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كلية  /معهد :المعهد العالي للفنون التطبيقية -التجمع الخامس
قسم :الفوتوغرافيا والسينما والتليفزيون

توصيف مقرر دراسي الفصل الدراسي األول  -للعام الجامعي ()2018/2017
 -1بيانات المقرر
الرمز الكودي1204 :
التخصص:الفوتوغرافيا
والسينما والتليفزيون

 -2هدف المقرر :

اسم المقرر  : :تذوق موسيقي

الفرقة  /المستوي :األولى /
الفصل الدراسي األول

عدد الوحدات الدراسية ساعتين  :نظري ( ) 1

عملي ()1

اكتساب المفاهيم الخاصة بالموسيقي وأنواع المؤلفات الموسيقية وعصورها
وطرررق توفيفهررا لخدمررة الجانرر البصررري والتعرررف علرري أنررواع وأسررر
اآلالت الموسيقية وتمييز الصوت لكل منها

 -3المستهدف من تدريس المقرر :أن يكون الطال فى نهاية تدريس المقرر قادرا ً على أن:
أ -الفهم والمعرفة:

ب -المهارات الذهنية:

أ )1يذكر العناصر األساسية للموسيقي .
أ )2يذكر العصور الموسيقية وعالقتها بفنون الصورة وأهم المؤلفين
والمؤلفات وأسلوب كل عصر.
أ )3يحدد األشكال من المؤلفات المختلفة مثل السوناتا والكونشرتو
والسيمفونية والفارياشن وصوناتا اللجرو فورم.
أ )4يحدد أنواع الموسيقى في القوميات المختلفة والموسيقى اآللية
والغنائية
أ )5يذكر أسر اآلالت الموسيقية المكونة لألوركسترا الغربي.
أ )6يصف القطع الموسيقية المختلفة وعالقتها بفنون الصورة وكيفية
ربطهما
ب )1يختار القطع الموسيقية التي تستخدم مع عرض الصور الثابتة و
المتحركة لتتناس مع الجو الدرامي .
ب )2يفرق بين الموشحة والتقاسيم الشرقية.
ب )3يستكشف الجماليات الموجودة بالصوت و كيفية خروجه من اآلالت
الموسيقية.
ب )4يميز اآلالت الموسيقية المستخدمة في المعزوفة الموسيقية.
ب )5يربط بين الموجات الصوتية و بين حاستي السمع والنظر والخيال
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ج -المهارات المهنية الخاصة ج )1يستخدم المقطوعات الموسيقية فى إضفاء جو درامي عند استخدامها
مصاحبة مع الصورة المتحركة.
بالمقرر:
ج )2يعرض الصورة الثابتة مصحوبة بالموسيقي المناسبة.
ج )3يميز اآلالت الموسيقية المستخدمة في المعزوفة الموسيقية.
د – المهارات العامة:

د )1يقدم عروض فعالة
د )2يطور معارفه ومهاراته في مجال الموسيقي.
د )3يتواصل في حلقات المناقشة والتحليل الدائم للمقطوعات الموسيقية
الفيلمية
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األسبوع

2

الموسيقى فن غير مباشر والفرق بينه وبين الجماليات
والفنون اآلخرى
 مقاييس الجمال عامة والموسيقى خاصة  .ولماذا الموسيقىفـن العقالء

2

2

-

2

2

-

3

الصوت والموسيقى الدرامية والتأثيرية اللفظية والمؤثرات
الصوتية

2

2

-

4

الموجات الصوتية وعالقتها االرتباطية بين حاستى السمع
والنظر والخيال
 +استماع

2

1

1

5

عالقة التذوق عامة والموسيقى خاصة بالمخلوقات واإلنسان
خاصة ثم الحياتية والفيلم واإلعالن والتصوير خاصة + .
استماع

2

1

1

6

عناصر الموسيقى والعوامل المؤثرة فى اللحن

2

1

1

7

األداء الموسيقى واألوركسترا وأسر اآلالت الموسيقيةواألصوات البشرية +استماع

2

1

1

2

2

-

9

أسس الصياغة الموسيقية

2

1

1

10

أشكال المؤلفات المختلفة مثل الصوناتا والكونشرتو
والسيمفونية والفارياشن وصوناتا اللجرو فورم + .استماع

2

1

1

11

العصور الموسيقية وعالقتها بفنون الصورة وأهم المؤلفين
والمؤلفات وأسلوب العصر

2

2

-

12

كيفية الربط بين الصوت والصورة من خالل المونتاج
والمكساج

2

2

-

13

االستماع و التحليل الموسيقى مع الربط بالصورة .

2

-

2

أداء مشاريع تشمل المونتاج الدرامي للصورة والصوت و
متابعة ومناقشة مشروع ابتكاري لكل طال لتحديد العناصر
 14األربعة التي تعبر عن المضمون للفكر لمعرفة الخبرات
السابقة لالستفادة.

2

-

2

2

2

-

اختبار منتصف الفصل الدراسي

8

اختبار نهاية الفصل الدراسي

15

 - 5أسالي التعليم

عدد الساعات

1

إعالم الطالب بتوصيف المقرر و نتيجة تقويم الطالب
للمقرر وخطة التحسين +أنواع الموسيقى فى القوميات
المختلفة والموسيقى اآللية والغنائية

محاضرة

الموضوع

تدريب عملى

 -4محتوى المقرر:




محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية

☒
☒

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد

والتعلم

 - 6أسالي التعليم
والتعلم للطالب ذوى
القدرات المحدودة










تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني
التعلم اإللكتروني













العصف الذهني
محاضرات
مناقشات وعروض تعليمية
تمارين تطبيقية
حل مشكالت
مشاريع تطبيقية
إجراء بحوث (تفعيل الساعات المكتبية)
تجارب معملية
زيارات ميدانية
التعلم التعاوني (تقسيم الطالب الي مجموعات)
التعلم اإللكتروني



العصف الذهني

 – 7تقويم الطالب
أ -األسالي المستخدمة

ب -التوقيت

ج -توزيع الدرجات

امتحان نظري
تقييم مشروعات تصميمية
تكاليف ووجبات منزلية
مناقشات وتقييم أداء صفي
اختبار شفوي
اختبار عملي
المالحظة
المقابالت
التقويم الشخصي للطال
ملف اإلنجاز

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☐

مناقشات وتقييم أداء :أسبوعيا
تكاليف ووجبات منزلية)13()7()4( :
امتحان نظري :األسبوع ( )8منتصف الفصل الدراسي
امتحان نظري نهاية العام  :األسبوع ( )15نهاية الفصل الدراسي

مناقشات وتقييم أداء صفى
تكاليف ووجبات منزلية
إمتحان نظرى منتصف الفصل الدراسي
امتحان نظري نهاية الفصل الدراسي
المجموع الكلى

%10
%10
%20
%60
%100

☒
☐
☒
☒
☐
☐
☒
☐
☒
☐
☐
☐
☐
☐
☒
☐
☐
☒
☐
☐
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 – 8قائمة الكت الدراسية والمراجع :
أ – مذكرات

مذكرة للمادة معتمدة من المعهد والقسم

ب -كت ملزمة

scott jarrtt/holly day -Music composition for dummies -wily-2008
michael plihofer/holly day-music theory for dummies-wily-2007
تذوق الموسيقي العربية "  ,الهيئة المصرية العامة للكتاب ,

جـ  -كت مقترحة

 محمود كامل " , 2012م
 أحمد مصطفي " ,األسالي الحديثة في التأليف والتوزيع الموسيقي " زين نصار  " ,عالم الموسيقي" الهيئة المصرية العامة للكتاب  2008 ,م زين نصار  " ,آفاق الموسيقي"  ,دار غري للنشر  2003 ,م . يوسيف السيسي " التحليل والتوزيع األوكسترالي "  ,الهيئة المصرية العامة للكتاب ,1993م .
 ثروت عكاشة  " ,ازمن ونسيج النغم " ,سلسلة تاريخ الفن  :العين تسمع واألذنتري  ,الهيئة المصرية العامة للكتاب 1996 ,م
علي الشوك  " ,أسرار الموسيقي "  ,دار المدي للطباعة والنشر  2003 ,م
 -عبد الحميد توفيق زكى" التذوق الموسيقى وتاريخ الموسيقى " المصرية  1998م

د -دوريات علمية

............................

أو نشرات  ...الخ
أستاذ المادة  :أ.د/محمد عصام عبدالعزيز

القائم بأعمال رئيس مجلس القسم العلمى  :م.د/رانيا شعبان ربيع

