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 1الصفحة 

 
  

 األكاديمي البرنامجنموذج وصف 

 ((األكاديميمراجعة البرنامج ))العالي مراجعة أداء مؤسسات التعليم 

 وصف البرنامج األكاديمي 

يوفر وصف البرنامج األكاديمي هذا  ايجازاً مقتضياً ألهم خصائص البرنامج ومخرجات التعلم المتوقعة من الطالب 
 ويصاحبه وصف لكل مقرر ضمن البرنامج. إذا كان قد حقق االستفادة القصوى من الفرص المتاحة  تحقيقها مبرهناً عما

 

 كلية الفنون الجميلة / جامعة بغداد/  وزارة التعلم العلمي والبحث العلمي المؤسسة التعليمية .1

 قسم الفنون الموسيقية  المركز / القسم الجامعي  .2

 موسيقى اشكال ال اسم البرنامج األكاديمي  .3

 بكالوريوس فنون موسيقية اسم الشهادة النهائية  .4

 سنوي النظام الدراسي   .5

 نظام الوحدات المعتمد   برنامج االعتماد .6

  المؤثرات الخارجية األخرى  .7

 25/6/2017 تاريخ إعداد الوصف  .8

 . أهداف البرنامج األكاديمي .9

وسيقية المتداولة عبر العصور الفنية ومن خالل أكثر الصيغ والقوالب الم تهدف المادة إلى تعليم الطالب .1
النماذج المدونة والمسموعة وتحليلها لفهم تركيبها وطرق تعامل المؤلفين ومتطلبات الوظيفة الفنية خالل 

    .المرحلة المعينة
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .10

  االهداف المعرفية-أ

 الميةلالشكال الموسيقية العّرف مفردات المادة على الخط التطوري العام تع -  1أ

 

 الخاصة بالبرنامج االهداف المهاراتية–ب 

 للفنانين من خالل اإلستماع إليها العالميةلمؤلفات الموسيقية اشكال اقدرة الطلبة على معرفة وتمييز  1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

أو مكسر الصوت  الناي او العودتفسير بإستخدام وسائل إيضاح مثل السبورة الذكية أو التعلم عن طريق ال

 .وجهاز الحاسوب وشاشة العرض أو الداتاشو

 

 

 

 طرائق التقييم      

 (إختبارات مهارية)اليومي والفصلي إضافة  والعملي عن طريق اإلختبار النظري

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 لقيم الفنية الجمالية لدى الطلبة غرس ا   -1ج 

  تعزيز إمكانية التعبير الحسي لدى الطلبة -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 عن طريق اإلصغاء إلى المحاضرات والمشاركة في المناقشات إضافة إلى اإلستماع الموسيقي والتحليل

 

 طرائق التقييم    

 فني التعبيري لدى الطالباإلختبارات تكشف عن مدى تعزيز األداء ال
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات) التأهيلية المنقولةو المهارات العامة-د 

 العالمية  الموسيقية االشكال تعلم   -1د

  

 بنية البرنامج  .11

 الشهادات والساعات المعتمدة .12
 اسم المقرر أو المساق الرتميز السنة/ المستوى 

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 Fb2 الثالثة الموحلة
اشكال الموسيقى 

 العربية

 60وساعة  60

 وحدة

  06=  نظري 

 
 

  
 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
   15عن طريق العمل على حتديث املفردات لكل عام بنسبة% 

 

 (المعهداألنظمة المتعلقة بااللتحاق بالكلية أو  عوض)معيار القبول  .14

 
 ختبارات خاصة لكشف املواهب املوسيقيةإ 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 دكتور أحمد جهاد. مدخل الى االشكال الموسيقية  كتاب غير مطبوع , كيف تتذوق الموسيقى ارون كبالند  

 . تمهيد للفن الموسيقي, ماكس بنشار
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 مخطط مهارات المنهج

 لة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييميرجى وضع اشارة في المربعات المقاب

 مخرجات التعلم المطلوبة من البرنامج

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

 أم اختياري
 المهارات العامة والمنقولة مهارات التفكير المهارات الخاصة بالموضوع المعرفة والفهم

المهارات األخرى ( أو) 

ة بقابلية التوظيف المتعلق

 والتطور الشخصي

    1د   2ج 1ج     1ب      1أ

                    أساسي اشكال املوسيقى العربية Fb2 الثانيةالمرحلة 
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 بنية المقرر .1

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 مخرجات التعلم المطلوبة
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 1
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  .تعريف بعلم الفورم وأهدافه

ة الطالب لمعرفة الموضوع قدر 3 2
 المدروس في هذا اإلسبوع

 Liet)والاليت موتيف ( Motive)الموتيف 

Motive ) 
 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 3
 المدروس في هذا اإلسبوع

إماكانات الشغل مع الموتيف 
(Transformation .) 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 4
 المدروس في هذا اإلسبوع

، (Passage)، الباساج (Figure)الفيكور 
 والسلسلة

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 5
 المدروس في هذا اإلسبوع

، (Passage)، الباساج (Figure)الفيكور 
 والسلسلة

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 6
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Musical Phrase)العبارة الموسيقية 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 7
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  ( Musical sentence)الجملة الموسيقية 

الموضوع  قدرة الطالب لمعرفة 3 8
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  ( Theme and Variation9)التنويعات 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 9
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  ( Canon)التتابع 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 10
 النظري الفصلي 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Binary Form)الثنائية قالب الصيغة 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 11
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Ternary Form)قالب الصيغة الثالثية 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.  Suiteٍ)، (المتتابعة)قالب السويت   3 12

لمعرفة الموضوع  قدرة الطالب 3 13
 المدروس في هذا اإلسبوع

، السكيرزو (Minuet)قالب المنويت 
(Scherzo .) 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3 14
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Minuet & Trio)المنويتو والتريو 

وضوع قدرة الطالب لمعرفة الم 3 15
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  .امتحان الفصل األول

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 16
 النظري الفصلي 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Aria da Capo)قالب اآلريا داكابو 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 17
 المهاري الفصلي

، الكانزونيت (Rondo)قالب الروندو 
(Canzonet) الكانتاتا ،(Cantata .) 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 18
 المهاري الفصلي

، األوراتوريو (Madrigal)المادريجال 
(Oratorio .) 

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 19
 يالمهاري الفصل

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Toccata)، التوكاتا (Prelude)البريليود 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 20
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Fuga)الفوجا 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 21
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Sonata)قالب السوناتا 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 22
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Overture)قالب االفتتاحية 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 23
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Opera)قالب األوبرا 
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 البنية التحتية  .2

 الكتب المقررة المطلوبة -1

      

 خالد إبراهيم عبد اهلل, . دالصيغ واألشكال 

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

 . تمهيد للفن الموسيقي, ماكس بنشار

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا 

 ....(, المجالت العلمية )

البحوث العلمية والرسائل واألطاريح والمصادر الحديثة ذات 

 العالقة بالمادة المدروسة 

واقع م, المراجع االلكترونية  -ب

 .....,االنترنت
 المواقع اإللكترونية بالمكتبات الخاصة بالكتب الموسيقية

 

 

 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي -12

من خالل إستضافة األساتذة والباحثين بالفنون الموسيقية وعلومها إللقاء المحاضرات على الطلبة التي من 

 .المحاضرات المداخالت العلمية أثناء إلقاء فيوالسعي إلى إشراك الطلبة  .شأنها رفع المستوى العلمي

 

 

 

 

بار تمكن الطلبة من إجتياز اإلخت 3 24
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Concerto)قالب الكونشرتوا 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 25
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Symphony)قالب السمفونية 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 26
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Symphony drama)القصيد السمفوني 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 27
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (.Fantasia)الفانتازيا 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 28
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة  (. Rhapsody)الرابسودي 

لبة من إجتياز اإلختبار تمكن الط 3 29
 المهاري الفصلي

 Program)الموسيقى ذات البرنامج 

music .) 
 إختبار نظري  إلقاء محاضرة 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 30
 المهاري الفصلي

 إختبار نظري   . امتحان الفصل الثاني
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