
 
 كلية رياض األطفال

 (21نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : المهارات االساسية في التربية الفنية

 81/6/1087 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 

 -بيانات المقرر : -2

 

 a24  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

المهارات االساسية في 

 التربية الفنية
  :الفرقة

الفرقة 

 االولي

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -1

 

 المام الطالبات بمفهوم التربية عن طريق الفن وتطورة عبر العصور وحتى يومنا هذا .8

تدريس المهارات الفنية المختلفة التي تحتاج الطالبة إلى توظيفها في تعلم طفل الروضة وتنمية جوانب شخصية  .1

 المختلفة

 -نواتج التعلم المستهدفة للمقرر : -3
 المعرفة والفهم -أ 

 

8. [a37 االلمام بالخصائص و السمات المميزة للتعبير الفني لطفل الروضة ] 

1. [a38االلمام بمفهوم التربية بالفن وتطورة عبر العصور ] 

3. [a39 االلمام بكيفية توظيف الفنون في تنمية جوانب شخصية الطفل ] 

4. [a76 االلمام بمفهوم التربية عن طريق الفن ] 

5. [a77 االلمام بالمراحل المختلفة لنمو التعبير الفني لدي طفل الرياض ] 

6.  
 المهارات الذهنية -ب

 

8. [b22 تحليل االعمال الفنية لألطفال ] 

1. [b29التمييز بين طبيعة المهارات الفنية المختلفة وكيفية توظيفها في رياض األطفال ] 

3. [b61تفسير وتحليل التعبير الفني للطفل ] 

4.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 

8. [c25 تحليل و تفسير األعمال الفنية لألطفال ] 

1. [c26ممارسة العمل ا ] لفني التشكيلي 



3.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

 

8. [d6 توظيف الخامات البيئية في عمل أعمال فنية ] 

1. [d7 توظيف الخامات البيئية في عمل أعمال فنية ] 

3. [d8 كيفية تعامل المحيطين بالطفل والقائمين علي رعايته مع الطبيعة الخاصة لفن الطفل ] 

4. [d25التعامل مع الطبيعة الخاصة لفن الطفل ] 

5. [d26 توظيف الخامات البيئية في عمل أعمال فنية ] 

 -محتويات المقرر : -4

 

 األسبوع الموضوع م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية
 مهارات عامة 

 a37,a38,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 8 رسم حر 8

 a37,a38,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 1 تصميم 1

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 3 خلط االلوان 3

 a37,a38,a39 b61 c26 d8,d25 4 خلط االلوان 4

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d8,d25 5 نحت 5

 a37,a38 b29,b61 c25 d8,d25,d26 6 نحت 6

 a38,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d25,d26 7 الطباعة 7

 a37,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d25,d26 1 الطباعة 1

 a38,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 9 الخزف واشغال المعادن 9

 a39,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 80 الخزف واشغال المعادن 80

  a39,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 88 الخزف واشغال المعادن 88
 

 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a37,a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 المحاضرة 8

 a38,a76,a77 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 الممارسة التطبيقية 1

  a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d25,d26 العروض البصرية 3
 

 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 

 اعادة المماراسات التطبيقية .8

 االستعانه بالعروض البصرية .1

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 مهارات ذهنية المعارف الرئيسية االنشطة والمصادر م
مهارات 

 مهنية
 مهارات عامة 

 a37,a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 المراجع 8

 a38,a76,a77 b22,b29 c25,c26 d7,d25 الكتب الدراسية 1

 a39,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d8,d25 االنترنت 3



  a37,a38,a39,a77 b22,b29 c25,c26 d6,d25,d26 ممارسات تطبيقية 4
 

 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية
 مهارات ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a37,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d26 االسئلة والمناقشة الشفهية 8

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d7,d25 االعمال األدبية 1

 a39,a76 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7 امتحان العملي 3

  a38,a39,a76 b29,b61 c25,c26 d7,d26 امتحان التحريري 4
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 الثاني التقييم االول 8

 الرابع التقييم الثاني 1

 السادس التقييم الثالث 3

  السابع التقييم الرابع 4
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 8

 15 امتحان آخر الترم 1

 0 االمتحان الشفوى 3

 85 االمتحان العملى 4

 80 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %800 المجموع
 

 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 

 النوع العنصر م

 كتب ملزمة كتب دراسية 8

 مذكرات مذكرات 1

  مواقع انترنت مواقع على شبكة االنترنت 3
 

 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -21

 

 مهارات ذهنية المعارف الرئيسية التفاصيل العناصر م
مهارات 

 مهنية
 مهارات عامة 

8 
محتويات 

 المقرر

 a37,a38,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 رسم حر

 a37,a38,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 تصميم

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d6,d7,d8 خلط االلوان



 a37,a38,a39 b61 c26 d8,d25 خلط االلوان

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d8,d25 نحت

 a37,a38 b29,b61 c25 d8,d25,d26 نحت

 a38,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d25,d26 الطباعة

 a37,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d25,d26 الطباعة

 a38,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 الخزف واشغال المعادن

 a39,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 الخزف واشغال المعادن

 a39,a76,a77 b29,b61 c25,c26 d25,d26 الخزف واشغال المعادن

1 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a37,a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 المحاضرة

 a38,a76,a77 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 الممارسة التطبيقية

 a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d25,d26 العروض البصرية

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a37,a38,a39 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7,d8 المراجع

 a38,a76,a77 b22,b29 c25,c26 d7,d25 الكتب الدراسية

 a39,a76,a77 b22,b61 c25,c26 d8,d25 االنترنت

 a37,a38,a39,a77 b22,b29 c25,c26 d6,d25,d26 ممارسات تطبيقية

4 
تقويم 

 الطالب

 a37,a39 b22,b29 c25,c26 d6,d26 االسئلة والمناقشة الشفهية

 a37,a38 b22,b29 c25,c26 d7,d25 االعمال األدبية

 a39,a76 b22,b29,b61 c25,c26 d6,d7 امتحان العملي

  a38,a39,a76 b29,b61 c25,c26 d7,d26 امتحان التحريري
 

 -اساتذة المادة: 

 
 سحر محمد حلمي شحاتة غانم .8

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 هشام محمد الصاوي محمد 

 


