لى اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة التي تميزت االساسي لهذه اآللة. ويتم التركيز ع
بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء العزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب 

 الموضوعة لآللة.على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية 

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .1
 معرفة التقنيات والتكنيكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة. .2
 اصة بكل سلم.معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخ .3
 عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتمل عليها هذه المرحلة.  .4

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

مراجعة وعزف الساللم  1
 الموسيقية 

  الصول ميجر, الدو ميجر, الري
ميجر, المي ماينر, الفا ميجر, الال 

 ماينر, الال ميجر

 اسابيع 4

ة االوزان مراجع 2
 الموسيقية

  مقفول 2/2وزن 

  3/8وزن 

 اسابيع 3

مراجعة وعزف اشكال  3
 موسيقية مختلفة

 الدبل كروش 

 كروش مع دبلين كروش 

 كروش منقوط مع دبل كروش 

 ثلثية كروش 

 اسابيع 4

مراجعة وعزف نماذج  4
 موسيقية مختلفة

 استكاتو 

 ليقاتو 

 اصوات متخاوية 

  مقطوعات موسيقية وتمارين مختارة
 لهذه المرحلة

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 /        /         التاريخ: %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence book (2) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901222 رقم المادة الدراسيـــــة

 5آلة رئيسية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 ادة الدراسية:وصف الم
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 
االساسي لهذه اآللة. ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة التي تميزت 

ثناء العزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية ا
 على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 الية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف الت
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .1
 معرفة التقنيات والتكنيكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة. .2
 معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بكل سلم. .3
 عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتمل عليها هذه المرحلة.  .4

 



 

 الوصف العام:

 الزمن الوحدةمحتويات  اسم الوحدة رقم الوحدة

المي ميجر, الال بيمول ميجر, الري   عزف الساللم الموسيقية  1
ماينر, الصول ماينر, الفا ميجر, الدو 

 ماينر, 

 اسابيع 4

  6/8وزن   االوزان الموسيقية 2

  3/8وزن 

  9/8وزن 

 اسابيع 3

عزف اشكال موسيقية  3
 مختلفة

 دبل كروش+ كروش+ دبل كروش 

 ثلثية دبل كروش 

 ,رباعيات, خماسيات...الخ ثنائيات 

 اسابيع 4

عزف نماذج موسيقية  4
 مختلفة

 استكاتو 

 ليقاتو 

 اصوات متخاوية 

  عالمات ارتفاع وانخفاض شدة
 الصوت

 عالمات الجمل الموسيقية 

 العزف بمرافقة مجموعة عازفين 

  عالمات التحويل الدياز والبيمول
 والدبل دياز والدبل بيمول

 ارة مقطوعات موسيقية وتمارين مخت
 لهذه المرحلة

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 ريخ:       /        /  التا %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence book (3) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 

 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901131 رقم المادة الدراسيـــــة

 6آلة رئيسية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (4) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 ف المادة الدراسية:وص
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث 
االساسي لهذه اآللة. ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة التي تميزت 

عية اثناء العزف وتقنيات التنفس والتعبير باإلضافة الى التدرب بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوض
 على اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 ف التالية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهدا
 معرفة اصول التنفس والنفخ على اآللة. .1
 معرفة التقنيات والتكنيكات الخاصة باآللة لهذه المرحلة. .2
 معرفة كيفية عزف الساللم الموسيقية والتمارين الخاصة بكل سلم. .3
 عزف المقطوعات الموسيقية التي تشتمل عليها هذه المرحلة.  .4

 



 

 الوصف العام:

 الزمن ويات الوحدةمحت اسم الوحدة رقم الوحدة

مراجعة وعزف الساللم  1
 الموسيقية 

  المي ميجر, الال بيمول ميجر, الري
ماينر, الصول ماينر, الفا ميجر, الدو 

 ماينر, 

 اسابيع 4

مراجعة االوزان  2
 الموسيقية

  6/8وزن  

  3/8وزن 

  9/8وزن 

 اسابيع 3

مراجعة وعزف اشكال  3
 موسيقية مختلفة

  كروشدبل كروش+ كروش+ دبل 

 ثلثية دبل كروش 

 ثنائيات, رباعيات, خماسيات...الخ 

 اسابيع 4

مراجعة وعزف نماذج  4
 موسيقية مختلفة

 استكاتو 

 ليقاتو 

 اصوات متخاوية 

  عالمات ارتفاع وانخفاض شدة
 الصوت

 عالمات الجمل الموسيقية 

 العزف بمرافقة مجموعة عازفين 

  عالمات التحويل الدياز والبيمول
 بل بيمولوالدبل دياز والد

  مقطوعات موسيقية وتمارين مختارة
 لهذه المرحلة

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 /     التاريخ:       /      %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 ات(.يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبر 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence book (3) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901131 رقم المادة الدراسيـــــة

 1آلة ثانوية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (1) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (2) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتمل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث لها 

ة .تكون آلة البيانو اآللة الثانوية . ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلف
التي تميزت بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء العزف والتعبير باإلضافة الى التدرب على 

 اداء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.

  
 اهداف المادة الدراسية:

 الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من 
 التعريف بآلة البيانو وامكانياتها وريجسترها. .1
 وضعية اليدين واالصابع اثناء العزف على آلة البيانو. .2
 كيفية عزف الساللم الموسيقية واالربيجات . .3
 كيفية عزف التالفات الموسيقية . .4
 هذه المرحلة. عزف تمارين ومقطوعات موسيقية مختارة تناسب .5

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 اجزاء آلة البيانو.  التعريف باآللة  
 .كيفية المحافظة واالعتناء بآلة البيانو 

 اسابيع 4

البدء بالعزف على آلة  
 البيانو

 .وضعية الجسم اثناء العزف 
 .وضعية االصابع اثناء العزف 
 .تمارين االصابع 

 اسابيع 3

 تقسيم لوحة المفاتيح.  تعلم اساسيات العزف 
 .عزف الساللم الموسيقية واالربيجات 
  عزف التمارين االساسية وعلى

 اوزان مختلفة
  عزف مقطوعات موسيقية مختارة

للبيانو تتناسب ومستوى الطالب في 
 هذه المرحلة

 اسابيع 8

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ من العالمة الكليةنسبة االمتحان  االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    قشات وتقديم المحاضراتالمنا

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence for Piano book (1) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901132 رقم المادة الدراسيـــــة

 2آلة ثانوية  اسم المادة الدراسيـــــة

 (1) عدد الساعات المعتمدة

 (0) عدد الساعات النظريـة

 (2) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
ل على تقنية اآللة والمؤلفات التي تشكل التراث لها المستوى األول من دراسة اآللة الرئيسية للطالب ويشتم

.تكون آلة البيانو اآللة الثانوية . ويتم التركيز على اطالع الطالب على االساليب المتنوعة والتقنيات المختلفة 
التي تميزت بها اآللة عبر تاريخها, ويغطي المساق الوضعية اثناء العزف والتعبير باإلضافة الى التدرب على 

 داء الساللم الكبيرة والصغيرة واالربيجات باالستناد الى التمارين والمؤلفات النموذجية الموضوعة لآللة.ا

  
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 التعريف بآلة البيانو وامكانياتها وريجسترها. .1
 ين واالصابع اثناء العزف على آلة البيانو.وضعية اليد .2
 كيفية عزف الساللم الموسيقية واالربيجات . .3
 كيفية عزف التالفات الموسيقية . .4
 عزف تمارين ومقطوعات موسيقية مختارة تناسب هذه المرحلة. .5

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 آلة البيانو. اجزاء  مراجعة التعريف باآللة  1
 .كيفية المحافظة واالعتناء بآلة البيانو 

 اسابيع 3

مراجعة بدايات العزف  2
 على آلة البيانو

 .وضعية الجسم اثناء العزف 
 .وضعية االصابع اثناء العزف 
 .تمارين االصابع 

 اسابيع 3

مراجعة تعلم اساسيات  3
 العزف على آلة البيانو

 .تقسيم لوحة المفاتيح 
  الموسيقية واالربيجات.عزف الساللم 
  عزف التمارين االساسية وعلى

 اوزان مختلفة
  عزف مقطوعات موسيقية مختارة

للبيانو تتناسب ومستوى الطالب في 
 هذه المرحلة

 اسابيع 9

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 /        /   التاريخ:        المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Standard of excellence for Piano book (1) – Bruce Pearson  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901141 ة الدراسيـــــةرقم الماد

 1الصولفيج الغنائي  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (1) عدد الساعات النظريـة

 (2) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

 للطلب يةتطوير األذن الموسيقو الى تطوير مهارات الطالب السمعية 1مساق الصولفيج الغنائي  هدفي 
تمييز كافة االبعاد )المسافات( الصوتية,   من حيث : القراءة الصولفائية, التعامل مع النماذج االيقاعية,

تعزيز القدرة على التعامل مع االمالء اللحني وااليقاعي يشتمل المساق على: نماذج ايقاعية, االبعاد 
ية, الساللم الكبيرة والصغيرة... الخ والتالفات )التامة, الكبيرة, الصغيرة  .... الخ( وااللحان الدياتون

 .وقراءة المفاتيح الموسيقية المختلفة )الكبيرة , الصغيرة, الزائدة والناقصة( واالنقالبات
 اهداف المادة الدراسية:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 عية للوهلة األولى )الصولفيج(.غناء نماذج لحنية وايقا .1
 تحديد وقراءة االبعاد )المسافات (الموسيقية. .2
 كتابة امالء لحني في مقتم واحد او متغير. .3

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 تمييز الدرجات النغمية المختلفة.  تدريب االذن 
 .تمييز االبعاد الكبيرة والصغيرة 
 لساللم الكبيرة والصغيرة.تمييز ا 

 اسابيع 8

 القراءة بإيقاع منتظم.  مدخل الى القراءة الفورية 
 .القراءة بحركة العين السريعة 
 .تعلم تقنيات القراءة السريعة 
  التزام القراءة الفورية في الصف بما

يتناسب مع مستوياتهم العزفية على 
 آالتهم.

 اسابيع 8

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية حاناتاالمت

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 /        /   التاريخ:        المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Des Solfeges – Henry Lemoine  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901142 رقم المادة الدراسيـــــة

 2الصولفيج الغنائي  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (1) عدد الساعات النظريـة

 (2) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

 تطوير األذن و الطالب السمعية الى استكمال تطوير مهارات 2مساق الصولفيج الغنائي  هدفي
تمييز كافة االبعاد   من حيث : القراءة الصولفائية, التعامل مع النماذج االيقاعية, للطلب الموسيقية

)المسافات( الصوتية, تعزيز القدرة على التعامل مع االمالء اللحني وااليقاعي يشتمل المساق على: 
الصغيرة  .... الخ( وااللحان الدياتونية, الساللم الكبيرة نماذج ايقاعية, االبعاد )التامة, الكبيرة, 

وقراءة المفاتيح  والصغيرة... الخ والتالفات )الكبيرة , الصغيرة, الزائدة والناقصة( واالنقالبات
 .الموسيقية المختلفة

 اهداف المادة الدراسية:
 هداف التالية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق اال

 غناء نماذج لحنية وايقاعية للوهلة األولى )الصولفيج(. .4
 تحديد وقراءة االبعاد )المسافات (الموسيقية. .5
 كتابة امالء لحني في مقتم واحد او متغير. .6

 اهداف المادة الدراسية:
 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:

 



 

 صف العام:الو

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

تطوير مهارات االمالء االيقاعي   تدريب االذن 
 ألنماط بسيطة ومركبة.

 .االمالء اللحني أللحان بسيطة. 
 ية ساالمالء الهارموني لتوافقات اسا

 في الساللم المختلفة.

 اسابيع 8

 إيقاع منتظم.استكمال القراءة ب  مدخل الى القراءة الفورية 
  استكمال القراءة بحركة العين

 السريعة.
 .استكمال تعلم تقنيات القراءة السريعة 
  استكمال التزام القراءة الفورية في

الصف بما يتناسب مع مستوياتهم 
 العزفية على آالتهم.

 اسابيع 8

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 اريخ:       /        /  الت  المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 .Des Solfeges – Henry Lemoine  -كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901272 رقم المادة الدراسيـــــة

 اساليب تدريس الموسيقى اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

 المظاهر االجتماعية والنفسية  ميشتمل المساق على غايات الموسيقى ووظائفها في التربية والتعلي ,
رة في التربية الموسيقية, مراحل التطور, المناهج وطرق التدريس, وسائل القياس والتقويم. ومن المؤث

 المرتقب ان يساعد هذا المساق الطالب في المباشرة بتنمية فلسفته التربوية. 
 اهداف المادة الدراسية:

 الية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف الت
 .التدريس وكيفية اختيار االسلوب المناسب بتعريف الطالب بطرق وأسالي .1
 التعرف على كيفية ادارة الوقت وتوظيف االمكانات الموجودة. .2
 امداد الطلبة بالمهارات االزمة لتعلم طرق تحضير الفرق الموسيقية وااللعاب الموسيقية. .3
 التعرف على مفهوم التدريس ومبادئ التدريس الجيد. .4

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

المفاهيم واثر التربية  
 الموسيقية في المتعلم

  دور التربية الموسيقية في تنمية
 الشخصية.

  دور التربية الموسيقية في تنمية
 النواحي العقلية.

  دور التربية الموسيقية في تنمية
 النواحي المزاجية واالنفعالية.

  التربية الموسيقية في تنمية دور
النواحي االجتماعية في شخصية 

 المتعلم.

 اسابيع 4

 المعلم.  اركان عملية التدريس 
 .المتعلم 
 .المنهج 

 اسابيع 4

طرائق التدريس  
 وتنوعاتها

 .طرق تدريس الصولفيج 
 .النظريات الموسيقية 
 .االستماع 
 .الغناء 
 .العزف 
 .الحركة 

 اسابيع 4

 اهمية الوسائل التعليمية.  الوسائل التعليمية 
 .خطوات استخدام الوسائل التعليمية 
 .طرق استخدام الوسائل التعليمية 

 اسابيع 4

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

  من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات(.يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة 
 

 الكتب والمراجع:
 فلاير زنتوف و شيرين المعلوف. –التربية الموسيقية وطرائق التدريس/ السنة الثانية  كتاب الكتب: 

 
 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901151 رقم المادة الدراسيـــــة

 1علم توافق االصوات/الهارموني  ـةاسم المادة الدراسيــــ

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
الى تزويد الطالب بالقدرة على كتابة نسيج من اربعة اصوات باستخدام كافة التالفات  هذا المساقهدف ي

اول المساق قواعد الحركة في النسيج رباعي األصوات, اساسيات النظام المقامي: الدياتونية الموسيقية. يتن
 رقوم ووضع هارموني للحن.مالدرجات السلمية ووظائفها اللحنية والهارمونية, تحليل الهارموني, الباص ال

 اهداف المادة الدراسية:
 هداف التالية:بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق اال

تمتع بمعرفة وافية من القواعد التي تحكم التطور الهارموني, الحركة اللحنية والصوت الرئيس في ي .1
 النظام المقامي.

 كتابة خطوط هارمونية اربعة اما عن طريق هرمنة لحن معين او هرمنة خط باص مرقوم. .2
 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 تعريف الهارموني.  مدخل الى علم الهارموني 
 .مراجعة التالفات الثالثية 
 .تعريف الكورد 
 .الكوردات الرئيسية والثانوية 
 .انواع الكوردات 

 اسابيع 8

 المدى الصوتي لألصوات البشرية.  كتابة خطوط الهارموني 
  قواعد توزيع الكوردات على المدرج

 الموسيقي الكبير.
 ت على قواعد تصريف الكوردا

 المدرج الموسيقي الكبير.

 اسابيع 8

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 ائيةاالمتحانات النه

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. –( 1علم الهارموني ) –كتاب لكتب: ا



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901152 رقم المادة الدراسيـــــة

 2علم توافق االصوات/الهارموني  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) دد الساعات العمليـــةع

 



 

 وصف المادة الدراسية:
 تعميق مهارات فن الهارموني.

 اهداف المادة الدراسية:
 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

لم مراجعة مدخل الى ع 
 الهارموني

 .تعريف الهارموني 
 .مراجعة التالفات الثالثية 
 .تعريف الكورد 
 .الكوردات الرئيسية والثانوية 
 .انواع الكوردات 

 اسابيع 8

كتابة خطوط الهارموني  
 متقدم

 .النوتات الرئيسية والثانوية 
 .اضافة هارموني لباص مرقم 
 .اضافة هارموني للحن معطى 

 اسابيع 8

 



 

 لمستخدمة:طرق التقييم ا

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 األردنية. موسيقات القوات المسلحة –( 1علم الهارموني ) –كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901161 رقم المادة الدراسيـــــة

 تطبيقات الحاسوب الموسيقية اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

 لبة مجاالت استخدام الحاسب في العمل الموسيقي وآليات استخدام برامج الكمبيوتر تعريف الط
الموسيقية وآليات دمجها في مجاالت الموسيقى النظرية والعملية. يتناول المساق ابرز البرامج 

, الموسيقية اإللكترونية, ومهارات التنويت الموسيقي االلكتروني, االعداد الموسيقي, التأليف الموسيقي
ويشرح آليات التعامل مع االجهزة واالدوات الموسيقية اإللكترونية وامكانية ربطها بتلك البرامج 

 الى تقنيات المعالجة الصوتية. ضافةباإللغايات التدوين والتأليف والتوزيع الموسيقي 
 اهداف المادة الدراسية:

 االهداف التالية: بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق
اجادة استخدام البرامج االلكترونية الموسيقية وتوظيفها في تدوين الموسيقى, التوزيع والتلحين  .1

 والتأليف.
 اتقان المهارات الموسيقية التي تتيحها البرامج االلكترونية الموسيقية واستخدامها في تدريس الموسيقى. .2

 



 

 الوصف العام:

 الزمن ات الوحدةمحتوي اسم الوحدة رقم الوحدة

التعريف بأشهر برامج  
 الحاسوب الموسيقية

 .برنامج سيبيليوس 
 .برنامج فاينال 

 اسابيع 6

 مهارات التدوين الموسيقي.  الموسيقى والحاسوب 
  توظيف التقنيات الموجودة في التأليف

 والتلحين الموسيقي.
 .استخدام تقنيات المعالجة الصوتية 

 اسابيع 10

 



 

 مستخدمة:طرق التقييم ال

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 المراجع: 

 برنامج سيبيليوس للموسيقى. .1
 ى.برنامج فاينال للموسيق .2



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901171 رقم المادة الدراسيـــــة

 علم اآلالت الموسيقية اسم المادة الدراسيـــــة

 (3) عدد الساعات المعتمدة

 (3) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

 ت الموسيقية, والتعرف على اآلالت الموسيقية الرئيسية من حيث التطور فهم مبادئ تصنيف اآلال
التاريخي والدور. يتناول المساق وصف اآلالت الموسيقية العالمية الشائعة والمستخدمة في الفرق 
الموسيقية العسكرية واالوركسترا السيمفوني, من حيث تصنيفها, تركيبها, مبدأ عملها وطرق األداء 

يات واساليب العزف عليها, وكذلك نشأتها وتطورها وتصنيفها ودورها في الفرق عليها من تقن
 الموسيقية المختلفة وامكانياتها الصوتية واستخدامها في العمل الموسيقي.

 اهداف المادة الدراسية:
 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:

 المعلومات األساسية عن اآلالت الموسيقية.تزويد الطلبة ب .1
 معرفة اسماء اآلالت الموسيقية وانواعها واشكالها ووظيفتها في الموسيقى. .2
 االلمام بتصنيف وانواع اآلالت الموسيقية العالمية. .3
 التعرف على مبدأ قراءة وتحويل المدونات الموسيقية لآلالت ذات الطبقة الصوتية المحولة. .4

 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

مقدمة عن نشأت اآلالت  
 الموسيقية

 .تاريخ اآلالت الموسيقية 
  تطور اآلالت الموسيقية 

 اسابيع 4

 اآلالت االيقاعية.  تصنيف اآلالت الموسيقية 
 .اآلالت النحاسية 
 .اآلالت الوترية 
 .اآلالت الخشبية 

 اسابيع 4

ت المواصفات الفنية لآلال 
 الموسيقية

 .اجزاء اآلالت الموسيقية 
  المدى الصوتي لكل آلة واقسام المدى

والتحويل اذا كانت من اآلالت 
 المحولة.

  دور كل آلة في الفرق الموسيقية
 المختلفة.

  اهم المعزوفات التي أُلفت لكل آلة
 موسيقية

 اسابيع 8

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ مة الكليةنسبة االمتحان من العال االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    قديم المحاضراتالمناقشات وت

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. –علم اآلالت الموسيقية  –كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 علوم الموسيقية ال التخصص

 021901181 رقم المادة الدراسيـــــة

 موسيقى التاريخ  اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
مروراً بالعصور الوسطى, عصر الباروك ,  التعريف بالتاريخ الموسيقي للحضارات القديمة في قارة اوروبا 

. يتناول المساق : األساليب , المؤلفين, األعمال الموسيقية, الحديثوصوالً الى العصر  , الرومانتكالكالسيكي
 نظرية الموسيقى, األداء, التاريخ الثقافي والفكري لفن الموسيقى األوروبية.

 مخرجات المساق:
 الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية: بعد دراسة هذه المادة يتوقع من

 التعريف على أشهر المؤلفين الموسيقيين في كل عصر وعدد من مؤلفاتهم. .1
 .لكل عصر التعرف على اهم االعمال الموسيقية .2
 التميز بين النماذج الموسيقية من حيث: القالب والمؤلف والعصر التاريخي. .3
 لموسيقية المستخدمة خالل تلك العصور.التعرف على األساليب والقوالب ا .4
 التعرف على بعض الجوانب الفنية لموسيقى كل عصر, مثل: الميلودي, الهارموني, االيقاع, اآلالت .5

 الموسيقية وتقنيات األداء.
 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

استعراض موسيقى  
 الحضارات القديمة

 نهرين.بالد ما بين ال 
 .طريق الحرير ورحالته الموسيقية 
  اشهر المؤلفين. 
 . اهم االعمال الموسيقية 
  الجوانب الفنية لموسيقى الحضارات

  القديمة

 اسابيع 3

موسيقى العصور  
 الوسطى

 . اشهر المؤلفين 
 . اهم االعمال الموسيقية 
  الجوانب الفنية لموسيقى الحضارات

 القديمة

 اسابيع 3

 اشهر المؤلفين .  لباروكتاريخ موسيقى ا 
 . اهم االعمال الموسيقية 
  الجوانب الفنية لموسيقى الحضارات

 القديمة

 اسابيع 3

تاريخ الموسيقى  
 الكالسيكية والرومنتيكية

 . اشهر المؤلفين 
 . اهم االعمال الموسيقية 
  الجوانب الفنية لموسيقى الحضارات

 القديمة

 اسابيع 3

تاريخ الموسيقى الحديث  
 صروالمعا

 . اشهر المؤلفين 
 . اهم االعمال الموسيقية 
  الجوانب الفنية لموسيقى الحضارات

 القديمة

 اسابيع 3

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 لفصلاعمال ا

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات(.يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل( 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. –تاريخ الموسيقى  –كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901191 رقم المادة الدراسيـــــة

 القيادة الموسيقية اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عتمدةعدد الساعات الم

 (1) عدد الساعات النظريـة

 (2) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

  ,تقديم اسس في فن القيادة وصفات القائد الناجح, وكيفية التعامل مع العازفين على اختالف مستوياتهم
موسيقية بكل والسيطرة على الفرقة الموسيقية بما يضمن تحسين اداء الفرقة وعزف المقطوعات ال

 احترافية واقتدار. بما يضمن ادامة التواصل بين قائد الفرقة والعازفين.
 مخرجات المساق:

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 .بأسس فن القيادةالتعرف  .1
اختالف اوزانها, سرعتها والطابع  بكيفية اعطاء الوزن الموسيقى للمقطوعات الموسيقية علىالتعرف  .2

 .الخاص بكل معزوفة.
 .التعريف بكيفية اعطاء االشارات الخاصة بالقيادة الموسيقية  .3
 .التعريف بحركات قائد الفرقة اثناء المسير والعزف  .4
 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 .صفات القائد الناجح  مدخل الى فن القيادة 
 .مبادئ القيادة وتقنيات عصا القيادة 

 اسبوعين

من  لمقاييسانماط القيادة االساسية   مهارات القيادة 
 وحد زمنية مختلفة.

  بدء وانهاء المقطوعة الموسيقية عند
 مقياس.اي وحدة زمنية في ال

 .استخدام اليد اليسرى 
 القيادة. تديناميكيا 
  اساليب قيادة النغمات المربوطة

المنبرة والمطولة والمتقطعة و
 والموصولة.

 .تنفيذ انواع مختلفة من القفالت 
 .تعلم مهارات  تدريب الفرقة 

 اسبوع 13

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 ل الفصلاعما

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 الل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات(.يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خ 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. – القيادة الموسيقية –كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901271 رقم المادة الدراسيـــــة

 ادارة الفرق الموسيقية اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) لساعات المعتمدةعدد ا

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:

  مجموعة من المبادئ واالرشادات حول كيفية ادارة الفرق الموسيقية,  الطلبة اعطاءيهدف المساق الى
راد وتوظيف القوى البشرية وتقديم اطاراً عملياً يمكن قادة الفرق من استعماله إلدارة مهارات االف

 بالشكل الصحيح.
 :مخرجات المساق

 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:
 تدريب الفرق الموسيقية وتنظيم اعمالها والعمل على تطويرها. .1
 تعلم كيفية ادارة الوقت.  .2
 ادة االفقية(.االرتقاء بمستوى التعاون مع الزمالء )القي .3
 تعلم مهارات التفاوض واالقناع . .4
 كيفية التمييز بين طرائق التحفيز الفاعلة وغير الفاعلة. .5
 تحقيق نتائج افضل عن طريق تقارير العمل )التأثير في االداء(. .6
 التعرف على صفات قائد الفرقة الناجح. .7



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

 انواع الفرق الموسيقية.  رق الموسيقيةالف 
  مكونات الفرق الموسيقية على

 اختالف انواعها.

 اسابيع 3

تدريب الفرق الموسيقية وتنظيم   فن االدارة 
 اعمالها والعمل على تطويرها.

  .تعلم كيفية ادارة الوقت 
  االرتقاء بمستوى التعاون مع الزمالء

 )القيادة االفقية(.
 واالقناع . تعلم مهارات التفاوض 
  كيفية التمييز بين طرائق التحفيز

 الفاعلة وغير الفاعلة.
  تحقيق نتائج افضل عن طريق تقارير

 العمل )التأثير في االداء(.
  التعرف على صفات قائد الفرقة

 الناجح.

 اسبوع 12

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 التاريخ:       /        /   %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 /        /     التاريخ:      المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
 موسيقات القوات المسلحة األردنية. – ادارة الفرق الموسيقية –كتاب الكتب: 



 

 

 برنامج الموسيقى
 العلوم الموسيقية  التخصص

 021901181 الدراسيـــــة رقم المادة

  موسيقى الحجرة اسم المادة الدراسيـــــة

 (2) عدد الساعات المعتمدة

 (2) عدد الساعات النظريـة

 (0) عدد الساعات العمليـــة

 



 

 وصف المادة الدراسية:
رق يهدف المساق الى تعريف الطالب بالبرامج المستخدمة في موسيقى الصالة ومهارات االداء في الف

الموسيقية الصغيرة ويتضمن التدريب على االعمال الموسيقية التي يختارها مدرب الفرقة واداء علني منفرد 
 )او بمصاحبة البيانو( مرة واحدة على االقل في نهاية الفصل.

 مخرجات المساق:
 بعد دراسة هذه المادة يتوقع من الطالب ان يكون قادراً على تحقيق االهداف التالية:

 دورة وتقييم مساهمته في فرق الصالة. تحديد .1
استعراض القدرة على االداء في فرقة صغيرة وبما يضمن االهتمام الكافي بالمهارة في التفاعل بكفاءة  .2

 , التعبير, الصياغة, التنفس والتوازن.تمع العازفين األخرين وخاصة فيما يتعلق باإليقاع, الديناميكيا
 الموسيقية.الترجمة الصحيحة ألسلوب االعمال  .3
   تحليل المشاكل المتعلقة باألداء في فرق الصالة واستخالص النقد البناء. .4
 



 

 الوصف العام:

 الزمن محتويات الوحدة اسم الوحدة رقم الوحدة

التعريف بموسيقى  
 الحجرة

 .تعريف موسيقى الحجرة 
  اعداد عازفي موسيقى الحجرة

وصنوف اآلالت الموسيقية المكونة 
 لها.

 مؤلفات الموسيقية المالئمة.انتقاء ال 

 اسابيع 6

 تقنيات االداء الجماعي.  تطوير مهارات االداء 
 .التوازن 
 .الضبط الجماعي لإليقاع 
 .آداب االداء 
 .الحضور على المسرح 

 اسابيع 9

 



 

 طرق التقييم المستخدمة:

 التاريخ نسبة االمتحان من العالمة الكلية االمتحانات

 /        /   التاريخ:       %20 االول

 التاريخ:       /        /   %20 الثاني

 التاريخ:       /        /   %10 اعمال الفصل

 التاريخ:       /        /   %50 االمتحانات النهائية

 التاريخ:       /        /    المشروع والوظائف

 التاريخ:       /        /    المناقشات وتقديم المحاضرات

 
 طرق التدريس:

 .)يحدد عضو هيئة التدريس الطريقة المستخدمة من خالل)محاضرة و عرض , مناقشات, مختبرات 
 

 الكتب والمراجع:
موسيقات القوات المسلحة  – موسيقى الحجرة في المكتبة الموسيقيةالمعزوفان الخاصة بمخزون : المراجع
 األردنية.

 


