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 أ. التعريف بالمقرر الدراسي:

  . الساعات المعتمدة:1

 . نوع المقرر2

   أخرى √ متطلب قسم  متطلب كلية  متطلب جامعة أ.

   اختياري √ إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 

 )إنوجدت(. المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر 5

 

 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %100 ساعة2 المحاضرات التقليدية 1

   التعليم المدمج  2

   اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 

 )على مستوى الفصل الدراسي(ساعات التعلم الفعلية للمقرر. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 ساعات االتصال

 ساعة 28 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  )تذكر(ى أخر 4

  اإلجمالي 

 ساعات التعلم األخرى*

 ساعة 14 ساعات االستذكار 1

 ساعة7 الواجبات 2

  المكتبة 3

 ساعة7 المشاريع /إعداد البحوث 4

  )تذكر(أخرى  5

 ساعة 28 اإلجمالي 
ات االسيتذكار، ويشيمل للي : جمييع أنشيطة اليتعلم، مثيل: سياع، للمقيررهي مقدار الوقت المستثمر في النشاطات التيي تسيهم فيي تحقييق مخرجيات اليتعلم * 

 إعداد المشاريع، والواجبات، والعروض، والوقت الذي يقضيه المتعلم في المكتبة

 

 المقرر ومخرجاته التعليمية: هدف -ب
 وصف العام للمقرر:ال. 1

وها منوبيان مراحل ,يهدف المقرر الى تعريف الطالب برسوم االطفال وخصائصها واهميتها التربوية النفسية ,الفنية      
طفال م االوعالقة ذلك بمظاهر النمو الجسمي والعقلي واالدراكي واالجتماعي للطفل ,ويشتمل المقرر على شرح رسو

ر ,ودراسة لى التعبيا,ودوافع الطفل  المميزةوبيان خصائصها  لنفسيةوا التربوية الواجهةوالواجهة الفنية والجمالية ومن 
 .لك ذفي  والمدرسة المعلم واألسرةعلى التعبير ودور  المؤثرةمراحل نمو رسوم االطفال والعوامل المختلفة 

  :الهدف الرئيس للمقرر. 2

 هواوتحليلودراسة مراحل نموو رسووم األطفوال خصائص المميزة لرسوم األطفال , وقيمها الجمالية, الدراسة       
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و  و وتربويووا والعواموول المختلفووة المووؤثرة علووى التعبيوور الفنووي لوود  الطفوول  نحووو التعبيوور الفنووي, , ودوافووع الطفوول فنيووا
,وعالقووة رسوووم  تنميووة التعبيوور الفنووي لوود  الطفوولومتطلبوا  هووذا التعبيوور, ودور كوول موون األسوورة , والمدرسووة فوي 

لقديمة والحديثة والمعاصرة. إلى جانب التدريب على عمل دراسا  نقديوة تحليليوة تتنواول نمواذ  االطفال بالفنون ا
 رسوم األطفال في مختلف مراحل تطورها.من مختارة 
 مخرجات التعلم للمقرر:. 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

التعلم المرتبط مخرج 

 للبرنامج

  المعارف 1

  .التعبير الفني عند الطفل وأهميتها رسوم األطفالعرف ت   1.1

 2ع الخصائص المميزة لرسوم األطفال.بأهم  لم ت 1.2

فسيرل لهيا مراحل نمو رسيوم األطفيال  تذكر 1.3 ختليف والتميييز بينهيا فيي موالنظرييات الم 

 المراحل العمرية .

 4ع

حيي  ن ميبين فنون األطفال ، و الفنيون القديمية والفنيون الحديثية ، والمعاصيرل  تقارن 1.4

 السمات التشكيلية.

 6ع

 2ع دوافع التعبير الفني لدي األطفال والعوامل المؤثرل فيه. تعرف علىت 1.5

   .ر الدراسات التي تناولت رسوم األطفالتذك   1.6

  المهارات 2

 5م يف رسوم األطفال وفقاً لمراحلها.تصن 2.1

 5م تطبيق نظريات تفسير رسوم األطفال . 2.2

لتعبييير لالحلييول المناسييبة للمشييكيت التييي قييد يواجههييا األطفييال أثنييا  ممارسييتهم إيجيياد  2.3

 الفني .

 4م

 5م بين السمات التي تشترك فيها رسوم األطفال مع الفنون القديمة والحديثة والمعاصرة.ت   2.4

 4م تربط بين دوافع التعبير الفني عند الطفل والعوامل المؤثرة فيه. 2.5

 3م الدرسات المختلفة التي تناولت رسوم األطفال.تشرح  2.6

  الكفاءات 3

 1ك القيم الفنية والجمالية في فنون األطفال . تذوق   3.1

 3ك لدي األطفال. مواجهة معوقات التعبير الفنيتقترح حلول ل 3.2

 قديمددة أوت بدددي اهتمددام بفنددون الكبددارالتي تتشددابه فددي سددماتها مددع سددمات رسددوم األطفددال سددواء  3.3

 أو معاصرة.حديثة

 1ك

 3ك تجيد مهارات البحث عن مفردات المقرر في شبكة االنترنت. 3.4
 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعاريف المختلفة للفن, والتعريف بفن الطفل وأهميته.الفن معني  1

 2 خصائص النمو في مرحلة الطفولة المبكرة. 2

 2 رسوم األطفال.نبذه تاريخية عن تطور  3

 2 النظريا  التي تناول  رسوم األطفال 4

 دوافع التعبير الفني لد  الطفل. 5
2 

 أنماط التعبير الفني لد  الطفل. 6

 2 دور المعلم في تنمية التعبير الفني لد  الطفل. 7

 2 لتها.رسوم األطفال وتفضيل األلوان ودال 8

 2 والتراث.رسوم األطفال  9
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 4 معوقا  التعبير الفني وأثرها علي التخلف في رسوم األطفال. 10

 2 دراسا  وبحوث تناول  رسوم األطفال. 11

 2 أهم القيم الجمالية في فنون األطفال . 12

 2 عالقة فنون األطفال بالفنون البدائية , والفنون الحديثة والمعاصرة. 13

14 
ية رسوم األطفال وشرحها من الوجهة الفنية والجمالدراسة تحليلية لنماذ  من 

 والتربوية والنفسية .
2 

 28 المجموع

 

 د. التدريس والتقييم:
 يميالتق وطرقمخرجات التعلم للمقرر مع كل من استراتيجيات التدريس  ربط. 1

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعارف 1.0

 .وأهميتها التعبير الفني عند الطفل األطفال رسومعرف ت   1.1

 .طريقة المحاضرة-
طريقوووووووة المناقشوووووووة -

 والحوار.
طريقوووووووة العصوووووووف -

 الذهني.
 

المشوووووووووووووووواركة -
 .الصفية

عووووووووووووووووووروض -
 وتكاليف.

 .اختبار فصلي-
 اختبار نهائي.-

1.2 
 الخصائص المميزة لرسوم األطفال.بأهم  لم ت

1.3 

فسرة لها مراحل نمو رسوم األطفال  تذكر والنظريا  الم 

 والتمييز بينها في مختلف المراحل العمرية .

1.4 

بووين فنووون األطفووال , و الفنووون القديمووة والفنووون  تقووارن

 من حيث السما  التشكيلية.الحديثة , والمعاصرة 

1.5 

 دوافع التعبير الفني لد  األطفال والعوامول التعرف على

 المؤثرة فيه.

 تذك ر الدراسا  التي تناول  رسوم األطفال.  6<1

 المهارات 2.0

2.1 
طريقددددددددة العصددددددددف  - تصنيف رسوم األطفال وفقاً لمراحلها.

 الذهني.

 طريقة المحاضرة.-
طريقددددددددددة المناقشددددددددددة  -

 والحوار
عددددددددددددددددروض  -

 وتكاليف.

مشدددددددددددددددداركة  -

 صفية.

 اختبار فصلية. -

 اختبار نهائي. -
 

2.2 

 . الُمفسرة لهانظريات ال حليل رسوم األطفال وفقت

1.3 

إيجووواد الحلوووول المناسوووبة للمشوووكال  التوووي قووود يواجههوووا 

 األطفال أثناء ممارستهم للتعبير الفني .

اسدددتراتيجية التفكيدددر  -

 االبتكاري.

طريقة المناقشة  -

 والحوار.

1.4 

ة لقديم بين السمات التي تشترك فيها رسوم األطفال مع الفنون اتُ 

 والحديثة والمعاصرة.
العصددف طريقددة  -

 الذهني.

 طريقة المحاضرة.-
طريقددددددددددة المناقشددددددددددة  - 1.5 

 ه.رة فيتربط بين دوافع التعبير الفني عند الطفل والعوامل المؤث
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

1.6 
 .والحوار تشرح الدرسات المختلفة التي تناولت رسوم األطفال.

 الكفاءات 3.0

 القيم الفنية والجمالية في فنون األطفال . تذوق   3.1

 التعاوني.التعلم -

 طريقة العصف الذهني.-

طريقددددددددددة المناقشددددددددددة  -

 والحوار.

اختبددددددددددددددددار  - -

 فصلية.

 اختبار نهائي. -

 مشاركة صفية.-

 

 لدي األطفال. مواجهة معوقا  التعبير الفنيتقترح حلول ل 3.2

1.3 
ت تُب  دي اهتم  ام بفن  ون التب  ارالتي تتش  ابه ف  ي س  ماتها م  ع س  ما

 معاصرة. أورسوم األطفال سواء قديمة أو حديثة

1.4 
 تجيد مهارات البحث عن مفردات المقرر في شبتة االنترنت.

 الطلبة . أنشطةتقييم2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم
 )باألسبوع(

 النسبة 

 يميالتقإجمالي درجة من 

 %5 الرابع عروض 1

 %10 اسبوعيا مشاركة صفية 2

 %10 السادس تحليل رسوم أطفال 3

 %25 التاسع تحرير اختبار فصلي  4

 %50 الخامس عشر اختبار نهائي تحرير  5
 لخ(ورقة عميمشروع جماعي، ،شفهي، عرض تقديميتحريري، يم )اختباريالتق أنشطة

 

 

 األكاديمي والدعم الطالبي: أنشطة اإلرشاد -هـ 

عروض جيدة.  كيفية التغلب علي مشكالت المقرر. وكيفية انتاج موضوعات منها )جلسة ارشاد اسبوعية تضم مناقشة      

 .(وكيفية االستعداد واجتياز االختبارات الصفية والنهائية

 

 
 مصادر التعلم والمرافق: –و 
 مصادر التعلم:. قائمة 1

 للمقرر المرجع الرئيس

 د ر 3(: رسننننألط  ل اننننلل   لدح نننن        نننن   2016سننننعلي محننننل يد)نننن     نننن   
   زهر ي     ريلض.

 

  المساندةالمراجع 

  اإللكترونيةالمصادر 

  ىأخر

 

 المرافق والتجهيزات المطلوبة:. 2

 متطلبات المقرر العناصر
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 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 قاعة دراسية (لخإ...  ، قاعات المحاكالالدراسية، المختبرات، قاعات العرضالقاعات)

 التقنية التجهيزات
 السبورل الذكية،البرمجيات()جهاز عرض البيانات، 

 جهاز عارض البيانا 

  تبعاً لطبيعة التخصص()أخرى تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 
 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 مباشر الطلبة فاعلية التدريس

 مباشر وغير مباشر الطلبة وأعضاء هيئة التدريس فاعلة طرق تقييم الطالب

   

   

   

   

   

 مخرجات التعلم للمقرر، مصادر التعلم ... إلخ(، فاعلة طرق تقييم الطيب، مدى تحصيل )مثل. فاعلية التدريسمجاالت التقويم 

 تمتحديدها(يأخرى)،المراجع النظير البرنامج،قيادات  التدريس،أعضا  هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 ح. اعتماد التوصيف
  جهة االعتماد

  رقم الجلسة

  تاريخ الجلسة

 
 


