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 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

 والتوزيع االوركيترالي  ت الموييييةعلم اآلال 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

الب خصوصيا ت اآلال ت المويييية من ناحية الشكل والنوع والطبية الصوتية والمدى اللحني واإلمكانا ت األدائية والتكنيكية تهدف المادة إلى تعليم الط
 .وطرق العزف عليها والطابع الصوتي ، دورها في المجاميع المويييية والكتابة المويييية لها 

 

 

 
 

 تقييممخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم وال  .10
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  االهداف المعرفية-أ

 علم اآلالت الموسيقية والتوزيع االوركستراليمفردات المادة  على تعّرف -  1أ

   واإلمكانا ت األدائية خصوصيات اآلالت الموسيقية من ناحية الشكل والنوع والطبقة الصوتية والمدى اللحني على تعّرف -2أ         

 ا في المجاميع الموسيقية والكتابة الموسيقية لهادورهاو  اآلالت على تعّرف - -3أ          

 الخاصة بالبرنامج االهداف المهاراتية–ب 

 .الصوتي التوافقكتابة نماذج لحنية تخضع لقواعد علم قدرة الطلبة على  1ب

 

 طرائق التعليم والتعلم      

 

أو البيانو أو مكسر الصوت أو التعلم عن طريق التفسير بإستخدام وسائل إيضاح مثل السبورة الذكية 

 .وجهاز الحاسوب وشاشة العرض الداتاشو

 

 

 

 طرائق التقييم      

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

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 غرس القيم الفنية الجمالية لدى الطلبة    -1ج 

  تعبير الحسي لدى الطلبةتعزيز إمكانية ال -2ج

 

 طرائق التعليم والتعلم     

 هاتحليلكتابة التمارين وعن طريق اإلصغاء إلى المحاضرات والمشاركة في المناقشات إضافة إلى 

 

 طرائق التقييم    

 .معرفة الطلبة بقواعد علم التضاد الصوتياإلختبارات تكشف عن مدى 
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات) ة المنقولةالتأهيليو المهارات العامة-د 

 .الكتابة لالالت الموسيقيةقواعد واساسيات تعلم   -1د

  .تمييز الطابع الصوتي لكل الةالقدرة على  -2د

 بنية البرنامج  .11

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

لساعات ا

والوحدات 

 المعتمدة

 الضاد الصوتي Fb3 الثانيةة احلالمر
 75وساعة  90

 وحدة

 ساعة 36=  عملي 06=  نظري 

 
 

  
 

 
 
 

 التخطيط للتطور الشخصي .13

 
   01عن طريق العمل على حتديث املفردات لكل عام بنسبة% 

 

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

 
 إختبارات خاصة لكشف املواهب املوسيقية 

 أهم مصادر المعلومات عن البرنامج .15

 الكتب 

 البحوث العلمية 

 مواقع األنرتنت اخلاص باملكتبة املوسيقية 
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 مخطط مهارات المنهج

 يرجى وضع اشارة في المربعات المقابلة لمخرجات التعلم الفردية من البرنامج الخاضعة للتقييم

 لتعلم المطلوبة من البرنامجمخرجات ا

 أساسي اسم المقرر رمز المقرر المستوى/ السنة 

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

المهارات األخرى ( أو) 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

   2د 1د   2ج 1ج     1ب    3أ 2أ 1أ

                    أساسي التضاد الصويت      Fd2 الرابعة المرحلة 
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 بنية المقرر .1

ع
بو

س
أل

ا
ت 

عا
سا

ال
 

 جات التعلم المطلوبةمخر
المساق أو / اسم الوحدة 

 الموضوع
 طريقة التقييم طريقة التعليم

1 3 
قدرة الطالب لمعرفة الموضوع 

 المدروس في هذا اإلسبوع
مدخل لعلم اآلالت / توزيع مفردات الدرس 

الموسيقية ظهورها واضمحاللها، دور اآللة الموسيقية 
 خالل العصور الدور والوظيفة

اضرة إلقاء مح

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

2 
قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3

 المدروس في هذا اإلسبوع
لقطات من علم الصوت ، االهتزاز ونشوء الصوت، 
ذبذبات نغمات السلم الموسيقي ، المدى الصوتي 

 .لألذن البشرية وتقسيم الطبقات الصوتية

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

3 

رة الطالب لمعرفة الموضوع قد 3
 المدروس في هذا اإلسبوع

الصوت البشري؛طبيعة الحنجرة البشرية،خروج 
الرجالية النسائية )الصوت، الطبقات الصوتية البشرية 

،التدوين لألصوات البشرية،عالقة الحنجرة (واألطفال
البشرية بصناعة اآلالت الموسيقية،استخدام الصوت 

، المفاتيح الموسيقية البشري في فرق األوركسترا
 .وطرق التدوين

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

4 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

الصوت البشري؛طبيعة الحنجرة البشرية،خروج 
الرجالية النسائية )الصوت، الطبقات الصوتية البشرية 

قة الحنجرة ،التدوين لألصوات البشرية،عال(واألطفال
البشرية بصناعة اآلالت الموسيقية،استخدام الصوت 
البشري في فرق األوركسترا، المفاتيح الموسيقية 

 .وطرق التدوين

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

5 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

وترية )توزيع اآلالت الموسيقية حسب فصائلها 
، توزيعها بحسب الطبقات الصوتية ، (ئية،إيقاعية،هوا

توزيعها بحسب طريقة العزف عليها،توزيعها حسب 
 .المادة المصنوعة منها،آالت األوركسترا

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

6 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

لآلالت  اآلالت اإليقاعية؛ طرق اإلنتاج الصوتي
، المصوتة بذاتها، (فيزيائية إنتاج الصوت)اإليقاعية 

المصوتة بالنقر،أشكالها وأنواعها وأحجامها والمواد 
التي تصنع منها، دورها في األعمال الموسيقية والفرق 
الموسيقية ، أهم اآلالت اإليقاعية المستخدمة في 

. التمباني؛ نصبه طريقة العزف عليه )فرق األوركسترا
راس، الصنوج، الطبل الكبير، الطبول الصغيرة ، األج

أماكنها ، طرق العزف ( الكونغا ، الكاستنيت وغيرها
 عليها 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

7 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

آلالت اإليقاعية؛ طرق اإلنتاج الصوتي لآلالت 
، المصوتة بذاتها، (إنتاج الصوتفيزيائية )اإليقاعية 

المصوتة بالنقر،أشكالها وأنواعها وأحجامها والمواد 
التي تصنع منها، دورها في األعمال الموسيقية والفرق 

الموسيقية ، أهم اآلالت اإليقاعية المستخدمة في 
. التمباني؛ نصبه طريقة العزف عليه )فرق األوركسترا

لطبول الصغيرة ، األجراس، الصنوج، الطبل الكبير، ا
أماكنها ، طرق العزف ( الكونغا ، الكاستنيت وغيرها

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي
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 عليها 

8 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

آلالت اإليقاعية؛ طرق اإلنتاج الصوتي لآلالت 
، ، المصوتة بذاتها(فيزيائية إنتاج الصوت)اإليقاعية 

المصوتة بالنقر،أشكالها وأنواعها وأحجامها والمواد 
التي تصنع منها، دورها في األعمال الموسيقية والفرق 

الموسيقية ، أهم اآلالت اإليقاعية المستخدمة في 
. التمباني؛ نصبه طريقة العزف عليه )فرق األوركسترا

األجراس، الصنوج، الطبل الكبير، الطبول الصغيرة ، 
أماكنها ، طرق العزف ( كاستنيت وغيرهاالكونغا ، ال

 عليها 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

9 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

آلالت اإليقاعية؛ طرق اإلنتاج الصوتي لآلالت 
، المصوتة بذاتها، (فيزيائية إنتاج الصوت)اإليقاعية 

واعها وأحجامها والمواد المصوتة بالنقر،أشكالها وأن
التي تصنع منها، دورها في األعمال الموسيقية والفرق 

الموسيقية ، أهم اآلالت اإليقاعية المستخدمة في 
. التمباني؛ نصبه طريقة العزف عليه )فرق األوركسترا

األجراس، الصنوج، الطبل الكبير، الطبول الصغيرة ، 
ق العزف أماكنها ، طر ( الكونغا ، الكاستنيت وغيرها

 عليها 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

10 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 النظري الفصلي 

اآلالت الهوائية؛ طرق اإلنتاج الصوتي فيها، طرق 
العزف عليها،الثقوب وتطور الغمازات أو الصمامات، 

تقسيمها الخشبية والمعدنية، آالت النفخ 
الكالرنيت، )المنفردة  العسكرية،ذات الريشة

، ذات الريشة (الساكسوفون،أحجامها أنواعها
األوبو، الكورن انجليه، الفاكوت، )المزدوجة، 

البيكولو ، الفلوت )، ذات المبسم (والكونترا فاكوت
الترومبيت، )، آالت النفخ النحاسية (، باص فلوت

الكورنيت،الترومبون ، الفرنج هورن، التيوبا،آالت 
، أحجامها والطبقة الصوتية ، المدى (اليوفونيوم

اللحني والمثالي، نصبها ،اإلمكانات األدائية 
والتكنيكية، طرق التدوين لها ، الطابع الصوتي ، 

 .توزيعها في الفرق 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

11 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

نتاج الصوتي فيها، طرق اآلالت الهوائية؛ طرق اإل
العزف عليها،الثقوب وتطور الغمازات أو الصمامات، 

تقسيمها الخشبية والمعدنية، آالت النفخ 
الكالرنيت، )العسكرية،ذات الريشة المنفردة 

، ذات الريشة (الساكسوفون،أحجامها أنواعها
األوبو، الكورن انجليه، الفاكوت، )المزدوجة، 

البيكولو ، الفلوت )مبسم ، ذات ال(والكونترا فاكوت
الترومبيت، )، آالت النفخ النحاسية (، باص فلوت

الكورنيت،الترومبون ، الفرنج هورن، التيوبا،آالت 
، أحجامها والطبقة الصوتية ، المدى (اليوفونيوم

اللحني والمثالي، نصبها ،اإلمكانات األدائية 
والتكنيكية، طرق التدوين لها ، الطابع الصوتي ، 

 .ا في الفرق توزيعه

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي
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12 

اآلالت الهوائية؛ طرق اإلنتاج الصوتي فيها، طرق   3
العزف عليها،الثقوب وتطور الغمازات أو الصمامات، 

تقسيمها الخشبية والمعدنية، آالت النفخ 
الكالرنيت، )العسكرية،ذات الريشة المنفردة 

، ذات الريشة (امها أنواعهاالساكسوفون،أحج
األوبو، الكورن انجليه، الفاكوت، )المزدوجة، 

البيكولو ، الفلوت )، ذات المبسم (والكونترا فاكوت
الترومبيت، )، آالت النفخ النحاسية (، باص فلوت

الكورنيت،الترومبون ، الفرنج هورن، التيوبا،آالت 
، أحجامها والطبقة الصوتية ، المدى (اليوفونيوم

لحني والمثالي، نصبها ،اإلمكانات األدائية ال
والتكنيكية، طرق التدوين لها ، الطابع الصوتي ، 

 .توزيعها في الفرق 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

13 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

اآلالت الهوائية؛ طرق اإلنتاج الصوتي فيها، طرق 
ها،الثقوب وتطور الغمازات أو الصمامات، العزف علي

تقسيمها الخشبية والمعدنية، آالت النفخ 
الكالرنيت، )العسكرية،ذات الريشة المنفردة 

، ذات الريشة (الساكسوفون،أحجامها أنواعها
األوبو، الكورن انجليه، الفاكوت، )المزدوجة، 

البيكولو ، الفلوت )، ذات المبسم (والكونترا فاكوت
الترومبيت، )، آالت النفخ النحاسية (وت، باص فل

الكورنيت،الترومبون ، الفرنج هورن، التيوبا،آالت 
، أحجامها والطبقة الصوتية ، المدى (اليوفونيوم

اللحني والمثالي، نصبها ،اإلمكانات األدائية 
والتكنيكية، طرق التدوين لها ، الطابع الصوتي ، 

 .توزيعها في الفرق 

إلقاء محاضرة 

 عواستما

إختبار نظري 

 وعملي

14 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  3
 المدروس في هذا اإلسبوع

اآلالت الهوائية؛ طرق اإلنتاج الصوتي فيها، طرق 
العزف عليها،الثقوب وتطور الغمازات أو الصمامات، 

تقسيمها الخشبية والمعدنية، آالت النفخ 
الكالرنيت، )العسكرية،ذات الريشة المنفردة 

، ذات الريشة (ون،أحجامها أنواعهاالساكسوف
األوبو، الكورن انجليه، الفاكوت، )المزدوجة، 

البيكولو ، الفلوت )، ذات المبسم (والكونترا فاكوت
الترومبيت، )، آالت النفخ النحاسية (، باص فلوت

الكورنيت،الترومبون ، الفرنج هورن، التيوبا،آالت 
مدى ، أحجامها والطبقة الصوتية ، ال(اليوفونيوم

اللحني والمثالي، نصبها ،اإلمكانات األدائية 
والتكنيكية، طرق التدوين لها ، الطابع الصوتي ، 

 .توزيعها في الفرق 

 إختبار نظري  

15 
إختبار عملي   امتحان الفصل االول  3

 ونظري

16 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 النظري الفصلي 

تي ، األوتار ، اآلالت الوترية ؛ طرق اإلنتاج الصو 
الغزالة ، الصندوق الصوتي ، الفتحات الصوتية ، 

الدساتين المفتوحة والمحددة ، تقسيم اآلالت الوترية 
، دور القوس ، مجاميع اآلالت الوترية، اآلالت 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي
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الكمان الفيوال التشيللو )الرئيسية في فرق األوركسترا 
نبذة تاريخية ، عدد األوتار ، نصبها ، (الكونتراباص

لطبقة الصوتية ، المدى اللحني ، اإلمكانات األدائية ا
والتكنيكية ، طرق التدوين ، الطابع الصوتي ، توزيعها 

 .في فرق األوركسترا 

17 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

ر ، اآلالت الوترية ؛ طرق اإلنتاج الصوتي ، األوتا
الغزالة ، الصندوق الصوتي ، الفتحات الصوتية ، 

الدساتين المفتوحة والمحددة ، تقسيم اآلالت الوترية 
، دور القوس ، مجاميع اآلالت الوترية، اآلالت 

الكمان الفيوال التشيللو )الرئيسية في فرق األوركسترا 
نبذة تاريخية ، عدد األوتار ، نصبها ، (الكونتراباص
ية ، المدى اللحني ، اإلمكانات األدائية الطبقة الصوت

والتكنيكية ، طرق التدوين ، الطابع الصوتي ، توزيعها 
 .في فرق األوركسترا 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

18 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

اآلالت الوترية ؛ طرق اإلنتاج الصوتي ، األوتار ، 
، الصندوق الصوتي ، الفتحات الصوتية ،  الغزالة

الدساتين المفتوحة والمحددة ، تقسيم اآلالت الوترية 
، دور القوس ، مجاميع اآلالت الوترية، اآلالت 

الكمان الفيوال التشيللو )الرئيسية في فرق األوركسترا 
نبذة تاريخية ، عدد األوتار ، نصبها ، (الكونتراباص

اللحني ، اإلمكانات األدائية الطبقة الصوتية ، المدى 
والتكنيكية ، طرق التدوين ، الطابع الصوتي ، توزيعها 

 .في فرق األوركسترا 

إلقاء محاضرة 

 واستماع

إختبار نظري 

 وعملي

19 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

اآلالت الوترية ؛ طرق اإلنتاج الصوتي ، األوتار ، 
الصوتي ، الفتحات الصوتية ، الغزالة ، الصندوق 

الدساتين المفتوحة والمحددة ، تقسيم اآلالت الوترية 
، دور القوس ، مجاميع اآلالت الوترية، اآلالت 

الكمان الفيوال التشيللو )الرئيسية في فرق األوركسترا 
نبذة تاريخية ، عدد األوتار ، نصبها ، (الكونتراباص

مكانات األدائية الطبقة الصوتية ، المدى اللحني ، اإل
والتكنيكية ، طرق التدوين ، الطابع الصوتي ، توزيعها 

 .في فرق األوركسترا 

إختبار نظري  

 وعملي

20 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

اآلالت الوترية ؛ طرق اإلنتاج الصوتي ، األوتار ، 
الغزالة ، الصندوق الصوتي ، الفتحات الصوتية ، 

اتين المفتوحة والمحددة ، تقسيم اآلالت الوترية الدس
، دور القوس ، مجاميع اآلالت الوترية، اآلالت 

الكمان الفيوال التشيللو )الرئيسية في فرق األوركسترا 
نبذة تاريخية ، عدد األوتار ، نصبها ، (الكونتراباص

الطبقة الصوتية ، المدى اللحني ، اإلمكانات األدائية 
رق التدوين ، الطابع الصوتي ، توزيعها والتكنيكية ، ط

 .في فرق األوركسترا 

إختبار نظري  

 وعملي

21 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

آلة الهارب ؛ التاريخ ، الشكل ، الحجم ، عدد 
األوتار ، ونصبها المدى اللحني ، طريقة العزف عليها 

كنيكية ، الموقع ، التحويل ، اإلمكانات األدائية والت
 .في األوركسترا ، طريقة التدوين 

إختبار نظري  

 وعملي
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22 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

آلة البيانو ،  الشكل والحجم ، ميكانيكية العزف ، 
المدى الصوتي ، طريقة العزف ، اإلمكانات األدائية 

وركسترا ، والتكنيكية والتنوع النغمي ، الموقع في األ
األرغن الكنسي ؛ ميكانيكية العزف . طريقة التدوين 

، إمكانات التنوع النغمي والصوتي ، عالقتها بآلة 
آالت الكالفيكورد والهاربسيكورد . األكورديون 

 .والسيبينت ، الكالفيسمبال 

إختبار نظري  

 وعملي

23 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

ب ؛ التاريخ ، الشكل ، الحجم ، عدد آلة الهار 
األوتار ، ونصبها المدى اللحني ، طريقة العزف عليها 
، التحويل ، اإلمكانات األدائية والتكنيكية ، الموقع 

 .في األوركسترا ، طريقة التدوين 

إختبار نظري  

 وعملي

24 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

كل والحجم ، ميكانيكية العزف ، آلة البيانو ،  الش
المدى الصوتي ، طريقة العزف ، اإلمكانات األدائية 
والتكنيكية والتنوع النغمي ، الموقع في األوركسترا ، 

األرغن الكنسي ؛ ميكانيكية العزف . طريقة التدوين 
، إمكانات التنوع النغمي والصوتي ، عالقتها بآلة 

لهاربسيكورد آالت الكالفيكورد وا. األكورديون 
 .والسيبينت ، الكالفيسمبال 

إختبار نظري  

 وعملي

25 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

تشكيالت ومجاميع الفرق الموسيقية وأنواعها 
القديمة والحديثة ، العسكرية والمدنية والمنهجية ، 
تطور التقنيات األدائية عبر العصور ومتطلبات كل 

أو تنظيم اآلالت الموسيقية وعددها في عصر ، وضع 
الفرق ، الهدف واألهمية ، نظام الفرق العسكرية ، 

نظام الفرق األوركسترالية عند بيتهوفن و فاجنر 
وتوسكانيني ، الفرق األوبرالية الضخمة ، طرق 
 .التدوين للفرق األوركسترالية ، التصوير النغمي 

إختبار نظري  

 وعملي

26 

ن إجتياز اإلختبار تمكن الطلبة م 3
 المهاري الفصلي

تشكيالت ومجاميع الفرق الموسيقية وأنواعها 
القديمة والحديثة ، العسكرية والمدنية والمنهجية ، 
تطور التقنيات األدائية عبر العصور ومتطلبات كل 

عصر ، وضع أو تنظيم اآلالت الموسيقية وعددها في 
رية ، الفرق ، الهدف واألهمية ، نظام الفرق العسك

نظام الفرق األوركسترالية عند بيتهوفن و فاجنر 
وتوسكانيني ، الفرق األوبرالية الضخمة ، طرق 
 .التدوين للفرق األوركسترالية ، التصوير النغمي 

إختبار نظري  

 وعملي

27 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

) ة الفرق الموسيقية العربية مع أهم اآلالت الشعبي
العود البزق السنطور القانون الجوزة الناي ، الطبلة 

والدف ، آالت موسيقية شعبية غربية الجيتار 
والباالاليكا والمندولين والبانجو، أنواعها أشكالها ، 
المدى الصوتي والطبقة الصوتية ، الطابع الصوتي ، 

طريقة العزف اإلمكانات التكنيكية واألدائية ، اإلنتاج 
األجهزة الموسيقية الكهربائية ، الجيتار الصوتي في 

الكهربائي ذي الستة أوتار وذي األربعة أوتار ، األرغن 
الكهربائي ، اإلمكانات التكنيكية الحديثة لتلك 

 األجهزة ومتطلبات العصر

 إختبار نظري  

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3 28
 المهاري الفصلي

) اآلالت الشعبية الفرق الموسيقية العربية مع أهم 
العود البزق السنطور القانون الجوزة الناي ، الطبلة 

 إختبار عملي 
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 نية التحتية الب .2

 الكتب المقررة المطلوبة -1

      

 خالد إبراهيم عبداهلل .علم اآلال ت المويييية د

 (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

 جميع المصادر المفيدة،  محمود أحمد الحفني. علم اآلال ت المويييية د

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا 

 ....(, المجالت العلمية )

الرسائل واألطاريح والمصادر الحديثة ذات البحوث العلمية و

 العالقة بالمادة المدروسة 

مواقع , المراجع االلكترونية  -ب

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

 

 

 

والدف ، آالت موسيقية شعبية غربية الجيتار 
والباالاليكا والمندولين والبانجو، أنواعها أشكالها ، 
المدى الصوتي والطبقة الصوتية ، الطابع الصوتي ، 
اج طريقة العزف اإلمكانات التكنيكية واألدائية ، اإلنت

الصوتي في األجهزة الموسيقية الكهربائية ، الجيتار 
الكهربائي ذي الستة أوتار وذي األربعة أوتار ، األرغن 

الكهربائي ، اإلمكانات التكنيكية الحديثة لتلك 
 األجهزة ومتطلبات العصر

29 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  3
 المهاري الفصلي

) ربية مع أهم اآلالت الشعبية الفرق الموسيقية الع
العود البزق السنطور القانون الجوزة الناي ، الطبلة 

والدف ، آالت موسيقية شعبية غربية الجيتار 
والباالاليكا والمندولين والبانجو، أنواعها أشكالها ، 
المدى الصوتي والطبقة الصوتية ، الطابع الصوتي ، 

ائية ، اإلنتاج طريقة العزف اإلمكانات التكنيكية واألد
الصوتي في األجهزة الموسيقية الكهربائية ، الجيتار 

الكهربائي ذي الستة أوتار وذي األربعة أوتار ، األرغن 
الكهربائي ، اإلمكانات التكنيكية الحديثة لتلك 

 األجهزة ومتطلبات العصر

 إختبار نظري  

30 
 إختبار عملي  امتحان الفصل الثاني  3

 ونظري
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 : خطة تطوير المقرر الدراسي -12

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

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

 

 

 

 

 

 


