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 األسكندرية  -:أكاديمية جامعة / 

 :الفنون الجميلة / معهدكلية 

 قسم : الديكور

 

 

 توصيف مقرر دراسى

 

 بيانات المقرر  -1

 الرمز الكودى 

 9- 0- 044 –ف د 

        تذوق موسيقى :أسم المقرر 

 

 الثالثة تعبيرية  : المستوىالفرقة / 

 فصل دراسي : ثاني

 

سينما الشعبة : ديكور المسرح وال

 والتلفزيون

 

 -       عدد الوحدات الدراسية                  نظرى              عملى

 

 

 هدف المقرر -2

 

 

 

تعريف الطالب بمبادئ التذوق الموسيقى ومستوياته واالطالع على مكونات االوركسترا ، 

آلليه والغنائيه والتعرف على وظيفة القائد ورائد االوركسترا ، ثم التعرف على الموسيقى ا

، وفى النهايه تكوين حكم جمالى على األعمال الموسيقيه المشهوره فى مجال األوبرا ، 

 السيمفونيه ، الكونشرتو ، القصيد السيمفونى .... الخ

 المستهدف من تدريس المقرر -3

 

المعلومات  -أ

 والمفاهيم

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 سيقى .ماهية المو يتعرف على .1أ 

 المصطلحات الفنيه .يدرك . 2أ 

 االعالم .يتعرف على . 3أ 

 التاريخ الموسيقى وتطور قيادة األوركسترا .يميز . 0أ 

المهارات  -ب

 الذهنية :

 

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

   free associationsالقدره على اطالق الخيال من خالل التداعيات الذهنيه يتبنى  .1 ب

 مل الموسيقى .امام الع

 القدره على التمييز بين الصيغ المختلفه .يكتسب . 2 ب

 musicalفى السياق الموسيقى  anticipationالقدره على التوقع   يكتسب  .3 ب

text . 

المهارات المهنية  -ج

 الخاصة بالمقرر :

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 / نفخ خشبيه / نفخ نحاسيه / إيقاع ( .ت اآلالت ) وتريه  اصويحلل الموسيقى وأ. 1 ج

 اآلالت المساعده  )الهارب / البيانو / السيلبستا ( . يصنف.2 ج

5 
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 حكم جمالى . ينشئ.3 ج

 الموسيقى من خالل االنطباع المباشر . يحلل. 0 ج

 المهارات العامة : -د

 

 

 يكون لدى الطالب القدرة على أن:

 .على االحساس الجمالى ووسيقى وعلى تكوين حكم على العمل الم يقدر.1د 

 عقد مقارنه بين الفن الموسيقى والفن التشكيلى .يستجيب ل .2د 

 بالكلمات والشعر .  musical impressionوصف االنطباع الموسيقى يمارس  .3د 

بهدف الموسيقى العطاء المثل والقدوه  مناقشه لسير حياة عظماء الفنيستنتج  .0د 

 قاعات الكونسير امام األعمال الضخمه . اكتساب الثقه بالنفس فى

 محتوى المقرر  -0

 

 

 

 الموضوع األسبوع

تعريف علم الجمال ، تعريف الموسيقى ، الفنون األدائيه  1األسبوع 

 . والموسيقى

 . المشهد الصوتى ، مستويات التذوق الموسيقى 2األسبوع 

 . صعوبات التذوق ، كيف نستقبل الموسيقى 3األسبوع 

 0سبوع األ

 

 . عوامل تؤثر فى التذوق الموسيقى

 . كيف نستمع الى السيمفونيهو  

األوركسترا ، عائلة الوتريات ، آالت النفخ الخشبيه ، اآلالت النحاسيه  5األسبوع 

 . ، آالت االيقاع

 قائد األوركسترا ، رائد االوركسترا ، أشهر القاده فى التاريخ الحديث 6عواألسب

 يه للقائدالحركات الرئيسو

 .m. tامتحان  7األسبوع 

العصور الموسيقيه وأشهر واشارات القائد و تاريخ قيادة األوركسترا  8األسبوع 

 المؤلفين

 9األسبوع 

 

صيغ الموسيقى اآلليه ، السيمفونيه ، الكونشرتو ، القصيد 

 السيمفونى

ى صيغ الموسيقى اآلليه ، االفتتاحيه ، المتتالية النظم ، البوتبورو 

potpurri 

 14األسبوع 

 

 يه التروبادرو والتروفير األوبرا\صيغ الموسيقى الغنا

صيغ الموسيقى الغنائيه اآلررا ، الكافاتينا ، الشانصون ، الترتيله، و 

 الكانتاتا

 العناصر االساسيه للتعبير فى الموسيقى وحركات الموسيقى 11األسبوع 
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 االستماع للمنع الحسيه –ستويات االستماع م 12االسبوع 

 مستويات االستماع

 االستماع للمنع الذهنيه.

Listening for sensuous pleasures 

 تقييم  أعمال السنه ومناقشات مفتوحه ومراجعات . 13االسبوع

 مناقشات مفتوحه ومراجعات 10االسبوع

  وق موسيقىامتحان نهاية الفصل الدراسى الثانى ، تذ 15االسبوع 
أساليب التعليم  -5

 والتعلم 

 

 

 

 من خالل متابعه دراسات الطلبه التى تطلب بعد كل موضوع .

 درجه open book  (30 . )واحد منهما  guiz (m.t.)من خالل امتحانين  

 اثناء المحاضرات وجلسات االستماع . interactiveمن خالل التفاعل  

 درجات ( . 14من خالل مراعاة نسبة الحضور )

 درجه ( . 64من خالل االمتحان النهائى )

أساليب التعليم  -6

والتعلم للطالب ذوى 

 القدرات المحدودة

 

 

 تقويم الطالب  -7

األساليب  -أ

 المستخدمة 

 

 

 7االسبوع  .m. tامتحان : المرحله االولى  1تقييم 

  13االسبوع: المرحله الثانيه  2تقييم

 .10االسبوع من حضور الطالب  %  14من : اعمال السنه وتتض 3تقييم 

 15 االسبوع : امتحان نظرى نهاية العام الدراسى 0تقييم 

 التوقيت -ب

 

 

 توقيت  : المرحله االولى 1

 توقيت : المرحله الثانيه  2

 من حضور الطالب . %  14توقيت : اعمال السنه وتتضمن  3

 توقيت : امتحان نظرى نهاية العام الدراسى 0

 الدرجات توزيع -ج

 

 

 من أعمال السنة %    25 الفصل الدراسى صفتنممتحان ا 

 %75أعمال السنة متوسط          

 درجة 04 - % 144أعمال السنة 

 درجة 64الثانى امتحان نهاية الفصل الدراسى 

 درجة 144 -   %144       المجموع         

         

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -8

 

 مذكرات -أ

 

 ال يوجد

 كتب ملزمة  -ب

 

 ال يوجد

 حسام الدين زكريا  –سيقى الجاده كتاب: جماليات الموسيقى ، مدخل لتذوق المو كتب مقترحة  -ج
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 د. فؤاد زكريا .  –ذكريات ودراسات  -كتاب : مع الموسيقى والموسيقيين

 ترجمة سمحه الخولى . –كورت زاكس  –كتاب : تراث الموسيقى العالميه 

ترجمة د.احمد حمدى  –هوجو ليختنتريث  –الموسيقى والحضاره  كتاب :

 محمود .

 د. حسين فوزى  –كتاب : الموسيقى السيمفونيه 

دورات علمية أو  -د

 نشرات ...الخ 

 

 

 

 

 .الندوات الموسيقيه الشهريه فى مركز االسكندريه لالبداع .1

 والفنانين ( ..الندوات الموسيقيه الشهريه فى االتيليه ) جماعة الكتاب 2

 مسرح سيد درويش . –.حفالت اوركسترا القاهره السيمفونى 3

 .البرامج الموسيقيه فى التليفزيون والراديو .0

 

            / حسام الدين زكريا سيد  أ.د أستاذ المادة 

                            .د نجوان شحاتةأم العلمى : رئيس مجلس القس                                                            

 التوقيع: ................................................   التوقيع :................................

 

 2419-2418تاريخ اعتماده من مجلس القسم :    2419-2418 تاريخ تحرير المقرر :
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