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٣ 

 

  :مقدمة عن قطاع التربية الموسيقية 
تعتبر الموسيقى بما لها من جاذبية مؤثرة ومباشرة على وجدان الفرد 

لنمو الشامل لشخصية الفرد، فهى وأحاسيسه أداة تربوية لها فاعليتها وتأثيرها على ا
محاوالت اقناعه أو تهذيب سلوكه تؤثر على سلوكه وأخالقياته بدرجة  تفوق بكثير 

النشاط الذهنى وتنمية كما تلعب الموسيقى دورًا فعاًال فى التأثير على . رشاد القولىباال
لتفكير وتنمية سرعة االتمييز و نتباه و ؛ فتسهم فى تنمية القدرة على االالقدرات العقلية
كما تساعد على تنمية القدرة على التعبير الذاتى والتواصل  ،اإلبتكارى الخيال والتفكير
والنطق الصحيح جسدية من حيث تنظيم عملية التنفس وتنمية المهارات ال مع اآلخرين،

  .والحركي الحسيوالتآزر 

التربية  جيال من معلمىأوتقوم كلية التربية الموسيقية بشكل رئيسى بإعداد 
يسها، وهو موضوع غاية الموسيقية المثقفين والملمين بأصول المادة وفنونها وطرق تدر 

لتكوين الشعور واألحاسيس لدى المتعلمين، كما تمد المعلم بالمتطلبات  األهمية؛ في
  .الالزمة كى يكون معلمًا ناجحاً 

المهارات العملية و ، إلى مزيج من المعارف العلمية العلوم الموسيقيةوتستند        
   :ليصبح مؤهًال للعمل في المجاالت التالية المختلفة التي يحتاجها الطالب

 المدارس الحكومية والخاصة على اختالف مراحلها.  
 الجامعات الحكومية والخاصة . 

 المعاهد المختلفة بأكاديمية الفنون.  
 العمل بالتدريس في المؤسسات التعليمية بالدول العربية.  
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٤ 

  الخاصة للتعليم الموسيقىالمراكز. 

 محطات اإلذاعة والقنوات التليفزيونية األرضية والفضائية. 

  اإلعالميشركات اإلنتاج . 

 دار األوبرا       .  
 اإلعالم ودور النشر. 

 الفنادق والمؤسسات السياحية وشركات الطيران. 

 المراكز البحثية. 

 القوات المسلحة والشرطة.  
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٥ 

  :ألكاديمية القياسية لقطاع كليات التربية الموسيقيةالمعايير القومية ا:  والً أ
  :المواصفات العامة للخريج . ١

  :قادرا علي  خريج كليات التربية الموسيقية  ن يكونأيجب      

 .تدريس المعارف والمهارات الموسيقية المختلفة  .١,١

 .داء الموسيقىالقراءة والتدوين والتذوق واأل .٢,١

 .موسيقية المختلفةللعناصر ال السمعيالتمييز . ٣,١

 . المجاالت الموسيقية فيبداع واالبتكار اإل. ٤,١

 .المجال الموسيقى فيوالتعليم المستمر  الذاتيةالتنميه . ٥,١

 .واستخدام تكنولوجيا المعلومات االتصال. ٦,١

  .خالقياتهاومعاييرها وأ المهنةلتزام بآداب اال. ٧,١
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٦ 

 :المعرفة والفهم  .٢

ن يكتسب الخريج المعارف والمفاهيم أالموسيقية يجب  يةبرنامج الترب بإتمام
  :التالية
  .قواعد الموسيقى العالمية والعربية  .١,٢
  .لعصور الموسيقية المختلفةالمميزة لساليب الموسيقية األ  .٢,٢
  .العالمية والعربية سس تدوين الموسيقىأ . ٣,٢
  .قواعد الكتابة الهارمونية والكنترابنطية . ٤,٢
  .يوالغنائ اآلليتوزيع ساسيات الأ . ٥,٢
  .داء العزفى والغناءساسيات األأقواعد و  . ٦,٢

  .العالمية والعربية ساسيات تحليل الموسيقىأ. ٧,٢ 
  .مبادئ وقوانين علم الصوت . ٨,٢
  . أسس تدريس التربية الموسيقية . ٩,٢

  .ساسيات علم النفسأ. ١٠,٢ 
  .موسيقيةبالمجاالت ال وارتباطها تكنولوجيا المعلومات . ١١,٢
  .الشعريسس علم العروض أ. ١٢,٢
   .مجال التخصص فيجنبية ة والكتابة بلغة أقواعد القراء .١٣,٢
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٧ 

   : المهارات العملية والمهنية.  ٣
يجب أن يكون الخريج قادرًا على التفاعل مع البيئة التعليمية والثقافية مع   

  : مراعاة اخالقيات المهنة مكتسبًا المهارات التالية
فردًا أو بمصاحبة ها بالغناء أو العزف منأداءقراءة المدونه الموسيقية و  .١,٣

  . المجموعة
  .عمال الموسيقية والغنائية فى تعليم المراحل العمرية المختلفةتوظيف األ. ٢,٣
  .مجال التربية الموسيقية فيالتدريس والتدريب واالرشاد  .٣,٣
  .لحانواأل لألغاني المناسبةلهارمونيات وضع ا .٤,٣
  .درسيةإعداد األلحان وتوزيعها للكورال والفرق الم. ٥,٣
  .المسموعةتدوين األلحان والهارمونيات . ٦,٣
  .الُمميز للمؤلفات الموسيقية والغنائيالعزفى  ألداءا. ٧,٣
  .مجال الموسيقىال في اآلليتطبيقات الحاسب . ٨,٣

 :  المهارات الذهنية  .٤

  :على ن يكون الخريج قادرا أيجب     

  .تحليل المؤلفات الموسيقية العالمية والعربية المسموعة والمدونة .١,٤
  .التمييز السمعى للعناصر الموسيقية المختلفة .٢,٤
  .تفسير مفردات المدونة الموسيقية عند األداء .٣,٤
  .القواعد الخاصة بعلم الهارموني استيعاب. ٤,٤
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٨ 

  .لموسيقى العالمية والعربيةا فيتمييز وتحليل االنتقاالت المقامية  . ٥,٤
فكار الموسيقية على بادئ والمفاهيم األساسية لتوزيع األالم استيعاب. ٦,٤

  .غنائية أو أوركسترالية صغيرة  مجموعات 
  .آلت الموسيقيةلال السمعيالتمييز . ٧,٤
  .الموسيقية المختلفة دراك السمات الموسيقية للعصورإ . ٨,٤

  : ة الياالنتقالمهارات العامة و .  ٥
  :للمهارات العامة التالية  ن يكون الخريج مكتسباً أيجب   

  التواصل الفعال بأنواعه المختلفة .١,٥

  . القدرة على التعبير الذاتي .٢,٥

  . القدرة على التقييم الذاتي والتعلم المستمر .٣,٥

  . ي المجتمع المحيط بهف والفني  تنمية التذوق الجمالي .٤,٥

  .بما يخدم تطوير الممارسة المهية دام تكنولوجيا المعلوماتاستخ .٥,٥

 .بما يحقق التواصل الفعالخرى أجنبية أستخدام اللغة العربية ولغة ا. ٦,٥
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  توزيع نسب متطلبات البرنامج للعلوم المختلفة: ثانيا 

 %النسبة  طبيعة العلوممسلسل

 %٢٨ – ٢٤ )موسيقية(علوم اساسية  أ

 %٥ – ٣ علوم اللغات ب

 %٣٣ – ١١ علوم اجتماعية ج

 %٢ – ١ علوم تكنولوجيا المعلومات د

  %٦- ٤  علوم اختيارية للمؤسسة  هـ
بالنسبة للمؤسسات األكاديمية التي تتبع %  ٦-٤يمكن إضافة نسبة تتراوح بين 

  . أسلوب البرامج الدراسية أو المناهج الحرة
 –صولفيج عربى  –قى العالمية قواعد الموسي –صولفيج غربى  :وتشمل علوم أساسية  . أ

 –تاريخ الموسيقى العربية  –تاريخ الموسيقى العالمية  –قواعد الموسيقى العربية 
 –غناء عربى  –إيقاع حركى  –آلة ثانية او غناء عالمى  –بيانو  –تدريب صوت 

 –تحليل الموسيقى العربية  –تحليل الموسيقى العالمية  –تذوق الموسيقى العربية 
مصاحبة  –ارتجال موسيقى  –اآلت الفرق المدرسية  –كونتربوينت  –ى هارمون

 –توزيع آلى وغنائى  –تأليف عربى  –أداء جماعى  –األغانى المدرسية 
 –علم الصوت  –ت العلم اآل -عروض موسيقى  –قيادة كورال  –مخطوطات 
 .تربية ميدانية
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١٠ 

صوت  –ى عروض شعر  –جنبية لغة أ –لغة عربية  :وتشمل علوم اللغات  . ب
 .لفظى

–المناهج   -األصول الفلسفية واالجتماعية للتربية  :علوم اجتماعية وتشمل  . ج
علم نفس  –علم نفس تعليمى  –سيكلوجية النمو  –لى علم النفس إمدخل 

تاريخ  –لى التدريس مدخل إ –لى التربية مدخل إ –اجتماعى وصحة نفسية 
طرق تدريس التربية  –طرق تدريس خاصة  –طرق تدريس عامة  –ونظم تعليم 
  . وسائل تعليمية –الموسيقية 

 -الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب :وتشملعلوم تكنولوجيا المعلومات . د
  .تطبيقات الحاسب اآللى فى مجال التخصص 
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١١ 

  تاالمصطلح: ثالثا
  :مواصفات الخريج  .١

الناتجة عن اكتساب المعارف الخريج المتوقعة و ) قدرات/ فاءة ك(جدارات 
  .االنتهاء من دراسة برنامج تعليمي معين) مجرد(لمهارات بعد وا

  : المعايير األكاديمية القومية .٢
وتمثل ، ية لضمان جودة التعليم واالعتمادنقاط مرجعية تحددها الهيئة القوم

الستيفاء متطلبات برنامج ؛ من المعارف والمهارات المطلوبةالحد األدنى 
  .    تعليمي معين

  :ديمية المعايير األكا .٣
ية ، بعد اعتمادها من الهيئة القومرجعية تتبناها المؤسسة التعليميةنقاط م

، تحدد فيها مجموعة المعارف والمهارات لضمان جودة التعليم واالعتماد
، ويشترط أن تفوق المعايير األكاديمية القومية يجالمطلوب أن يكتسبها الخر 

    .التي حددتها الهيئة
  :النقاط المرجعية .٤

عة من العبارات المرشدة التي تصف القدرات والمهارات  المتوقعة مجمو 
وتساعد النقاط المرجعية  ما، الستكمال الجدارات المطلوبة من خريج مقرر

المؤسسة في مقارنة ومراجعة وتقييم المخرجات التعليمية في ضوء النقاط 
  .المرجعية
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١٢ 

  :التعليميالبرنامج  .٥
عليمية التي تحددها المؤسسة لتحقيق مجموعة من المقررات واألنشطة الت 

تخصص  فيجدارات الخريج المطلوبة لحصول الطالب على درجة علمية 
  .معين

  :المؤسسة التعليمية .٦
جامعة أو كلية أو معهد عالي يقدم برامج تعليمية تؤدى إلى منح مؤهل علمي 

  ).  ماجستير، دكتوراه( أو درجة أعلى ) بكالوريوس أو ليسانس(جامعي 
  :ئج التعليمية المستهدفةالنتا .٧

تضعها مؤسسة تعليمية  التيمجموعة من المعارف والمفاهيم والمهارات 
مقرر والتي تصف األداء المتوقع من المتعلم كنتيجة النتهائه من / لبرنامج 

  .دراسة األنشطة التعليمية
 :المعرفة والفهم -١

ليمية والتي المعلومات المتوقع أن يكتسبها الطالب نتيجة دراسته ألنشطة تع
ويعني  ،والمفاهيم األساسية والنظريات، والمصطلحات، الحقائق،تتضمن 

  .  الفهم إدراك المعني أو التفسير األساسي والضمني للمادة العلمية
   :المهارات الذهنية -٢

تتضمن التفكير النقدي واإلبداع، ويشمل القدرة على  وٕادراكيةتعليمية  قدرات
  .تقييم المعلوماتٕاعادة بناء و تطبيق وتحليل و 
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١٣ 

   :المهارات المهنية - ٣
مجال ما بهدف  فيطبيق المعلومات والتدريبات العملية المتخصصة ت

     .الذاتي التطوير وأ في المهنةالتطوير الناجح 
  :المهارات العامة أو االنتقالية  -٤

في يحتاجها الطالب تلك المهارات التي ال ترتبط بموضوع معين وغالبا ما 
وهذه المهارات  .القدرات الذاتيةوتنمية  التعلم المستمروالتوظيف و  التعليم

التعلم مع األرقام و والعمل في فريق والتعامل  على االتصالتتضمن القدرة 
  . الخ... القدرة على حل المشكالتاآلخرين و الذاتي والتواصل مع 
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١٤ 

  :قائمة المراجع المستخدمة:  رابعاً 

1. National Association of Schools of Music Handbook 2009 – 
2010. 

2. The Quality Assurance Agency for Higher Education 2008 
www.qaa.ac.uk 

التعليم الموسيقى فى مصر منذ بداياته مع مطلع القرن " : فوزى محمد الشامى .٣
مسيرة من الحب : عواطف عبد الكريم. "التذكاريالكتاب  في مقال  ،"التاسع عشر

 .٢٠٠٦المجلس األعلى للثقافة، مايو ". والعطاء

  
  


