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           Module Description      وصف المقرر :

يتناول المقزر تعزيف المسزح واهذافه واهم انواع العزائس  

 المقذمت لطفل الزوضت ، كما يتناول كيفيت اعذاد مسزحيت للطفل 

 

 

The decision defines the objectives and the main 

types of theater puppetry for children kindergarten, 

as well as how to set up a play for children 

 

 



 
 

 

                                  Module Aims     أهداف المقرر :

 الطالبت التطور التاريخى لمسزح الطفل تذكز 1
remember about the student  the historical 

evolution of children's theater 

تتعرف الطالبة على اهداف واهمية المسرح  2
 للطفل

Learn about the student's goals and the 
importance of the theater for children 

 

تفرق بين المسرح البشرى والمسرح  3
 العرائسى

Differentiate the human Theater Theatre 

alaraesi 

فى تنميت مفاهيم توظف مقزر مسزح الطفل  4

 عذيذة للطفل

Employing decision children's theater in the 

development of numerous child concepts 

 

 

 مخرجات التعليم: )الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية(

 لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:ٌفترض بالطالب بعد دراسته 

 Use the puppet theatre in kindergarten curriculum تستخذو يسرح انعرائس ضًن ينهح انروضت 1

انتاج انىسائم  كيفيت اعذاد يسرحيت يتكايهت بذءا ين 2

وخهك حىار نهًسرحيت انًمذيت نهطفم وكيفيت تىزيع 

 االدوار 

How to set up an integrated theatre starting from 
production and create a dialogue of the play offered 
to children and how to roles 

 

 You represent a conversational  تمىو بتًثيم يسرحيت حىاريت  3

 

 )ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس(محتوى المقرر

 قائمة الموضوعات

(Subjects) 

عدد 

 األسابيع

(Weeks) 

ساعات 

 التدريس 

(Hours) 

 4 2 التطور التاريخى لمسرح الطفل

 4 2 تعريف انًسرح نهطفم واهذافه واهًيته



 
 2 1 اشكال انًسرح

 4 2 انىاع انعرائس، انفرق بين انًسرح انبشري ويسرح انعرائس

 6 3 درايا طفم يا لبم انًذرست – كيفيت اعذاد يسرحيت نطفم انروضت

 6 3 تىظيف انًسرح ضًن ينهح انروضت
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