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  الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

  المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى √ متطلب قسم   ليةمتطلب ك   متطلب جامعة أ.

    اختياري √  إجباري ب.

  يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثالثالمستوى 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 سيكولوجية رسوم األطفال

 وجدت( )إنالمتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 ال يوجد

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 24 المحاضرات التقليدية 1

 %5 1.5 التعليم المدمج  2

 %7 2  اإللكترونيالتعليم  3

 %5 1.5  عن بعدالتعليم  4

 %3 1  أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )على االتصال ساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 30 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

 15 (عملي)ى أخر 4

 45 اإلجمالي 
 

 التعليمية:المقرر ومخرجاته  هدف -ب
 لمقرر:العام لوصف ال. 1

 

موه نالوقوف على اهمية تعريف الطالبة بالمهارات الفنية المناسبة لطفل الروضة في ضوء خصائص 

 لطفل.االمختلفة التي تنمى تلك المهارات عند وتدريب الطالبة على كيفية اعداد وتنفيذ االنشطة 

 

  الهدف الرئيس للمقرر. 2

فل الروضاااااة طعلى تنميتها وتطويرها لدى  وإكساااااابها القدر تعريف الطالبة بأنواع المهارات الفنية واليدوية 

 عن طريق الوسائل واألنشطة.

 

 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

ما بتتعرف الطالبة على المحددات األخالقية لممارسةةةةةةةةة ملية التعلين مر الميمير ا سةةةةةةةةالم   1.1
 يدعن تذيق الفر ي استخدامه بطريقة سليمة ف  الحياة العملية

 ع1.1
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 مخرجات التعلم للمقرر
  رمز

المرتبط التعلم مخرج 

  للبرنامج

 ع1.2 تتعرف الطالبة على أهمية الفر كأسليب للعالج  1.2

  المهارات 2

بة للمتعلمير بما ف  ذل  يم 2.1 ته ي متطلباته باليسةةةةةةةةة يهن تحدد يمريات ي ابعاد اليمي ي مجاال
 االجتماع  ي الثقاف  ي ديره ف  دعمه مر خالل مجال عمله

 م2.2

 م2.2 تصمن مشريع يملر الملارة الفيية للطالبة  2.2

الجز  ي  اليقطة، البقعة، الخطيط، الضةةةةةةةةةي  ي الم ،التطبيق العمل  للمفاهين الفيية التالية )  2.3
 الغامق الك ، األليار، اطار الصيرة، المساحة ، الحجن ، الكتلة، الفراغ، الملمس، الفاتح ي

 م2.3

د ار تكتسةةةةةةةب الطالبة ملارة اسةةةةةةةتخدان  الشةةةةةةةبكة العيكبيتية ي االيتريت للبح  عر ماهي جدي 2.4
 للمقرر 

 م4.2

  القيم 3

 ق3.2 ي ب  ريح العلن التعايي  بما يخدن اهداف المقرر  ضمر فريق تعم  3.1

 

  المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

 2 التعريف ببطاقة المقرر الدراسي 1

2 
 مجاالت الفن التشكيلي -الفن والتربية 

 وظيفة التربية الفنية في المجتمع 
2 

3 

 تعليم الفن لألطفال . أهمية

 التربية الفنية وبناء الشخصية .

 التربية الفنية لطفل الروضة . أهداف

2 

4 
 لألطفالالطرق الخاصة بتعليم الرسم 

 نظرية بياجية وعالقتها بسيكولوجية تعلم الرسم
2 

5 

 اهمية دراسة التعبير الفني

 عالقة التعليم االجتماعي بالتعبير الفني

 طرق تدريس التعبير الفني

 التعبير الفنيمجاالت 

 االهداف الخاصة لتعليم الطفل التعبير الفني

2 

..... 
لتربية الفنية وتطبيقاتها التربوية فى مجال ادكرولى (–منتسورى –)فروبل  فلسفات رياض االطفال

 لطفل الروضة .
2 

 

 مجاالت االنشطة الفنية . 

 قواعد اساسية عند ممارسة االنشطة الفنية

 . عند ممارسة االنشطة الفنية لطفل الروضة المستخدمةوالخامات المختلفة  االدوات 

2 

 

 فن الطفل ودوره في ألسالمه واألمن

 المواد الفنية التي يتجنبها الطفل .
2 

 2 دور المعلمة في تنمية مهارات االطفال الفنية 
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 تأثير الفن على االطفال 

 

 اهمية تنمية الحس الجمالي

 الحسية في تنمية الحس الجماليدور الخبرة 

 األهداف الخاصة بتنمية الحس الجمالي عند طفل ما قبل الروضة

 تقويم فنون األطفال 

4 

 45 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

تتعرف الطالبة على المحددات األخالقية لممارسةةةةة  1.1
مليةةة التعلين مر الميمير ا سةةةةةةةةةالم  بمةةا يةةدعن 
تذيق الفر ي اسةةتخدامه بطريقة سةةليمة ف  الحياة 

 العملية

المحاضررر) اباسررت دان بر ام  
الررعرررلض الررتررلضرررررررريررحرريررررة 

Power point     

تكرراليف جمررا,يررة ي تكرراليف 
 فردية  

  -التعلن التعال يي يالم اقشة  تتعرف الطالبة على أهمية الفر كأسليب للعالج  1.2
تكرراليف جمررا,يررة ي تكرراليف 

 فردية ي أسئلة شفهية

 المهارات 2.0

تحدد يمريات ي ابعاد اليمي ي مجاالته ي متطلباته  2.1
االجتماع  باليسةةةةةةبة للمتعلمير بما ف  ذل  يميهن 

 ي الثقاف  ي ديره ف  دعمه مر خالل مجال عمله

تكرراليف جمررا,يررة ي تكرراليف  يالتعلن التعال ى
 فردية  

التعلن  –التعلن الفردى  تصمن مشريع يملر الملارة الفيية للطالبة  2.2
-ليالبيان العم -التعال ى

 التدريب العملي
 

تقيين  –تطبيق ملف اال جاز 
 –الررترركررلرريررفررررا  الررعررمررلرريررررة 

 ا تبارا  شفلية

ية ) اليقطة 2.3 تال ية ال ، التطبيق العمل  للمفاهين الفي
البقعة، الخطيط، الضةةةةةةةةي  ي الم ، الجز  ي الك ، 
 األليار، اطار الصيرة، المساحة ، الحجن ، الكتلة،

 الفراغ، الملمس، الفاتح ي الغامق

التعلن  –,رلض تقديمية 
 -التعلن التعال ى –الفردى 

 لتدريب العمليا-البيان العملي
 

تقيين  –تطبيق ملف اال جاز 
 ا –التكليفا  العملية 

ار تكتسةةةةةةةةب الطالبة ملارة اسةةةةةةةةتخدان  الشةةةةةةةةبكة  2.4
جةةديةةد  يالعيكبيتيةةة ي االيتريةةت للبحةة  عر مةةا ه

 للمقرر 

العمل فى  –تعلن تعال ى 
 –الم اقشة لالحلار  –فريق 

 –االستفاد) من اال تر   
 العمل فى مجمل,ا  صغير)

 التكاليف الجما,ية 
 تكليفا  فردية 

 العرلض التقديمية

 القيم 3.0

ي ب  ريح العلن التعايي  بما  ضةةةةةةةةةمر فريق تعم  3.1
 يخدن اهداف المقرر 

العمررررل فى  –تعلن تعررررال ى 
 –الم اقشررررة لالحلار  –فريق 

 –االسرررررررتفرراد) من اال تر رر  
 العمل فى مجمل,ا  صغير)

 التكاليف الجما,ية 
 تكليفا  فردية 

 العرلض التقديمية

 الطلبة  تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %40  كل اسبوع التطبيق العملي لتصميم وحدة تعليمية لطفل الروضة 1
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 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتقدرجة  إجماليمن 

 %20 منتصف الفصل    فصلياختبار 3

 %40 نهاية الفصل  اختبار نهائي 4
 الخ( ورقة عملمشروع جماعي،  ،تقديميعرض  شفهي، ،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

 

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

 للمقرر المرجع الرئيس
 ن.2012 يم ال ,بد الفتاح اله يدي :التربية الف ية لطفل الرلضةي ,ماني دار المسير) 

 

 المساندةالمراجع 
 التطبيق ي  ,لاطف ابراهين محمد ي م ال اله يدى : المهارا  اليدلية ل الف ية بين ال ظرية ل

ن . 1995القاهر) ي اال جلل المصرية ي      
 ن ي ك لز المعرفة  2000ي 2اسما,يل شلقى : مد ل الى التربية الف ية ي الرياض يط

 اإللكترونيةالمصادر 
 الرجلع إلى قا,د) بيا ا  ادار الم ظلمة(

  المكتبة الرقمية السعلدية

   ىأخر

 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 عمل الوسائل التعليميةم –معمل التدريس المصغر  إلخ( ... ، قاعات المحاكا العرض المختبرات، قاعاتالدراسية،  القاعات)

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

 بروجكتر  -السبور  الذكية

  تبعاً لطبيعة التخصص() ىأخر تجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 فعالية التدريس
 االستتتتتتتتتعا ة ئة تتتتتتتتال يي ة التدريس ال ي 

  قاموا بتدريس املقرر م  قبل 

 استبا ة تقييم املقرر 
  التحليل اإلحصائي لدرجات

 -الطالبات وتفسري  تائجها 
 استطالةات رأى الطالبات

 غري مباشر

 مباشر مشرفة القسم. التقرير السنوي
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 يمقيطرق الت ونالمقيم التقويممجاالت 

 مباشر إشراف خارجي ت  تائج تعلم املتعلمني تعلم املتعلمني تائج 

 فعالية التدريس
 االستتتتتتتتتعا ة ئة تتتتتتتتال يي ة التدريس ال ي 

  قاموا بتدريس املقرر م  قبل 

 استبا ة تقييم املقرر 
  التحليل اإلحصائي لدرجات

 -الطالبات وتفسري  تائجها 
 استطالةات رأى الطالبات

 غري مباشر

 مباشر مشرفة القسم. التقرير السنوي

 مباشر إشراف خارجي ت  تائج تعلم املتعلمني  تائج تعلم املتعلمني

   

 إلخ(مصادر التعلم ...  للمقرر،مخرجات التعلم فاعلة طرق تقييم الطالب، مدى تحصيل ، فاعلية التدريس )مثل.مجاالت التقويم 

 تحديدها( تمي) أخرى ،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة، ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 . اعتماد التوصيف ح

 قسم رياض األطفال  كلية التربية  جامعة المجمعة  جهة االعتماد

 ( 17مجلس قسم الجلسة ) رقم الجلسة

 ه 1442/  4 /21 تاريخ الجلسة

 


