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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

 لموسيقى العالميةنظريات ا 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

 25/6/2116 تاريخ إعداد الوصف  .8

 أهداف البرنامج األكاديمي .9

 .الفرنسية، اإلنجليزية، األمريكيةتعريف الطلبة بأسماء النغمات وسكتاتها باللغات  .1

 تعريف الطلبة التدوين الموسيقي على مفتاح واحد وطبقة واحدة .2

 تعريف الطلبة عالمات التحويل الصوتية .3

تعريف الطلبة األبعاد الموسيقية، الكبيرة الصغيرة الزائدة الناقصة، قلب األبعاد، جمع األبعاد، األسماء التقنية  .4
 .لنغمات السلم

 الطلبة الطبقات الصوتية البشرية تعريف .5
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 مخرجات التعلم المطلوبة وطرائق التعليم والتعلم والتقييم  .11

  االهداف المعرفية-أ

 .تعريف بأسماء النغمات وسكتاتها باللغات الفرنسية، اإلنجليزية، األمريكية -  1أ

 .تعريف بالتدوين الموسيقي على مفتاح واحد وطبقة واحدة - 2أ

 ف الطبقات الصوتية البشريةتعري  – 3أ

 .تعريف األبعاد الموسيقية، الكبيرة الصغيرة الزائدة الناقصة، قلب األبعاد، جمع األبعاد، األسماء التقنية لنغمات السلم – 4أ

 

 

 الخاصة بالبرنامج االهداف المهاراتية–ب 

 قدرة الطالب على كتابة أسس و قواعد التدوين الموسيقي 1ب

 

 تعليم والتعلم طرائق ال     

 

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

 .الداتاشو

 

 

 

 طرائق التقييم      

 (إختبارات مهارية)عن طريق اإلختبار النظري اليومي والفصلي إضافة 

 

 االهداف الوجدانية والقيمية-ج

 فنية الجمالية لدى الطلبة غرس القيم ال   -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    

 عبيري لدى الطالباإلختبارات تكشف عن مدى تعزيز األداء الفني الت
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 .(الشخصياألخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطور  المهارات) التأهيلية المنقولةو المهارات العامة-د 

 تعلم لغة الموسيقى والتعامل من خاللها  -1د

 تعلم ضبط التدوين والكتابة الموسيقية -2د

 توسيع الفكر الفني لمراحل تطور الفن الموسيقي -3د

  درة على التعامل مع النقد الفني والجدلية الفنيةالق -4د

 بنية البرنامج  .11

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

الساعات 

والوحدات 

 المعتمدة

 Fa1 الموحلى األولى
نظريات الموسيقى 

 العالمية

 61ساعة و 61

 وحدة

 ساعة 06= نظري 

 
 

  
 

 
 
 

 طيط للتطور الشخصيالتخ .13

 
   51عن 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 

 كتبة املوسيقيةمواقع األنرتنت اخلاص بامل 
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 مخطط مهارات المنهج

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

 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) 

المتعلقة بقابلية التوظيف 

 والتطور الشخصي

 4د 3د 2د 1د   2ج 1ج     1ب   4أ 3أ 2أ 1أ

                    أساسي نظريات املوسيقى العاملية Fa1 المرحلة األولى

                      
                       

                      

                       

                      

                       

 
                     



  
 5الصفحة 

 
  

 

 

 البنية التحتية  .2

 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  2 1
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري  إلقاء محاضرة مدخل في طبيعة الدراسات النظرية

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  2 2
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري إلقاء محاضرة الزمن الصوتي/ التردد الصوتي 

رفة الموضوع قدرة الطالب لمع 2 3
 المدروس في هذا اإلسبوع

قراءة وكتابة الرموز الموسيقية، المدرج 
 الموسيقي، 

 إختبار نظري إلقاء محاضرة

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  2 4
 المدروس في هذا اإلسبوع

أسماء النغمات وسكتاتها باللغات الفرنسية، 
 .اإلنجليزية، األمريكية، الزمنية

 نظري إختبار إلقاء محاضرة

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  2 5
 المدروس في هذا اإلسبوع

النقطة  زمنيا وصوتيا، القوس زمنيا 
 .وصوتيا

 إختبار نظري إلقاء محاضرة

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  2 6
 المدروس في هذا اإلسبوع

التدوين الموسيقي على مفتاح واحد وطبقة 
 واحدة 

 إختبار نظري إلقاء محاضرة

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  6 7-9
 المدروس في هذا اإلسبوع

الطبقات الصوتية، التدوين على المفاتيح 
 الموسيقية الثالثة

 إختبار نظري إلقاء محاضرة

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  2 11
 المدروس في هذا اإلسبوع

 إختبار نظري إلقاء محاضرة عالمات التحويل الصوتية

11-

13 
6 

الب لمعرفة الموضوع قدرة الط
 المدروس في هذا اإلسبوع

التحول بين طبقات المفاتيح، الرموز 
المستخدمة للتحويل ، الطبقات الصوتية 

 البشرية

 إختبار نظري إلقاء محاضرة

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  2 14
 النظري الفصلي 

 إختبار نظري  اإلمتحان النظري

ختبار تمكن الطلبة من إجتياز اإل 2 15
 المهاري الفصلي

 إختبار مهاري  اإلمتحان العملي

 
   الفصل الدراسي الثاني  

1-4 8 
قدرة الطالب لمعرفة الموضوع 

 المدروس في هذا اإلسبوع

األبعاد الموسيقية، الكبيرة الصغيرة الزائدة 
الناقصة، قلب األبعاد، جمع األبعاد، األسماء 

 . التقنية لنغمات السلم

 ةإلقاء محاضر
 إختبار نظري

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع  11 5-9
 المدروس في هذا اإلسبوع

الساللم الموسيقية الكبيرة، طرق 
 استخراجها، بنائها

 إختبار مهاري إلقاء محاضرة

11-

13 
6 

قدرة الطالب لمعرفة الموضوع 
 المدروس في هذا اإلسبوع

الساللم الموسيقية الصغيرة، استخراجها من 
 النسابة، التوازي. العكسالكبيرة وب

 إلقاء محاضرة
 إختبار نظري

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  2 14
 النظري الفصلي 

 إختبار نظري  االمتحان النظري 

تمكن الطلبة من إجتياز اإلختبار  2 15
 المهاري الفصلي

 إختبار مهاري  االمتحان العملي
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 الكتب المقررة المطلوبة -1

      
 نظريات الموسيقى وليام لوف لوك  

  (المصادر)المراجع الرئيسية  -2

الكتب والمراجع التي يوصى بها  -ا 

 ....(, المجالت العلمية )

ذات والمصادر الحديثة البحوث العلمية والرسائل واألطاريح 

 العالقة بالمادة المدروسة 

مواقع , المراجع االلكترونية  -ب

 .....,االنترنت
 واقع اإللكترونية بالمكتبات الخاصة بالكتب الموسيقيةالم

 

 

 

 : خطة تطوير المقرر الدراسي -12

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

 .المحاضرات ناء إلقاءالمداخالت العلمية أث والسعي إلى إشراك الطلبة في .شأنها رفع المستوى العلمي

 

 

 

 

 

 


