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Credit Hours:

وصف المقرر :

Module Description

يتضمن انمقرر انمذاخم اننظريت انمفسرة نرسوو االطفال وكيفيت
تشخيص االضطراباث انمختهفت من خالل انرسوو

Includes theoretical approaches y of
children's drawings and how to diagnose
various disorders through them

أهداف المقرر :
1

تعريف

Module Aims
،

Get students to know
children's drawings , the
characteristics , artistic ,
psychological and educational
> importance

الطالب

برسوم

األطفال

ومن الوجهتين التربوية  ،والنفسية  .مع

Determine the developmental
stages of children's drawings.

وخصائصها  ،وأهميتها التربوية  ،والنفسية

 ،والفنية ،وبيان مراحمها ،وخصائصها .

ويشتمل المقرر عمى تحميل رسوم األطفال

من جميع الجوانب الفنية  ،والجمالية ،
دراسة الخصائص المميزة لرسوم األطفال ،

وقيمها الجمالية  ،ودوافع الطفل نحو

التعبير الفني  .ودراسة مراحل نمو رسوم
األطفال ،والعوامل المختمفة المؤثرة عمى

التعبير الفني لدى الطفل ومتطمبات هذا

التعبير  ،وكيف يختمف تعبير الطفل

Analyzing children's drawings .
Determine Children's motives
of drawings
Determine the differences in
children's drawings .

العادي عن غيرة من األطفال ـ استخدامات

الفن مع األطفال

مخرجات التعليم( :الفهم والمعرفة والمهارات الذهنية والعملية)

ٌفترض بالطالب بعد دراسته لهذه المقرر أن ٌكون قادرا على:
1

تحديد مفهوم التعبير الفني لدى األطفال .
ـ تمييز تطور التعبير الشكمي لدى األطفال
في مختمف مراحل العمرية .
ـ تحديد أهم الخصائص التي تميز رسوم
األطفال .
تفسير رسوم االطفال
استخالص العوامل المؤثرة في رسوم
االطفال
ـ تذوق القيم الفنية  ،والجمالية في فنون
األطفال .
ـ الربط بين فنون األطفال  ،و الفنون الحديثة
 ،والمعاصرة .
ـ الربط بين فنون األطفال  ،و الفنون البدائية .
ـ تحميل رسوم األطفال من جميع الجوانب
الفنية  ،والجمالية  ،ومن الوجهتين التربوية ،
والنفسية

محتوى المقرر(ٌتم تعبئتها باللغة المعتمدة فً التدرٌس)
قائمة الموضوعات
)(Subjects

عدد
األسابيع

ساعات
التدريس

)(Weeks

)(Hours

ـ ـ ـ األســس النظريــة و الفنيــة لرســوم األطفــالندوافع التعبيــر الفنــي

نظريات تفسر رسوم األطفال )

ـ

 رسوم األطفال من الزاوية الفنية و الجماليةن خصائص رسوماألطفال ـ تنظيم العناصر في الفراغ )
ـ ـ ـ الفروق الفردية في رسوم األطفالن تصنيف الرسوم ـ الفرق بين الذكور
و االناث ـ الفروق بين الصم و العاديين )
 العوامل المؤثرة في نمو التعبير الفني اإلبداعين متغيرات خاصةبالطفل ـ متغيرات بيئية وثقافية ـ البيئة المدرسية) .
 -رسوم األطفال وسيمة لدراسة الشخصـية ن اختبـار رسـم الرجـل ـ الرسـم

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

كوسيمة تشخيصية ـ الرسوم الحرة )

 -رسوم األطفال كوسيمة عالجية
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