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 الدراسي:التعريف بالمقرر أ. 

 ساعات  3 المعتمدة:الساعات . 1

 المقررنوع . 2

   أخرى  متطلب قسم  ليةمتطلب ك  متطلب جامعة أ.

   اختياري  إجباري ب.

ى : المستو يقدم فيه المقرر الذي/ المستوى  السنة. 3

 الثاني 

 

 وجدت( إن). المتطلبات السابقة لهذا المقرر 4

 

 ال يوجد 

 )إنوجدت(المتطلبات المتزامنة مع هذا المقرر . 5

 

 ال يوجد 

 

 )اختر كل ما ينطبق(نمط الدراسة . 6

 النسبة  عدد الساعات التدريسية الدراسة نمط م

 %80 20 المحاضرات التقليدية 1

 %10 5 التعليم المدمج  2

 %10 5 اإللكترونيالتعليم  3

   عن بعدالتعليم  4

   أخرى 5
 

 مستوى الفصل الدراسي( )علىاالتصالساعات. 7

 ساعات التعلم النشاط م

 26 محاضرات 1

  إستوديوأو معمل  2

  إضافيةدروس  3

  تذكر()ى أخر 4

  اإلجمالي 
 

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

 خالل من ةفلمختلا تاالضطرابا تشخيصة وكيفي االطفال مرسول مفسرةلا ةنظريلا لالمقرر المداخ يتضمن
 مرسولا

 

 الهدف الرئيس للمقرر. 2

ربوية ص برسوووووم األطفال ص وخهوووواأهووووها ص و هميتها الت يتعلقيهدف هذا المقرر الي تزويد الطالبات بكل ما 

يع والنفسوووووية ص والفنيةص وبيان مرا لهاص وخهووووواأهوووووها . كذلح المقدرة الط ت ليل رسووووووم األطفال من جم

ة لرسوووووم ة الخهوووواأص المميزالجوانب الفنية ص والجمالية ص ومن الوجهتين التربوية ص والنفسووووية . مع دراسوووو

ية ص ودوافع الطفل ن و التعبير الفني . ودراسووووووووة مرا ل نمو رسووووووووم األط فالص  األطفال ص وقيمها الجمال

تعبير الطفل  والعوامل المختلفة المؤثرة الط التعبير الفني لدى الطفل ومتطلبات هذا التعبير ص وكيف يختلف

 لفن مع األطفالالعادي ان غيرة من األطفال ـ استخدامات ا
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 للمقرر:مخرجات التعلم . 3

 مخرجات التعلم للمقرر
 رمز

المرتبط التعلم مخرج 

 للبرنامج

  المعرفة والفهم 1

لف في مخت األطفال فنون تتبعو  تعرف األسس النظرية والفنية لرسوم األطفال 1.1
 و ت دد اهم الخهاأص التي تميز رسوم األطفال مرا ل العمرية 

 ع1.1

و تستخدم فيه  مفهوم التعبير الفني لدى األطفال وتذوق القيم الفنية  والجمالية ت دد 1.2
اء ذلح في ان تجد ال لول المناسبة للمشكالت التي قد يواجهها األطفال اثن

 ممارستهم للتعبير الفني 

 ع1.3

  المهارات 2

 الوجهتينت لل رسوم األطفال من جميع الجوانب الفنية ص والجمالية ص ومن  2.1
ل ديثة ص فنون ات دد العالقة بين فنون األطفال ص والو  ن التربوية ص والنفسية .

 والمعاهرة.

 م2.1

م للتعبير اجهها األطفال  ثناء ممارستهوتجد ال لول المناسبة للمشكالت التي قد ي 2.2
 الفني .

 م2.3

تستخدم ال اسب االلي في اجراء اروض تقديمية في موضواات مختلفة من  2.3
 ين مجال التخهص و  ن تستخدم التقنية في الب ث العلمي و التواهل مع االخر

 م4.1

2...   

  القيم 3

 ق3.2 ل مسؤليتها تتجاوب مع العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة و تهتم بالمناقشة الجماعية و تتحم 3.1

3.2  

 يفو القدرة على العمل بشكل مستقل النجاز ما يطلب من تكالتعرض مهارات التعلم الذاتي 

 ق3.4

 

 المقرر موضوعاتج. 

 االتصالساعات  قائمة الموضوعات م

1 
 تشخيصة وكيفي االطفال مرسول مفسرةلا ةنظريلا لاخدملا: مقررلا يتضمن

 مرسولا خالل من ةفلمختلا تاالضطرابا
6 

2 
م األطفال من الزاوية الفنية و الجمالية) خهاأص رسوم األطفال ـ تنظي رسوم

 العناهر في الفراغ (
6 

3 
الناث ـ الفروق الفردية في رسوم األطفال) تهنيف الرسوم ــ الفرق بين الذكور و ا

 الفروق بين الهم و العاديين (
6 

4 
ـ متغيرات خاهة بالطفل ـالعوامل المؤثرة في نمو التعبير الفني اإلبدااي) متغيرات 

 بيأية وثقافية ـ البيأة المدرسية( .
6 

5 
رسوم األطفال وسيلة لدراسة الشخهية ) اختبار رسم الرجل ـ الرسم كوسيلة 

 تشخيهية  ــ الرسوم ال رة (
6 

.....   

 30 المجموع
 

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

 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

 المعرفة والفهم 1.0

تعرف األسس النظرية والفنية لرسوم  1.1
في مختلف  األطفال فنون تتبعو  األطفال

 اإلختبارات التعلم التعاوني.
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 يميالتق طرق التدريس استراتيجيات مخرجات التعلم  رمزال

و ت دد اهم الخهاأص مرا ل العمرية 
 التي تميز رسوم األطفال 

مفهوم التعبير الفني لدى األطفال  ت دد 1.2
م و تستخدوتذوق القيم الفنية  والجمالية فيه 

ذلح في ان تجد ال لول المناسبة للمشكالت 
التي قد يواجهها األطفال اثناء ممارستهم 

 للتعبير الفني 

 اإلختبارات المناقشة والحوار

 المهارات 2.0

ت لل رسوم األطفال من جميع الجوانب  2.1
ية الفنية ص والجمالية ص ومن الوجهتين التربو

ت دد العالقة بين فنون و  ن ص والنفسية .
 ل ديثة ص والمعاهرة.فنون ااألطفال ص وال

 المناقشة البحث واإلقصاء.

تجد ال لول المناسبة للمشكالت التي قد  2.2
اجهها األطفال  ثناء ممارستهم للتعبير وي

 الفني .

 المشاريع البحثية أسلوب حل المشكالت

تستخدم ال اسب االلي في اجراء اروض  2.3
تقديمية في موضواات مختلفة من مجال 
التخهص و  ن تستخدم التقنية في الب ث 

 العلمي و التواهل مع االخرين 

 عروض المناقشة

 القيم 3.0

تتجاوب مع العمل الجماعي بما يخدم اهداف المادة  3.1

 و تهتم بالمناقشة الجماعية و تتحمل مسؤليتها 

 

 التعلم الذاتي

 

 

 التقييم أثناء المحاضرة 

 

3.2  

و القدرة على العمل تعرض مهارات التعلم الذاتي 

 بشكل مستقل النجاز ما يطلب من تكاليف

 

جماعيحوار   

 

التقييم العملي من خالل 

متابعة األداء أثناء أنجاز 

 المهام

 الطلبة تقييم أنشطة. 2

 يميالتق أنشطة م
 توقيت التقييم

 )باألسبوع(
 النسبة 

 يميالتق ةإجمالي درجمن 

 40% 14 االختبار النهائي 1

 ، مقاالت ودراساتمشاركة والحضور الفعال ، التكليفات العملية 2
 خالل الفصل

 الدراسي
% 02  

لحادي عشرا اختبار اعمال السنة  3                 20% 

 %20                 اختبار عملي 4

5    

6    

7    

8    
 لخ(ورقة عمالمشروع جماعي، ،تقديميعرض  شفهي،،تحريري اختبار)يم يالتق أنشطة



 
6 

 

 الطالبي:األكاديمي والدعم  اإلرشادأنشطة  -هـ 

الخاص لكل ي لالستشارات واإلرشاد األكاديموالهيئة التعليمية أعضاء هيئة التدريس ترتيبات إتاحة 
 (.  ر الوقت الذي يتوقع  ن يتواجد خالله  اضاء هيأة التدريس لهذا الغرض في كل  سبوعاقدمذكر مع )طالب

 .لساعات المكتبيةا –التواصل عبر البريد االلكتروني 
 

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

 للمقرر المرجع الرئيس

 :الكتب المقررة المطلوبة -في قاأمة  – درج 
بة :رسننننوط األطفال و نمو التعبير الفني ت مكت٢٠١٥حنان حسننننن إسننننماعيل 

 الرشد 

 المساندةالمراجع 
ل ت األطفا(:مدخل إلى سيكولوجية رسوط ٢٠٠9عبد المطلب أمين  القريطى)

 الرياض :دار الزهراء

 اإللكترونيةالمصادر 

مواقع اإلنترنووت ومواقع التواهووووووووول االجتمووااي واإللكترونيووة   درج المواد
 :وغيرها

 موقع وزارة التربية والتعليط السعودية  .
 المكتبة الرقمية 

 

 ىأخر

نات األسطواوصياتالبرمج البرامج ال اسوبيةص مواد تعليمية  خرى مثل ي  درج 
 المدمجة:

 
 

 المطلوبة:المرافق والتجهيزات . 2

 متطلبات المقرر العناصر

 المرافق
 إلخ( ... ، قاعات المحاكاةالدراسية، المختبرات، قاعات العرض القاعات)

 . القااة تسع خمسه واشرين طالبة 

 . مقااد ثابتة 
 المختبرات + قااة الم اضرات .

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

 . جهاز كمبيوتر 

  . المنهة االلكترونية 
 السبورة التفاالية .

 ميةمجالت ال -واقع الميةم -انترنت  تبعاً لطبيعة التخصص()ىأخرتجهيزات

 

 لمقرر:اجودة  تقويمز. 

 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

 المراجعة الداخلية للمقرر
 لجنة الجودة بالقسم         

استمارة المراجعة الداخلية 

 للمقرر

 تقييم الطابات للمقرر 
 طالبات القسم

  استبانة الكترونية تقييم

 المقرر

 التقييم الذاتي للمقرر
 عضو هيئة التدريس

  استمارة تقيم عضو هيئة

 التدريس

 فاعلية التدريس
 يادات البرنامجق-الطالب

  تحليل –استطالع رأي الطالب

النقاش -نتائج تقييم الطالب
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 يمقيطرق الت ونالمقيم مجاالت التقويم

تقييم -والحوار مع الدارسين

 النظير

مستوي تحصيل الطالب  لمخرجات 

 تعلم المقرر

قيادات –الطالب أعضاااااااء هيئة التدريس 

 البرنامج

نتائج -نتائج تقييم التكليفات والبحوث

-أعمال السنة واالختبار النهائي  

الطالبفاعلية طرق تقييم   

قيادات –الطالب أعضاااااااء هيئة التدريس 

 البرنامج

  استطالعات رأي الطالب

مراجعة هيئة -حول األسئلة

أعضاء التدريس أليات تقييم 

 الطالب

 مصادر التعلم

قيادات –الطالب أعضاااااااء هيئة التدريس 

 البرنامج

  استطالع رأي الطالب حول–

مراجعة أعضاء هيئة 

التدريس لتوصيف المقرر 

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

 تمتحديدها(ي)أخرى،يرظالمراجع الن البرنامج،قيادات  التدريس،أعضاء هيئة  )الطلبة،ونالمقيم

 (مباشر وغير مباشر)يم قيالت طرق

 

 التوصيف. اعتماد ح

 قسم رياض األطفال  كلية التربية  جامعة المجمعة  جهة االعتماد

 ( 17مجلس قسم الجلسة ) رقم الجلسة

 ه 1442/  4 /21 تاريخ الجلسة

 


