
 
 كلية رياض األطفال

 (12نموذج رقم)
   توصيف مقرر دراسي : التعبير الفني للطفل

 19/6/2017 -الفارابى إلدارة جودة التعليم والتعلم 

 جامعة اإلسكندريةالجامعة :

 كلية رياض األطفالالكلية :

 القسم :

 
 -بيانات المقرر : -1

 

 b12  :الرمز الكودى
اسم 

  :المقرر

 التعبير الفني

 للطفل
  :الفرقة

الفرقة 

 الثانية

  :التخصص

  بكالوريوس رياض

      االطفال

  :عدد الساعات

   :عملى   :فصل   :نظري 

عدد الوحدات 

  :الدراسية
      

 

 -أهداف المقرر : -2

 

 التعرف على السمات المميزة لتعبير الطفل الفني في مرحلة رياض االطفال .1

 تتعرف الطالبة على مراحل نمو التعبير الفني لطفل الروضة .2

تتعرف الطالبة على دورها تجاه تعبير الطفل الفني وكيفية تنميتة وتوظيفةفي تنميةجوانب شخصية  .3

 المختلفة

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

 

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

2. [a94.التعرف على دور االنشطة التعبيرية الوظيفية والتربوية فى حياة الطفل ] 

3. [a95.التعرف على أنواع االنشطة التعبيرية الحركية وأشكالها ] 

4.  
 المهارات الذهنية -ب

 1. [b61تفسير وتحليل التعبير الفني للطفل ] 

2.  
 المهارات المهنية والعملية -ج

 1. [c69مساعدة االطفال على تذوق انواع الموسيقى المختلفة والتعبير عنها ] 

2.  
 المهارات العامة والقابلة لالنتقال -د

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

2. [d25التعامل مع الطبيعة الخاصة لفن الطفل ] 

 -محتويات المقرر : -4

 األسبوع الموضوع م 
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 1 مفهوم التعبير الفني ومراحل نموة 1



 a77,a94 b61 c69 d8,d25 2 مفهوم التعبير الفني ومراحل نموة 2

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 3 خصائص التعبير الفني لطفل الروضة 3

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 4 خصائص التعبير الفني لطفل الروضة 4

5 
التعبير الفني كوسيلة لتشخيص وعالج 

 مشكالت الطفل النفسية
5 a94,a95 b61 c69 d8,d25 

6 
التعبير الفني كوسيلة لتشخيص وعالج 

 مشكالت الطفل النفسية
6 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 

 a77,a95 b61 c69 d8,d25 7 تحليل وتفسير التعبير الفني 7

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 8 تحليل وتفسير التعبير الفني 8

9 
دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
9 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 

10 
دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
10 a94,a95 b61 c69 d8,d25 

11 
دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
11 a94,a95 b61 c69 d8,d25 

 
 -أساليب التعليم والتعلم : -5

 

 االسلوب م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 المحاضرة 1

 a94,a95 b61 c69 d8,d25 الحوار والمناقشة 2

  a95 b61 c69 d8,d25 تطبيقات عملية 3
 -أساليب التعليم والتعلم للطالب ذوى القدرات المحدودة : -6

 العروض البصرية .1 

 -أنشطة ومصادر التعليم والتعلم : -7

 

 االنشطة والمصادر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 المراجع 1

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 المذكرات 2

  a95 b61 c69 d8 مواقع على االنترنت 3
 -تقويم الطالب : -8
 األساليب المستخدمة -أ 

 

 الطريقة م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

 a77,a95 b61 c69 d8,d25 االسئلة والمناقشة الشفهية 1

 a94,a95 b61 c69 d8,d25 تطبيقات عملية 2

  a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 االختبارات التحريرية 3
 التوقيت -ب 

 

 األسبوع الطريقة م

 الثاني التقييم االول 1

 الرابع التقييم الثاني 2

 الخامس التقييم الثالث 3



  السادس التقييم الرابع 4
 توزيع الدرجات -ج 

 

 الوزن الطريقة م

 0 امتحان نصف الترم 1

 25 امتحان آخر الترم 2

 0 االمتحان الشفوى 3

 15 االمتحان العملى 4

 10 أعمال الترم 5

 0 طرق أخرى للتقييم 6

  %100 المجموع
 قائمة الكتب الدراسية والمراجع -9

 النوع العنصر م 

  كتب ملزمة التعبير الفني لطفل الروضة 1
 مصفوفة المعارف والمهارات المستهدفة من المقرر الدراسي -10

 

 التفاصيل العناصر م
المعارف 

 الرئيسية

مهارات 

 ذهنية

مهارات 

 مهنية

مهارات 

 عامة 

1 
محتويات 

 المقرر

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 مفهوم التعبير الفني ومراحل نموة

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 مفهوم التعبير الفني ومراحل نموة

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 خصائص التعبير الفني لطفل الروضة

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 خصائص التعبير الفني لطفل الروضة

التعبير الفني كوسيلة لتشخيص وعالج 

 مشكالت الطفل النفسية
a94,a95 b61 c69 d8,d25 

التعبير الفني كوسيلة لتشخيص وعالج 

 مشكالت الطفل النفسية
a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 

 a77,a95 b61 c69 d8,d25 تحليل وتفسير التعبير الفني

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 تحليل وتفسير التعبير الفني

دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 

دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
a94,a95 b61 c69 d8,d25 

دور المعلمة تجاة التعبير الفني لطفل 

 الروضة
a94,a95 b61 c69 d8,d25 

2 

أساليب 

التعليم 

 والتعلم

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 المحاضرة

 a94,a95 b61 c69 d8,d25 الحوار والمناقشة

 a95 b61 c69 d8,d25 تطبيقات عملية

3 

أنشطة 

ومصادر 

التعليم 

 والتعلم

 a77,a94 b61 c69 d8,d25 المراجع

 a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 المذكرات

 a95 b61 c69 d8 مواقع على االنترنت

4 
تقويم 

 الطالب

 a77,a95 b61 c69 d8,d25 االسئلة والمناقشة الشفهية

 a94,a95 b61 c69 d8,d25 تطبيقات عملية



  a77,a94,a95 b61 c69 d8,d25 االختبارات التحريرية
 -اساتذة المادة: 

 سحر محمد حلمي شحاتة غانم .1 

 -رئيس مجلس القسم العلمى: 
 هشام محمد الصاوي محمد 

 


