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 2020-2017البحوث العلمية لبرنامج التربية الموسيقية خالل الفترة تخطيط 
 

 م

 المجال البحثي

 الرئيسي

 

المجال 

البحثي 

 الفرعي

  بحوث الدرجات العلمية

 بحوث

 ترقى

 مشروعات بحوث تطبيبقية

القسم 

 العلمي

تخصص 

 البحث

ترتيب 

 األولوية
 موضوعات

 الماجستير

 موضوعات

 الدكتوراه

مشروع 

 بحثي

موازنه 

مقترحه 

 بالجنيه

مصدر 

 التمويل

1 

تنمية التفكير 

الموسيقي اإلبداعي 

والنقد الفني 

مؤلفات  إلنتاج

ومقطوعات 

موسيقية صغيرة 

من الطالب بقسم 

 التربية الموسيقية

الموسيقيى 

 العربية

 )عود(

 

تذليل بعض 

الصعوبات 

اللحنية الالت 

الموسيقي 

العربية 

باستخدام 

 اساليب جديدة

ليب الملحنين ااس

ومدى االستفادة 

منها فى تدريس 

قواعد الموسيقي 

 العربية

برامج لتنمية 

الموسيقي االبداع 

لدي  الشرقي

طالب مرحلة 

البكالوريوس 

 والدراسات العليا

 ج20000 -------

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

الموسيقي 

 العربية
1 

2 

المستحدثات 
التكنولوجية وتأثيرها 

على الموسيقى 
العربية وطرق 

 تدريسها

الموسيقى 
 العربية

استخدام 
التكنولوجيا 

الحديثة وأثرها 
على اقبال 

الطالب على 
 دراسة الموسيقى

استخدام الوسائط 

المتعددة في 

تدريس مقرارات 

 الموسيقي العربية

استحداث برامج 

 لتدريس الكترونية

بعض مقرارات 

 الموسيقي العربية
 ــــــــ

 ج20000

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

الموسيقي 

 العربية
2 

3 

ه دراسات تحليل

في   مختلفة

الموسيقي 

الشهر  العربية

 العازفين والملحنين

 العرب 

 

 

الموسيقى 
 العربية

معايير للجانب 

والمهاري  التقني

 اتفي المؤلف

 هالموسيقي

كمدخل لدراسة 

مقررات التحليل 

وتذوق الموسيقي 

 العالمية والعربية

 

 معايير للجانب التقني

في والمهاري 

 هالموسيقي اتالمؤلف

كمدخل والغنائية 

لدراسة مقررات 

التحليل وتذوق 

الموسيقي العالمية 

 والعربية

 

الدراسات التحلليلة 
للوصول الى 

التقنيات الدقيقة 
للعمل الفني 

والمهارات المناسبه 
 لها

 ج20000 ــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

الموسيقي 

 العربية
3 



 م

 المجال البحثي

 الرئيسي

 

المجال 

البحثي 

 الفرعي

 بحوث الدرجات العلمية

 بحوث

 ترقى

 مشروعات بحوث تطبيبقية

القسم 

 العلمي

تخصص 

 البحث

ترتيب 

 األولوية
 موضوعات

 الماجستير

 موضوعات

 الدكتوراه

مشروع 

 بحثي

موازنه 

مقترحه 

 بالجنيه

مصدر 

 التمويل

4 

المستحدثات 
التكنولوجية وتأثيرها 
على اكساب مهارات 

 العزف 
 بيانو

استخدام 
التكنولوجيا 
الحديثة في 

تننمية المهارات 
العزفية واالتجاه 

 نحوها

برامج لتنمية 
المهارات العزفية 

باستخدام التكنولوجيا 
 الحديثة

استحداث برامج 

 لتدريس الكترونية

بعض مقرارات 

 العالميةالموسيقي 
 ج30000 ـــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية
 4 بيانو

5 

ه دراسات تحليل

في   مختلفة

الموسيقي 

الشهر  العالميه

المؤلفين 

 يينالعالم الموسيقيين

 بيانو

تحليل عزفي 
للمؤلفات 
الموسيقية 

العالمية 
واالستفادة منها 

في تنمية 
المهارات 
 للمبتدئين

دراسة تحليلية 

لبعض عزفية 

المؤلفات 

 الموسييقية العالمية

واالستفادة منها في 
تذليل الصعوبات 
 واكساب المهارة 

المؤلفين الموسيقيين 
المعاصرين 

واالستفادة من 
اسلوبهم في اكساب 
المهارات العزفية 

 للعزف الجيد

 ج30000 ـــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 ةسيقيالمو
 5 بيانو

6 

البيانو ربط 

بالتخصصات 

 االخرى

 يةالعربوبالموسيقى 

 بيانو

تناول المؤلفات 
خاصة العربية ال

 بالبيانو بالتحليل
 العزفي والدراسة

تناول المؤلفات 
العربية الخاصة 
بالبيانو بالتحليل 
العزفي والتقني 

 والدراسة

مشتركه بحوث 
لربط التخصصات 

 ج30000 ــــــــ المختلفه بالبيانو

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية
 6 بيانو

7 

دراسات تحليلة 

في   مختلفة

الموسيقي 

العازفين    العالمية

 والملحنين .

نظريات 
 وتأليف

تناول المؤلفات   
بالدراسة التحليلية 

 لالبتكاريةللوصول 
 واالبداع

 ح10000 ـــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

نظريات 
 وتأليف

7 

8 

فلسفة الجمال 

واالبداع في 

الموسيقات 

االوركسترالية من 

خالل المعايير 

 مبتكرة

 اوركسترالي

دراسات تحليلية 
لالعمال الدرامية 

 المختلفة 
 

تناول الموسيقة 
اآللية العربية 

بالتحليل والدراسة 
للوقوف على 

 التقنيات العزفية
 آلالت االوركسترا

اعادة صياغة 
الموروثه االعمال 

 بشكل عصري 
 ج10000 ـــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية
 8 اوركسترالي



9 

دراسات 

 مبتكرة  وتدريبات

في الصولفيج 

واالرتجال 

الموسيقي وااليقاع 

 الحركي

الصولفيج 
وااليقاع 
الحركي 
 واالرتجال

استخدام 
التكنولوجيا 

في  الحديثة
ابتكار تدريبات 

اثرائية في 
الصولفيج 
واالرتجال 

 وااليقاع الحركي

دراسات 

 مبتكرة  وتدريبات

في الصولفيج 

واالرتجال 

الموسيقي وااليقاع 

 الحركي

تنمية االبتكارية 
واالبداع في تدريس 

الصولفيج 
واالرتجال وااليقاع 

 الحركي
 ج5000 ــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

الصولفيج 
وااليقاع 
الحركي 
 واالرتجال

9 

10 

تناول طرق 

ثة التدريس الحدي

في التربية 

 الموسيقة

المناهج 
وطرق 
 التدريس

ظيف الطرق تو
واالستراتيجيات 

التدريس المختلفة 
لتالئم فروع 

 التربية الموسيقية

ابتكار استراتيجيات 
تدريس حديثة لتالئم 

فروع التربية 
 الموسيقة 

ربط طرق التدريس 
العامة بالخاصة 

ةاالستفادة منها في 
تنمية مهارات 

التفكير االبداعي 
 والنقدي

 ج50000 ـــــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

المناهج 
وطرق 
 التدريس

10 

11 

المستحدثات 
دورها التكنولوجية و

في تنمية  تأثيرهاو

 االبداع 
المناهج 
وطرق 
 التدريس

برامج مقترحه 
باستخدام 

التكنولوجيا 
الحديثة وربطها 
بطرق التدريس 
واالستفادة منها 

في التربية 
 الموسيقة

المستحدثات 
التكنولوجية ودورها 

في تنمية  وتأثيرها

 االبداع

تنمية الفكر واالبداع 
عن طريق 

دثات المستح
التكنولوجية الحديثة 

وربطها بطرق 
 التدريس

 ج50000 ـــــــ

الدراسات 

العليا 

والبحوث 

 بالجامعة

التربية 

 الموسيقية

المناهج 
وطرق 
 التدريس

11 
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